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Milí čtenáři,
letní číslo časopisu Sportujeme v Brně

představuje nejen brněnské sportovce

mířící na letošní Olympijské hry v Tokiu

Jakuba Tomečka nebo Adama Ondru, ale     

i Olympijský festival, který bude OH

doprovázet na několika místech v Brně.

Zeptali jsme se Mgr. Dity Hlavoňové, Ph.D.  

z Katedry atletiky, plavání a sportů v příro-

dě Fakulty sportovních studií Masarykovy 

univerzity na nejčastější chyby při plavání  

a přínosy plavání obecně. Prostor jsme

dali brněnskému sportovnímu klubu

Florbal Židenice a České asociaci teqballu,

aby se pochlubili se svými aktivitami.

Přeji vám příjemně strávené letní měsíce

plné sportu.
 Martin Mikš,

generální ředitel
                                      STAREZ – SPORT, a.s.
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TENIS NA RIVIÉŘE

Letos se rozšířila nabídka
sportů, které lze hrát na
beachvolejbalových kurtech
na Koupališti Riviéra. 
Nově si mohou návštěvníci
zahrát beach tenis nebo air
badminton. 

Sportovní vybavení je k zapůjčení za 25 Kč u ob-
sluhy kurtů.
Šestice volejbalových hřišť je k dispozici nejen pro
sportovní aktivity návštěvníků areálu, ale i pro
zájemce o dlouhodobý pronájem či pro utkání
profesionálních týmů. 

KOUPÁNÍ ZDARMA

Předplaťte si beachvolejba-
lové kurty na Riviéře a máte
koupáni zadarmo!
K dlouhodobým rezervacím
beachvolejbalového hřiště
nabízíme dvě hodiny pobytu
na koupališti zdarma (hodina

před a hodina po využití sportoviště). 
Při předplacení sportoviště na více než 16 hodin
získáte navíc 15% slevu.

RANNÍ KONDIČNÍ

PLAVÁNÍ

V případě hezkého počasí si
budou moci návštěvníci
Letního koupaliště Zábrdo-
vice v ranních hodinách
během letních prázdnin
kondičně zaplavat.
Kondiční plavání probíhá kaž-

dou středu v čase od 7:00 do 8:45. Vstupné je za
80 Kč, areál je nutné opustit do 9:00. V případě, že
chce návštěvník zůstat na koupališti i nadále, je 
třeba si zakoupit běžné vstupné.
V této době lze také využít bezplatné kondiční
plavání s trenérem.

ANIMAČNÍ

PROGRAMY NA

RIVIÉŘE

 

Návštěvníci Riviéry se mohou stejně jako v předchozích letech pobavit

při animačních programech pro děti a seniory, které budou probíhat

od středy do neděle v čase od 14:00 do 17:00. Programy jsou

pro návštěvníky koupaliště zdarma, včetně zapůjčení potřebného vyba-

vení. Zájemci se mohou těšit na sporty s brněnskými sportovními

kluby, jógu, aqua erobik, kreativní dílničku, tanec s DSP Kometa,

kurzy první pomoci či boulderingovou stěnu aj.

SPORTOVCI DO ŠKOL

Projekt Sportovci do škol tak jako ostatní sportovní projekty v roce

2021 negativně ovlivnila pandemie koronaviru, kdy z důvodu vládních
nařízení nemohl projekt probíhat v celém 2. pololetí školního roku
2020/2021. Vzhledem k oblíbenosti a zájmu ze strany základních škol
se chystá STAREZ – SPORT, sportovní projekt od nového školního
roku 2021/2022 obnovit. Pevně věříme, že pandemická situace již bude
stabilizována a budeme moci dětem ze všech brněnských základních
škol poskytnout možnost sportovního vyžití, na kterou se zcela jistě vel-
mi těší.

Novinky

ze STAREZ - SPORT

VÍCE JAK 200

ŠKOLNÍCH VÝPRAV

Zájem škol o bezplatný vstup na koupaliště Riviéra a Zábrdovice byl
v letošním roce navzdory protipandemickým opatřením enormní.
Obě koupaliště navštívilo v červnu 211 tříd – celkem 4 714 dětí a 399
doprovázejících učitelů. Návštěvnický rekord byl zaznamenán 29. 6.
2021 na Riviéře, kdy dorazilo 62 tříd.

