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Univerzitní sport je fenomén,
který k mládeži a vysokým
školám neodmyslitelně patří
už více než 110 let
Česká asociace akademických technických sportů je jedním ze zakládajících
svazů Sdružení sportovních svazů České republiky. Stejně jako u některých
jeho dalších sportovních svazů sahá její
tradice hluboko do 20. století. Na historii univerzitního sportu můžeme být náležitě hrdí, neboť u nás se začala psát
již v roce 1910! Organizované univerzitní
sportování u nás patří k těm nejstarším
nejen v Evropě, ale i v celosvětovém měřítku. Akademickými, chcete-li univerzitními, soutěžemi v průběhu uplynulých
let prošlo dokonce i mnoho českých
olympijských medailistů, pro které se
univerzitní medaile mnohdy staly těmi
prvními z velkých mezinárodních soutěží (více na str. 3).

PŘEDSTAVUJEME
Česká asociace akademických technických sportů (ČAATS) byla založena celostátní konferencí dne 21. ledna 1990
jako občanské sdružení navazující na
provozování technických sportů na vysokých školách po zániku Svazarmu na
konci roku 1989.
Ve své činnosti se ČAATS hlásí k historickým tradicím 30. let, kdy byl ve Vysokoškolském sportu Praha zřízen „branný
odbor“ a v jeho rámci bylo na vysokých
školách možno provozovat rohování
(box), sportovní střelbu, motorismus či
bezmotorové i motorové létání. A právě
o letectví byl v té době ze strany studentů největší zájem. Letectví se tak na
vysokých školách realizovalo nejen prostřednictvím studia či učebních kurzů,
ale také klubovou sportovní činností.
V celé své historii je univerzitní sport významnou součástí vzdělání a neodmyslitelně patří k životu většiny studentů.
Vzhledem k vývoji společnosti a zájmům
současné mladé generace mají technické disciplíny všechny atributy, které
mladí lidé vyhledávají: nutnost plného
nasazení, adrenalin, spojení sportovní
činnosti se zvládnutím náročné techniky
i kolektiv přátel. Mnoho dovedností získaných provozováním technických disciplín i vysokou míru psychické odolnosti,
která se s nimi neodmyslitelně pojí, si
pak mladí lidé nesou i do svého dalšího
profesního života.
ČAATS je dynamická multisportovní
organizace, jejímž hlavním posláním je
prostřednictvím akcí, soutěží i závodů
masového, výkonnostního i vrcholové-
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AKTUALITY
RADA SDRUŽENÍ SE VĚNOVALA BEZPEČNOSTI
V EVROPĚ A PŘEDEVŠÍM U NÁS
Ve středu 9. března se v sídle Sdružení
v Praze 7 uskutečnilo první zasedání
Rady Sdružení sportovních svazů České republiky v tomto kalendářním roce.
I Rada Sdružení, jakožto nejvyšší orgán
našeho spolku, zaujala postoj k aktuálnímu dění na Ukrajině. Byla vypracována,
projednána a následně také schválena
Výzva k posílení národní bezpečnosti,
která je určena všem členům vlády ČR,
členům Poslanecké sněmovny a Senátu
Parlamentu ČR, předsedům politických
stran, hejtmanům i předsedovi Národní sportovní agentury. Rada Sdružení
tímto dokumentem opakovaně vyzývá
všechny příslušné a kompetentní státní i samosprávné orgány a instituce,
aby neprodleně podnikly konkrétní kroky k posílení připravenosti obyvatel na
zvládání jakýchkoliv krizových situací.
Zástupci Sdružení jsou totiž přesvědčeni,
že psychická a fyzická připravenost dětí
i dospělých občanů na zvládání krizových situací je, včetně souvisejících rozpočtových opatření, nejúčinnější cestou

k zvýšení národní bezpečnosti. Sdružení
sportovních svazů České republiky nabízí
v tomto směru úzkou spolupráci s Armádou ČR, Hasičským záchranným sborem,
hejtmany i všemi dalšími relevantními
orgány krizového řízení České republiky.
Zvýšení národní bezpečnosti je totiž v zájmu všech občanů naší země! Kompletní
znění výzvy naleznete na webu Sdružení
www.sporty-cz.cz.

