
Drahé energie a 
SOKOLSKé T. J.   

Výsledky bleskového 
průzkumu 

20. 9. 2022, Praha 



JaK JSOu na TOm TěLOcvičné JeDnOTy 

20.09.2022 2 

PrůzKum – vySOKé ceny energií 

• V 78% se omezuje využívání energií (většina je 
připravena snížit 
teplotu v tělocvičnách, někteří sníží teplotu vodu 
na sprchování, nebo ji přestanou ohřívat úplně) 
 

• 90% míní, že enormní náklady jsou problémem 
pro další fungování 
 

• Podle 25% zástupců T. J. situace ohrožuje 
existenci T. J. 

 
• 20% připouští omezení činnosti  

 
 

20 % T. J. má 
STáLe fixOvané 
ceny. 
  
SKuTečný DOPaD 
vyšších cen 
energií Se 
PrOJeví u řaDy  
T. J. až na KOnci 
TOhOTO rOKu či 
na začáTKu 
PříšTíhO. 
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JaK Se chOváme 
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neJen finanční,  
aLe i mOráLní PODPOra OD STáTu Je TřeBa  

• Sokol nepotřebuje jen peníze, ale i morální podporu ze strany státu 
většina cvičitelů či trenérů dělá svou činnost dobrovolně a to, že politici nedávají jasně 
najevo, že sport podpoří, vnímají to velmi úkorně. Potřebují prostě slyšet, že stát 
považuje sport a všeobecnou přípravu sportu za důležitou součást vývoje populace. 
 

• Zahrnutí spolků do zastropování cen energií  
teď se diskutuje o tom, jestli budeme také zahrnuti do zastropování. Mluví se o 
veřejném sektoru a proto oprávněně předpokládáme, že se bude myslet i na organizace 
našeho typu. 
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T. J. S neJvěTšími PrOBLémy 

• T. J. Sokol Mšené Lázně 
Náklady na plyn jim stouply ze 60.000 Kč ročně na 405.000 korun (+575%), u elektřiny 
ze stejné částky na 385.000 Kč (+541%). – spádová T. J. pečuje o více než 200 členů 

• T. J. Sokol Nusle 
Aktuální ceny do konce roku, cena 790Kč/MWh, v roce 2023 počítáme 3560/MWh 
Předpokládané roční náklady na plyn vč. DPH 2022 = 267tis, 2023 = 1 266 tis nárůst o 1 
mil Kč!!!!  
Elektřina 300tis v 2022, nárůst o 180tis na 480tis v roce 2023.  
(propočty za předpokladu zastropování 3000Kč MWh plynu a 6000Kč MWh elektřiny) 

• T. J. Sokol Praha-Záběhlice 
zvyšujeme oddílové příspěvky, zdražujeme pronájem tělocvičen, omezujeme využití 
energií, žádáme o podporu z města, obce, kraje pokud neobdržíme dotace, tak v roce 
2023 končíme 

•  
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T. J. S neJvěTšími PrOBLémy 

• T. J. Sokol Jasenná – Zlínský kraj 
Pokud nedojde k dohodě s obcí o navýšení podpory, tak je pro nás stávající situace 
likvidační a budeme nuceni sokolovnu uzavřít a odpojit odběry elektřiny i plynu. A 
pokud nenajdeme vhodné náhradní prostory, tak i ukončit činnost spolku. 

•  
 



DěKuJi za POzOrnOST 

Hana Moučková 
starostka ČOS  