 

HŘIŠTĚ ZŮSTÁVÁ

ÚMČ Brno-Královo Pole
rozhodl o budoucnosti
hřiště na malý fotbal.
Životnost hřiště totiž převy-
šuje současnou dobu uží-
vání stavby a bylo nutné ji 
prodloužit.

Díky tomuto rozhodnutí zůstane hřiště dostupné
až do konce roku 2023.



Město vybralo zhotovitele projektové dokumentace multifunkčního

sportoviště za Lužánkami s celoročním provozem. Je jím společnost 

Arch. Design, s.r.o. Vybraná společnost má rok na vypracování veš-

keré projektové dokumentace včetně zajištění inženýrských činností

a následného autorského dozoru na stavbě.

Stavba bude rozdělena do dvou etap. V první se postaví plochy pro 

malou kopanou a hokej, k tomu přibudou plochy pro bruslení a míčové 

sporty. Počítá se i s rozšířením stávající budovy se zázemím pro ná-

vštěvníky. Ve druhé etapě bude vybudován ovál pro rychlobruslení, 

tribuny a zastřešení.

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ 

ZA LUŽÁNKAMI

Díky jednomu z vítězných projektů participativního rozpočtu Dáme na vás – Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mla-
dým vznikne za Lužánkami nové tréninkové centrum mládeže. V areálu bývalého stadionu vzniknou čtyři nová hři-
ště pro mladé fotbalisty z různých brněnských klubů, ale i hráče florbalu, amerického fotbalu, lakrosu, ultimate 
frisbee a dalších sportů.
Projekt přihlásil Petr Švancara, projektovou dokumentaci i realizaci projektu obstará společnost STAREZ – SPORT, 
která bude také později centrum provozovat. Kromě rekonstrukce trávníků bude vytvořeno zázemí pro sportovce.
Areál by kromě sportu mohl sloužit také různým kulturním akcím, festivalům či koncertům. 

Více informací o projektu najdete na damenavas.brno.cz.

STRANA 

Tréninková hala míčových sportů Vodova je o kousek

blíž k realizaci. V průběhu léta by mělo být vydáno

stavební povolení.

Tréninková hala nabídne sportovní plochu o roz-

měrech 49 x 29,5 m, kterou bude možné pomocí 

dělících sítí členit na tři samostatné tréninkové 

tělocvičny. Samozřejmostí je tribuna pro diváky      

a provozní zázemí (šatny a sociální zařízení, zaseda-

cí místnost, skladové prostory a technické zázemí 

atd.). Propojením původního arkýře s mozaikou 

staré haly vznikne odpočinková terasa.

TRÉNINKOVÁ HALA VODOVA

TRÉNINKOVÉ CENTRUM

ZA LUŽÁNKAMI

https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1446#diary


Od 23. července do 8. srpna 2021 se v areálu SKP Kometa v Br-

ně uskuteční druhý ročník Olympijského festivalu. Akce

nabídne přes třicet sportů k vyzkoušení, zábavnou poznávací

zónu o olympismu, přímé přenosy z olympijských her v Tokiu,

příměstské tábory a především nezapomenutelnou atmosféru.

 

Celkem 17 dní, tedy po dobu konání Olympijských her v Tokiu, 

potrvá v areálu SKP Komety na Bauerově ulici v brněnských 

Pisárkách Olympijský festival. Ten má za cíl nabídnout 

zájemcům nejen z Jihomoravského kraje sportovní vyžití a při-

blížení tematiky olympijských her. Na místě tak budou k dispo-

zici různé sportovní disciplíny i vzdělávací aktivity pro děti 

i dospělé. Ani letos nebudou chybět paralympijské sporty, 

speciální den pro seniory nebo zcela nová vzdělávací zóna. 

Obsah vznikl ve spolupráci s Masarykovou univerzitou 

v Brně a Českou olympijskou akademií.

Hlavním motivem festivalu je letos návrat dětí ke sportu, proto

se poprvé uskuteční i příměstské tábory. „Chceme, aby děti

během pěti dnů prožily svou malou olympiádu. Vyzkouší si dvacet

sportů, dozví se víc o olympismu a na závěr dostanou analýzu

svých sportovních dovedností,“ upřesňuje Lucie Šafářová,

ambasadorka Olympijského festivalu v Brně. „To vše pod

vedením zkušených lektorů a nás, olympioniků,“ dodává.

Areál Komety se

na přelomu prázdnin

promění na Olympijský

festival. 

Nabídne více než třicítku

sportů, přímé přenosy 

a poprvé i příměstské

tábory.