RESTART SPORTOVNÍCH PROJEKTŮ
SDRUŽENÍ PRO ŠKOLÁKY
ho charakteru rozvíjet technické sporty
a s ním spojené dovednosti především
u mladých lidí, kteří tvoří téměř 90 %
členské základny ČAATS.
V rámci činnosti ČAATS a jejích 15 sportovních univerzitních klubů lze provozovat celkem deset sportovních odvětví,
mezi nimiž nechybí ani dva olympijské
sporty, kterými jsou biatlon a sportovní
střelba. Nabídku olympijských sportů
doplňuje osm neolympijských – letní
biatlon, letecké sporty, paragliding, radiový orientační běh, potápění, plavání
s ploutvemi, požární sport a sportovní
kynologie.

V celé své historii je univerzitní
sport významnou součástí vzdělání
a neodmyslitelně patří k životu
většiny studentů.
Ve všech těchto odvětvích jsou každoročně organizována akademická mistrovství ČR, která jsou součástí sportovních
přeborů VŠ, pořádaných partnerskou
organizací ČAATS Českou asociací univerzitního sportu (ČAUS). Akademický
šampionát v plavání s ploutvemi je pak
každoročně součástí programu Českých
akademických her, které v tomto roce
v červnu bude hostit Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

přihlásilo 11 základních škol a výuku pádových technik by mělo absolvovat téměř
800 dětí! Navazujeme tak na podzimní
část, kdy se během října do projektu zapojily 4 základní školy s téměř 200 žáky.

o technické sporty je totiž ze strany studentů opravdu velký a hlavně dlouhodobý. Činnost a sportovní program ČAATS
se nezaměřují pouze na evidované členy,
ale jsou otevřeny všem studentům VŠ
u nás. Členy ČAATS se mohou stát také
žáci a studenti středních škol.
Hlavním partnerem ČAATS je Česká
asociace univerzitního sportu, se kterou
úzce spolupracuje jednak při zajišťování
domácích univerzitních soutěží, ale také
v oblasti vysílání českých univerzitních
týmů na soutěže FISU (International University Sports Federation).
Pro organizaci technických soutěží je
nezbytná úzká součinnost s příslušnými národními svazy jednotlivých sportovních odvětví, ale také se samotnými
univerzitami a jejich sportovními a tělovýchovnými pracovišti. Vzhledem k nutnosti náročného technického vybavení
jsou kluby ČAATS zřizovány tam, kde to
podmínky dovolují a studenti jsou zde
vždy místně sdružováni do univerzitních
klubů. Největším z nich je pak klub technických sportů při FTVS UK Praha.
Více informací o České asociaci akademických technických sportů a aktuality z akcí, které pořádá, naleznete na
www.caats.cz.

Sportovním vrcholem pro sportovce-studenty jsou pak letní a zimní světové
univerzitní hry (dříve univerziády) organizované ve dvouletých cyklech Mezinárodní federací univerzitního sportu FISU
a také světové univerzitní poháry a akademická mistrovství světa.
V současné době eviduje ČAATS ve
svých 15 sportovních univerzitních klubech více než 1100 členů. Nejen v ČAATS
ale doufají, že po celkovém zklidnění epidemiologické situace dojde k opětovnému navýšení členské základny. Zájem
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Od roku 2020 sužovala celý svět pandemie nemoci covid-19, která ovlivnila každodenní život nás všech. Uzavření škol
a přechod dětí na domácí online výuku,
které se opakovalo během dvou let pandemie několikrát, pozastavilo také sportovní projekty, které naše Sdružení pro
děti na základních školách realizuje. Po
dvouleté pauze nyní nastal čas projekty
„oprášit“ a vydat se za dětmi! Od března
jsme znovu obnovili projekt Nebojme
se pádů na základních školách v okrese
Kladno. Projekt je určen pro žáky 4. a 5.
tříd a jeho cílem je naučit děti základní
pádovou techniku zábavnou formou tak,
aby z pádů neměly strach a dokázaly nabyté dovednosti aplikovat i v běžném životě. Do konce školního roku se do projektu

V dubnu pak odstartuje školními závody
také projekt Czech Target Sprint Open.
Vzhledem k omezenému počtu jarních
termínů se ve druhém pololetí školního
roku 2021/2022 neuskuteční finálová
kola a děti ze zapojených škol tak poměří síly především se svými spolužáky.
Target Sprint se před covidovou pauzou
mezi zúčastněnými dětmi setkal s velkým kladným ohlasem a kombinace
běhu na střední vzdálenost (3 x 400 m)
proloženým dvěma střeleckými položkami děti opravdu zaujala. Všichni doufáme, že pandemii máme již za sebou
a budeme tak moci ve své práci i v životě
fungovat bez omezení a s našimi projekty
se nám podaří navázat na úspěchy z let
předešlých.

WEB I ZPRAVODAJ SDRUŽENÍ V NOVÉM
Sdružení sportovních svazů České republiky vstoupilo do nového roku s novým
modernizovaným
vizuálem.
V roce 2018 došlo
k aktualizaci loga
Sdružení do současné podoby. V roce
2022 pak došlo
i na novou podobu
webových stránek,

jejich adresa však zůstala nezměněna.
S novým vzhledem pak po webových
stránkách přichází
i Zpravodaj Sdružení, čtvrtletník, který
obsahuje to nejdůležitější a nejzajímavější z dění nejen
ve Sdružení, ale především v jeho členských svazech.

POZVÁNKA
SINGLE CZECH TAG
V neděli 8. května 2022 se v prostorách
pražské In Motion Academy na Žižkově
uskuteční parkourový závod Czech Tag
2022. Ten je kvalifikačním závodem,
z nějž vzejde reprezentační tým, který
bude Českou republiku reprezentovat na
evropských soutěžích World Chase Tag.
V dopoledních hodinách bude probíhat
kvalifikace, odpoledne bude na programu semifinále a finále, které již budou
přístupné veřejnosti. Pořadateli závodů
jsou kluby Prague Parkour PK1, In Motion
a také Česká asociace parkouru.

Telefon: 266 722 111 

Projekty Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. jsou realizovány za finanční podpory Národní sportovní agentury.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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Sportujeme v regionech –
nový sportovní projekt
s podporou Sdružení sportovních
svazů České republiky
Jednou z hlavních priorit Sdružení sportovních svazů České republiky je zapojit do sportovní činnosti co nejvíce dětí
a prostřednictvím sportu je připravovat
nejen na běžné životní situace, ale také
na ty krizové. A v neposlední řadě se
také snažíme vzbudit v dětech lásku ke
sportu a pohybu vůbec. I s tímto cílem
vznikl v Asociaci Český Gymnathlon
projekt „Sportujeme v regionech“, jehož
partnerem se stalo právě naše Sdružení.
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LIGA MLÁDEŽE
MLADÍ PLOUTVAŘI OPĚT BOJUJÍ O FINÁLE
LIGY MLÁDEŽE
V lednu 2022 odstartovaly obě dvě
větve ligy mládeže v ploutvovém
plavání pro kategorie C, D a E. Do
finále týmové soutěže postoupí tři
nejlepší týmy z Moravskoslezské
ligy mládeže a také tři nejlepší týmy
z České ligy mládeže.
Moravskoslezská liga mládeže
(MSLM) odstartovala v sobotu
15. ledna závody ve Zlíně. V dílčích
individuálních disciplínách se zde
nadmíru dařilo například Jakubovi
Mizerovi (SP Laguna Nový Jičín),
který ve svých startech na 50 PP, 200
BF a 400 PP nepoznal porážku. Stejně si vedl také domácí reprezentant
klubu NEMO Zlín Oskar Bursa, který
ovládl ve své kategorii disciplíny 50

Moravskoslezskou ligu mládeže
po třech kolech vede klub SP Laguna Nový Jičín s 5229 body před
Čochtanklubem Žďár nad Sázavou
(4913 bodů) a KSP Olomouc (4393
bodů).
Česká liga mládeže (ČLM) má za
sebou zatím kola dvě. První se
uskutečnilo 22. ledna v Mostě. Bez
individuální porážky absolvovali závod liberečtí Adam Kolín (200 PP, 50
PP, 400 PP, 100 BF), Lucie Křížová
(100 PP, 50 PP, 200 BF) i Vendula
Řezníčková (200 PP, 100 BF, 400
RP, 200 BF). Bořivoj Ploc a Vasilij
Ploc z Modré Hvězdy Praha se také
z vítězství radovali opakovaně. Bořivoj zvítězil na tratích 100 PP, 50 PP