Deti a sport

ˇ

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL 



Organizátoři se řídí aktuálním doporučením k pořádání akcí. 

V Brně bude během prvního týdne konání maximální 

kapacita areálu 2 500 lidí v jeden okamžik a od 1. srpna se 

počet zvýší až na 3 500 návštěvníků. „Bezpečnost je pro nás 

nejdůležitější. Každý návštěvník bude muset prokázat svou  

bezinfekčnost, antigenní test si může udělat i v odborném 

zařízení před vchodem do areálu,“ upřesňuje místopředse-

da Českého olympijského výboru Libor Varhaník.

„Na čísla návštěvnosti Olympijského festivalu během Zimních

olympijských her 2018 v Pchjongčchangu, kdy si akci nene-

chalo ujít na 160 tisíc návštěvníků, se kvůli omezením 

počtu osob pravděpodobně nedostaneme. I tak lze ale 

po dobrých zkušenostech předpokládat vysokou účast,“ 

říká primátorka města Brna Markéta Vaňková a do-

plňuje: „Festival tak zapadá i do naší prázdninové nabídky, 

která má být pestrá pro místní obyvatele i pro turisty. Město 

Olympijský festival podpoří částkou 8 milionů korun. 

Na zajištění akce také spolupracují dvě městské společnosti – 

STAREZ – SPORT a Dopravní podnik města Brna.“

ˇ

Areál bude otevřený každý den

od 9 do 19 hodin, v pátek a sobotu pak 

ještě o hodinu déle. 

Celodenní vstupenka bude k dispozici za 

50 korun, děti do 12 let,

ZTP a senioři mají vstup zdarma.

Naproti pokladnám koupaliště Riviéra v Areálu dopravní

výchovy vyrostla naučná stezka pro menší děti, která bude

přístupná až do září 2021.

Hravou formou představí principy environmentálně

vyspělého a klimaticky odolného města. Na interaktivních

tabulích a herních stolech se děti dozví, například proč je 

ve městě tepleji než na venkově, proč jsou některé stavební

materiály pro přírodu lepší a jak stavby ovlivňují zdraví.

ZNÁTE VÝZNAM ZELENĚ?

Bližší informace:

olympijskyfestival.cz/brno

ˇ

PROGRAM OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU 

23. 7. 2021
9:00 otevření areálu a v 18:00 slavnostní zahájení,
vystoupení frontmana kapely Mirai 
24. 7. 2021
Exhibiční tenisové utkání (L. Šafářová s D. Bedáňovou
proti hokejistům T. Plekancovi a M. Nečasovi) na
podporu nadačního fondu Radost dětem 
Exhibice šermu – kordista Jiří Berana
25. 7. 2021
Den s Českou olympijskou nadací – autogramiáda
Mirky Knapkové
26. 7. 2021 Den paralympijských sportů 
28. 7. 2021 
Laserová sportovní střelba trap na plastové terče
29. 7. 2021 
Den věnovaný udržitelnosti ve sportu ve Visa Eko
zóně
Laserová sportovní střelba trap na plastové terče
30. 7. 2021 
Exhibice skateboardingové reprezentace v Toyota
Skatepark
31. 7. 2021 
Tenisový turnaj mužů – otevřený veřejnosti
3. 8. 2021
Den pro seniory
5. 8. 2021 
Fandíme Adamovi Ondrovi pod lezeckou stěnou JMK
7. 8. 2021 
Tenisový turnaj žen – otevřený veřejnosti
8. 8. 2021 
Skateboarding hlavní závod streetstyle v Toyota
Skatepark, Běh olympijským festivalem a zakončení 

http://www.olympijskyfestival.cz/brno


SPORTOVNÍ

PARK

VODOVA

Až do 5. 9. 2021 si mohou lidé 

zahrát zdarma několik sportů  

ve venkovních prostorách areálu 

Městských hal Vodova.

Sportovní park poskytne 

například prostor pro basket-

bal, volejbal, florbal, házenou, 

fotbal, stolní tenis, teqball, dále 

dráhu pro cyklo a in-line brusle 

i překážky pro menší děti a jiné.

Sportoviště budou otevřena

denně od 9 do 20 hod.

Sportovní vybavení je

k dispozici za vratnou zálohu

na recepci ve staré hale.



Den náborů organizovaný společností STAREZ – SPORT, a. s.,    

poskytne prostor pro více než stovku brněnských sportovních 

klubů, které touto formou mohou oslovit potenciální mladé 

sportovce a nalákat je do svého týmu.