NOVÝ PROJEKT
Asociace Český Gymnathlon, která je
od podzimu 2020 přidruženým členem
Sdružení sportovních svazů České republiky, spustila na konci roku 2021
nový projekt „Sportujeme v regionech“
s podtitulem „Budujeme lásku k pohybu
v mateřských školkách“. Cílem tohoto
projektu je podpora pohybového rozvoje
předškolních dětí v menších obcích, kde
je dle současných výzkumů nižší úroveň

jejich fyzické zdatnosti. Mateřským školkám, které se do projektu zapojí, nabízí
podporu ve formě kvalitního sportovního vybavení, osobního zaškolení v oblasti metodiky i pravidelnou komunikaci
a podporu v průběhu roku.
První mateřskou školku navštívili trenéři Gymnathlonu ještě v prosinci 2021.
V současnosti je do pilotní fáze projektu
zapojeno 20 mateřských školek z Kraje
Vysočina a také ze Středočeského kraje. Trenéři ve školkách nejprve s dětmi
absolvují ukázkový trénink, do kterého
se zapojí všechny děti a kterému přihlíží
i vyučující. Ty tak mohou na vlastní oči
vidět, jak s dětmi a s pomůckami pracují
přímo tvůrci projektu. Postupně si děti

zahrají několik sportovních her, což ukazuje na opravdu pestrou paletu využití
dovezených pomůcek.
Ukázkovým tréninkem ale návštěva trenérů nekončí. Po tréninku s dětmi následuje proškolení vybrané vyučující, které
je zaměřené na zásady sportovního tréninku dětí, stěžejní myšlenky projektu,
bezpečnost a samozřejmě dojde i na
praktické rady a tipy k jednotlivým hrám,
které jsou obsaženy v manuálu. Ten si
spolu s taškou plnou sportovního vybavení zástupce školky převezme.
Více se o projektu dozvíte na webových stránkách www.gymnathlon.cz/
sportujeme-v-regionech.

BF, 100 PP i 200 BF. Vítězem prvního kola ve Zlíně se stal Čochtanklub
Žďár nad Sázavou s 1896 body.
Druhé kolo měla MSLM na programu 19. února v Přerově. Stejně jako
ve Zlíně i v Přerově zůstal Jakub
Mizera v individuálních startech
neporažen (50 RP, 800 PP, 100 PP).
Porážku zde nepoznala ani Tamara

a 200 BF, Vasilij pak ovládl 200 PP,
100 BF, 400 RP a 200 BF. Vítězem týmové soutěže byl Aquaklub Liberec
s 2859 body.
Druhé kolo ČLM proběhlo v Táboře 12. března a i v Táboře týmovou
soutěž ovládli závodníci Aquaklubu
Liberec (2546 bodů). Adam Kolín byl
opět neporažen a odvezl si vítězství

Sezóna ploutvového plavání je v plném proudu.
Do Žďáru přijel rekordní počet závodníků!
O víkendu 12. – 13. února hostil plavecký bazén ve Žďáru nad Sázavou tradiční
mezinárodní závod v ploutvovém plavání – Žďárský gumák 2022. Ten si svou
premiéru odbyl v roce 2017 a nezastavila ho ani pandemie. V roce 2020 se závodilo ještě v tradičním únorovém termínu,
loni se závod konal v náhradním termínu
v říjnu. A letošní ročník oblíbeného závodu opět přilákal vysoký počet závodníků – dokonce rekordní! Představilo se
zde celkem 179 závodníků z 13 klubů
ploutvového plavání z České a Slovenské republiky.

Sabina Dastychová z KSP Olomouc za
čas 4:20,80 s.
Mezi muži se z vítězství radoval David
Musil z domácího Čochtanklubu Žďár
nad Sázavou, který dohmátl v čase
3:43,17 s. Spolu s ním na stupně vítězů vystoupali druhý Daniel Cimburek
z klubu KP Pardubice, který zaplaval čas
3:48,98 s, a třetí Matěj Novák, další zástupce pořadatelského klubu, jehož čas
v cíli byl 3:51,46 s.

Šimon Machát a Tomáš Pilný v čase
1:35,87 s. Druhou příčku vybojovala
štafeta Aquaklubu Liberec 1, za kterou
startovali Adéla Zapletalová, Barbora
Hotařová, Vítek Hotař a Vojtěch Kašpar.
Liberecký kvartet dohmátl v čase
1:36,50 s. Bronz ze štafetového závodu zůstal „v domácích vodách“, když jej
vybojovala štafeta 1 Čochtanklubu ve
složení Alan Štyl, Klára Mašková, Lukáš
Hrdina a Magdaléna Kubová s výsledným časem 1:37,38 s.

Štafetu 4 x 50 BF mix ovládl kvartet
pražského klubu Modrá Hvězda ve
složení Nela Dušková, Lucie Jelínková,

Kompletní výsledky z letošního ročníku
závodů Žďárský gumák jsou k dispozici na
webových stránkách www.polistime.cz.

STALO SE
Na Vysočině se závodilo v kategoriích A,
B, C, D a E a nechyběli ani veteráni. Na
programu bylo celkem sedm disciplín –
šest individuálních (50 BF, 100 BF, 200
BF, 400 BF, 50 PP, 100 PP) a štafeta 4 x
50 BF mix.

Nečasová z KSP Olomouc (50 PP,
200 PP, 100 BF) či Jakub Svoboda
ze Žďáru nad Sázavou (50 PP, 50 BF,
800 PP). V Přerově zvítězil klub SP
Laguna Nový Jičín, jehož závodníci
vyplavali celkem 1782 bodů.
V sobotu 12. března třetí kolo
MSLM hostil Nový Jičín. Jeho závodníci ovládli klubovou soutěž ziskem 1744 bodů. Mezi jednotlivci se
třemi vítěznými závody blýskl opět
Jakub Svoboda (25 RP, 400 PP, 100
BF) a také Julie Dočkalová z klubu
FAST FINS CZ z Přerova (25 RP, 400
PP, 100 BF).

ze závodů 25 RP, 800 PP a 50 BF.
Také další liberecký závodník František Vrba zvítězil ve všech individuálních startech (50 PP, 400 PP, 50 BF).
Českou ligu mládeže po dvou kolech vede Aquaklub Liberec (5405
bodů) před kluby UHLOMOST Most
(2506 bodů) a Subaquaclub Delfín
Tábor (2230 bodů).

Kompletní výsledky z obou
mládežnických lig naleznete na
www.polistime.cz.

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

800

Hlavní závod O Žďárský gumák, tedy závod na 400 BF, ovládla mezi ženami Nela
Dušková z klubu Modrá Hvězda Praha
s časem 4:03,88 s. Druhá doplavala
Adéla Zapletalová z Aquaklubu Liberec
(4:09,12 s) a bronzovou příčku obsadila

Téměř 800 dětí ze 4. a 5. tříd 11 základních škol na Kladensku se zúčastní na
jaře 2022 projektu Nebojme se pádů, který realizuje Sdružení sportovních svazů
České republiky.
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Medailovou nadějí na letošních
letních univerzitních hrách bude
i sportovní střelkyně z Ostravy
Sportovní střelba patří v České republice
mezi populární sporty a v historii se řadí
i mezi ty nejúspěšnější, co se týče například zisku olympijských medailí. I v rámci
celého akademického sportu je sportovní
střelba jedním z nejúspěšnějších sportovních odvětví. Za poslední dekádu nebyla
světová univerzitní akce FISU, ať již univerziáda nebo akademické mistrovství
světa, odkud by naši studenti nepřivezli
hned několik medailí! Na tuto úspěšnou
českou sportovní tradici se snaží navázat
mladá česká naděje Sára Karasová.
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ZAJÍMAVOSTI
IVANA ERTLOVÁ V ROLI
MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ EUSA
V polovině září 2021 zasedalo v maďarské Budapešti valné shromáždění EUSA, Evropské univerzitní
sportovní asociace, jedné z kontinentálních univerzitních federací
FISU, která pořádá kromě Evropských univerzitních her i evropská
univerzitní mistrovství. Delegáti
na shromáždění mimo jiné přijali
změny stanov, které kvůli pandemii
umožnily některým členům zúčastnit se jednání online, a za svého 47.
člena EUSA přijala San Marino.
Jedním z nejdůležitějších bodů programu budapešťského zasedání
pak byla volba nového výkonného
výboru. Staronovým předsedou výkonného výboru EUSA byl zvolen

stavitelé evropského univerzitního
sportu. Jeho hlavními tématy byl
kalendář evropských univerzitních
akcí na rok 2022 a také dopad
pandemie nemoci covid-19 na univerzitní sport. Do druhé zmíněné

panelové diskuse se zapojila také
nová místopředsedkyně EUSA Ivana
Ertlová, která se s účastníky diskuse
podělila o zkušenosti s pořádáním