Děti si vyzkouší na jednom místě nepřeberné množství

sportů a můžou si vybrat ten, který je bude nejvíce bavit. Rodiče 

zase získají o vybraném sportu všechny potřebné informace 

přímo od přítomných trenérů nebo hráčů.

 

Šestý ročník akce nabídne vedle tradičních sportů jako je fotbal,

basketbal, gymnastika či florbal i méně známé sporty, jako

headis, lakros, požární sport či králičí hop.

Den náborů proběhne od 9 hod. do 18 hod. na koupališti na

Kraví hoře a v přilehlém parku. Součástí akce budou také různé

soutěže a doprovodný program na pódiu.

Akce se zúčastní i sportovní legendy a významné osobnosti.

DEN NÁBORŮ 

NA KRAVÍ HOŘE

Kraví hora v Brně se 

v sobotu 4. září 2021 

opět promění v jedno

velké sportoviště, 

kde si bude moci

veřejnost bezplatně

vyzkoušet přes čtyři

desítky sportovních

disciplín. 

Deti a sport

ˇ

Bližší informace:

dennaboru.cz



Sportovní park Vodova v areálu Městských hal Vodova, který je

pro veřejnost bezplatně otevřený, bude zakončen 5. září 2021 již 

druhým ročníkem Dne sportu.

Den sportu je, stejně jako Sportovní park Vodova, organizovaný

městskou společností STAREZ – SPORT a nabídne dětem

i jejich rodičům další příležitost seznámit se s rozmanitými

sporty a brněnskými sportovními kluby.

Zájemci si budou moci od 9 hod. do 18 hod. vyzkoušet desítky

sportů a zjistit, zda mají pro nějaké sportovní odvětví nadání.

DEN SPORTU 

NA VODOVĚ

den sportu je

vyvrcholením oblíbeného 

sportovního parku vodova 

a pokračováním dne NÁBORů 

na Kraví hoře. v případě

špatného počasí se část

aktivit bude odehrávat

uvnitř městských hal

vodova.

Deti a sport

ˇ

Bližší informace:

densportu.cz

Pro návštěvníky budou připraveny také

sportovní hry, soutěže o ceny a další

doprovodný program, například 

proběhnou exhibiční utkání. Akce se 

zúčastní i brněnské sportovní legendy.



Poslední srpnový víkend se na koupališti Riviéra uskuteční již tradiční akce k za-

končení léta – Rozloučení s prázdninami. Návštěvníci si tak mohou zpestřit vodní

radovánky nabitým zábavným programem pro děti i dospělé.

Čtvrtý ročník Rozloučení s prázdninami se uskuteční v sobotu 28. a neděli 29. srpna

2021 vždy od 9 do 18 hod. Stejně jako v předchozích letech bude připraven

program plný her a vystoupení. Dospělí návštěvníci se mohou rovněž těšit na

hudební koncerty.    

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

riviéra

na poslední

prázdninový

víkend ožije

hudbou, tancem 

a skvělou

zábavou.

Deti a sport

ˇ

Bližší informace:

rozloucenisprazdninami.cz



Jak jste si udržoval kondici a výkonnost v období koro-

navirové pandemie a jak se připravujete na závody

 v současné době?

Nebylo to jednoduché, když byly často sportoviště zavřená a nemoh-

ly se scházet větší tréninkové skupiny. Ale kdo chce, způsob si naj-

de. Takže trénink probíhal individuálně a za polních podmínek.          

Na druhou stranu to nebylo nic, co by mě vykolejilo. Vždyť velodrom, 

na kterém trénujeme, se podobá dálnici D1 v nejrozbitějších úsecích.     

A posilovnu máme na Dukle ve sklepních kójích. Je to taková poctivá 

dřina, tu já mám rád. Ale ten velodrom by se jednou hodil. Aspoň 

generacím po mně.

TOMÁŠ BÁBEK,

NARozen V Roce 1987,

REPREZENTANT ČR V DRÁHOVÉ CYKLISTICE, KRÁL

CYKLISTIKY 2017, VICEMISTR SVĚTA, MISTR EVROPY,

VÍTĚZ EVROPSKÝCH HER, DVOJNÁSOBNÝ VÍTĚZ

ZÁVODU SVĚTOVÉHO POHÁRU, OLYMPIONIK, ČESKÝ

REKORDMAN, TŘICETINÁSOBNÝ MISTR ČR A PRVNÍ

ČECH V HISTORII, KTERÝ POKOŘIL HRANICI 10 VTEŘIN

NA 200 M.