SPORTOVNÍ NADĚJE
Sára se narodila v roce 2001. Od svých
11 let (až do svého odchodu do USA) se
věnovala sportovní střelbě pod vedením
trenéra Květoslava Tomečka ve střeleckém klubu Olymp Ostrava. Sára je také
členkou Regionálního střeleckého centra mládeže v Ostravě.
Celé tři roky byla Sára bedlivě sledována
americkým střeleckým svazem. V březnu 2021 obdržela dvě nabídky k studiu
v USA – na univerzitách v Nebrasce a na
Aljašce. Po vyhodnocení nabídek se mladá
česká sportovkyně rozhodla přijmout stipendium na University of Alaska Fairbanks.
Kromě studia – mimochodem studuje
s výborným prospěchem A1 – se zde věnuje samozřejmě i tréninku sportovní střelby.
Studium a sportovní přípravu zahájila
v USA Sára v září/říjnu 2021. Věnuje se
střelbě z malorážky a vzduchové pušky
– v těchto disciplínách střílí NSA univer-

zit v USA. Od poloviny října do poloviny
prosince 2021 absolvovala Sára 7 soutěží ve střelbě z malorážky a vzduchové pušky, a to v disciplínách malorážka
3x20 a VzPu 60.
V disciplíně malorážka 3x20 ran činil její
bodový průměr ze 7 absolvovaných soutěží 589 bodů. Přičemž se jí v jednom
ze závodů podařilo nastřílet i národní
rekord v této disciplíně, který je její zásluhou nyní 596 bodů! V disciplíně VzPu 60
její průměr ze 7 soutěží činí 593 bodů, její
nejlepší závodní výkon byl 599 bodů.
V novém roce čeká Sáru dalších 6 soutěží americké univerzitní ligy, a to v obou
zmíněných disciplínách. Na konci dubna, kdy jí končí semestr, čeká Sáru návrat domů do České republiky, kde se
zdrží až do konce září, než jí opět začnou
studijní povinnosti za oceánem.

Sáru v tomto období čekají nejen domácí střelecké soutěže, ale také účast
na odložených letních světových univerzitních hrách, které se v termínu
26. června – 7. července 2022 uskuteční
v čínském Chengdu. Jako členka české
univerzitní reprezentace České asociace
univerzitního sportu bude součástí více
než 100členného týmu, který bude obhajovat vysoký kredit našeho univerzitního
sportu.
Sára svých výborných výsledků dosáhla zejména díky svému talentu a píli,
péči mateřského střeleckého klubu
v Ostravě, státní podpoře Českého střeleckého svazu, který ji zařadil do juniorské reprezentace, ale také díky finanční
podpoře Pavla Kolebáče a jeho společnosti JSB Bohumín, který výrazným
způsobem podporuje mladé talentované střelce.

Univerziáda, od roku 2020 světové univerzitní hry, je mezinárodní vysokoškolská multisportovní událost. Jak už samotný název napovídá, jde o kombinaci
slov „univerzita“ a „olympiáda“. Jedná
se tak vlastně o univerzitní olympijské
hry pro vysokoškolské studenty. Hlavním organizátorem těchto her je Mezinárodní federace univerzitního sportu
FISU. Pro tyto soutěže platí věkové
omezení 19 – 26 let a velmi důležitým

ÚSPĚCHY
faktorem pro účast na hrách je akademická příslušnost. A čeští studenti,
sportovci ČAATS, jsou na univerziádách
nejen úspěšní, ale často mají díky nim
možnost připravit se na profesionální
sportovní vrchol – na účast na olympijských hrách.

Vrátíme-li se do minulosti, tak od 80. let
20. století se biatlonisté pravidelně účastnili zimních světových univerziád. Jen
v období od roku 2011 do roku 2019 získali zástupci ČAATS 13 medailí a biatlon
vždy patřil k nejúspěšnějším sportům české univerzitní výpravy.
ČAATS se také může pyšnit tím, že několik
pozdějších olympioniků a také medailistů
z olympijských her své první velké mezinárodní medaile, úspěchy a zkušenosti získalo
právě na světové univerziádě. Za všechny
úspěšné biatlonisty-studenty můžeme jmenovat Jaroslava Soukupa, absolventa FSpS
MU Brno, který v letech 2005 – 2009 získal
5 univerziádních medailí – zlato, stříbro a tři
bronzy. V roce 2014 na olympiádě v Soči
vybojoval Jaroslav Soukup bronz ve sprintu
a se smíšenou štafetou si doběhl pro stříbro.
I ve druhém olympijském sportu, kterému
se lze v rámci ČAATS věnovat – sportovní
střelbě – se můžou reprezentanti ČAATS
chlubit mnohými medailovými úspěchy. Tak
například Adéla Bruns (rozená Sýkorová),

Po valném shromáždění následoval strategický dialog EUSA – FISU,
kterého se účastnili vedoucí před-

sportovních akademických mistrovství, her i vzdělávacích akcí v tomto
nelehkém období.
Vrcholnou akcí EUSA v letošním
roce jsou Evropské univerzitní hry
2022, které v termínu 17. – 23.
července bude hostit polská Lodž.
O měsíc dříve (26. června – 7. července) odstartují v čínském Chengdu Letní světové univerzitní hry, které byly na letošní rok kvůli pandemii
přesunuty z roku 2021.

AKADEMICKÝ ŠAMPIONÁT V BIATLONU
OVLÁDLI ELIŠKA SVOBODOVÁ A VÁCLAV
HROUDA

Z univerziády na olympiádu!
V oblasti akademické reprezentace ČR se
ČAATS zaměřuje zejména na biatlon a sportovní střelbu. Oba tyto sporty jsou pravidelně
zařazovány do programu zimních i letních
univerzitních her a jsou také nedílnou součástí programu olympijských klání.

Polák Adam Roczek, prvním místopředsedou Haris Pavletic z Chorvatska. Místopředsedy byli zvoleni
Bruno Barracosa (Portugalsko),
Joerg Forester (Německo) a také
Ivana Ertlová, dlouholetý manager
ČAATS a od roku 2016 také předsedkyně České asociace univerzitního sportu.

která svůj studentský život spojila se Západočeskou univerzitou v Plzni, je zlatou medailistkou z univerziády v čínském Šen-čenu
z roku 2011. O rok později si na olympiádě
v Londýně došla na stupně vítězů pro bronz.

V termínu 11. – 13. března hostilo
Nové Město na Moravě MČR v biatlonu seniorů, 5. kolo Českého

Svobodová (Vysoká škola ekonomická) před druhou Barborou Smetanovou (Univerzita Karlova) a třetí

poháru dorostu a juniorů a součástí programu bylo také tradiční
soupeření o tituly akademických
mistrů pro rok 2022. Na programu
akademického mistrovství byly dvě
disciplíny – sprint a závod s hromadným startem. Na start sprintu se závodníci postavili v sobotu
12. března. Titul akademického
mistra ve sprintu vybojoval Václav
Hrouda (Univerzita Karlova), stříbro získal Matěj Hájek (Technická
univerzita Liberec), bronz patří Ondřejovi Vystavělovi (Vysoké učení
technické). Sprint žen ovládla Eliška

Evou Stránělovou (Vysoká škola
chemicko-technologická). V neděli
na závodníky čekal závod s hromadným startem a na jeho konci
pak stejné pořadí jako v sobotním
sprintu. Z vítězství se opět radovali
Václav Hrouda a Eliška Svobodová
a také stříbrné a bronzové medaile
mají stejné držitele.

Ani na posledních olympijských hrách nechyběli studenti vysokých škol a reprezentanti ČAATS. Do Tokia se v létě 2021 vydal
českou střeleckou školu reprezentovat Jiří
Přívratský, student Západočeské univerzity. V Pekingu v únoru 2022 reprezentovali
ČR a české univerzity biatlonisté-studenti
Masarykovy univerzity Tereza Voborníková a Adam Václavík, pro kterého to byly
dokonce již druhé olympijské hry v kariéře.
Za zmínku určitě stojí i to, že v roce 2002
se ČAATS spolu s Českou asociací univerzitního sportu podílela na pořádání vůbec
prvního akademického mistrovství světa
ve sportovní střelbě, které hostila Plzeň.
V roce 2020 se měl do Plzně akademický světový šampionát vrátit, ovšem jeho
konání znemožnila pandemie nemoci covid-19. Univerziádu pak tehdejší Československo hostilo hned třikrát – v letech 1964
a 1978 proběhla zimní univerziáda ve
Špindlerově Mlýně, v roce 1987 ji hostilo
slovenské Štrbské Pleso.
FOTO: www.biatlon.cz;
web ČOV: www.olympijskytym.cz
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