Zeptali jsme se

V blízké budoucnosti vás čekají OH v Tokiu. Jaký máte

cíl? Na co se v Japonsku těšíte?

Letíme s trenérem Pecou zhruba za měsíc. Budu tam na dráze jediný 

Čech a zároveň jediný závodník, jehož země nemá krytý dřevěný 

velodrom, na kterém se závodí. Takže mým cílem je bojovat. 

Dám do závodů vše a věřím, že štěstí bude na mé straně. Jinak se 

těším, až se znovu podívám do země, kde jsem dva roky žil. Bohužel

si kromě závodů moc neužiju, protože veškerý čas strávím v izolaci od 

okolního světa.
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Jak vzpomínáte na své dosavadní úspěchy na MS a ME?

Za posledních 16 měsíců jsem byl pouze na šampionátu v Bulharsku, 

odkud jsem přivezl zlato z kiláku, stříbro z týmového sprintu a vyhrál 

jsem malé finále keirinu, což mě naštvalo, protože jsem chtěl velké. 

Takže na Šampionát v Plovdivu vzpomínám dobře. Bohužel jeden

velký závod za tak dlouhou dobu není mnoho, navíc jsem si krom 

medailí dovezl  i Covid.



Jak vzpomínáte na OH v Tokiu v roce 1964, kde jste

získal zlatou medaili?

Tenkrát, před 57 lety to bylo fajn. Historický výsledek, který jsem

 v Tokiu zajel, mi došel až později. A letos vzpomínám mnohem více 

než v letech minulých, protože je mě to z různých stran     

připomínáno ve spojení s letošními olympijskými hrami.

Co vás čeká v blízké budoucnost? Na co se těšíte?

Budu vyrážet na výlety po Česku nejen pěšky, ale i na kole. A hlavně

se těším na sledování OH z Tokia.

Ocenění:

V roce 2019 získal na galavečeru soutěže Sportovec roku cenu                
v kategorii Sportovní legenda. Na letních olympijských hrách v roce 
1964 v Tokiu získal zlatou medaili ve stíhacím závodě jednot-
livců, historicky první pro československou cyklistiku. Na dalších 
letních olympijských hrách v roce 1968 v Mexiku skončil v kvalifikaci 
závodu jednotlivců, byl 5. v soutěži družstev. Jako první českoslo-
venský cyklista vytvořil i světové rekordy, a to v jízdě na 4 km 
a 5 km na předolympijských závodech v Mexiku v roce 1967. 
Na sklonku kariéry v letech 1969 -1970 jezdil dráhové šestidenní     
a silniční závody profesionálů.

Jak jste si udržoval kondici a výkonnost v období

koronavirové pandemie a jak se připravujete na

závody   v současné době?

V loňském roce na začátku pandemie jsem byl více jak dva týdny

zavřený doma, nepustili mě, abych prý se nenakazil. Potom už jsem

jezdil na kole a chodil. Teď už dělám vše, co se mi zlíbí, prostě se stá-

le hýbu. Pohybem si udržuji, můžu říci, velice dobrou kondici.

JIŘÍ DALER, 

NAROZEN v roce 1940V BRNĚ, 

BÝVALÝ ČESKOSLOVENSKÝ CYKLISTA.

Zeptali jsme se



Jak jste si udržoval kondici a výkonnost v období

koronavirové pandemie a jak se připravujete na závody

a OH v současné době?

V období nejtvrdšího lockdownu bylo vzhledem k nedohlednému 

konci velmi těžké zachovat stávající výkonnostní úroveň a především 

motivaci k maximálnímu tréninkovému zatížení. Trénovali jsme, kde 

se dalo, samozřejmě pouze venku zima nezima. Dnes už se snažím na 

to špatné nemyslet a jedu na sto procent směrem k Tokiu tak, abych 

byl maximálně připravený a podal jsem co možná nejlepší výkon.

JAKUB TOMEČEK,

NAROZEN

V ROCE 1991,

SPORTOVNÍ STŘELEC,

BRONZOVÝ 

VE SKEETU 

NA MISTROVSTVÍ

EVROPY.

Zeptali jsme se

V blízké budoucnosti vás čekají Olympijské hry v Tokiu.

Jaký máte cíl? Na co se v Japonsku těšíte?
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Jak vzpomínáte na své dosavadní úspěchy na MS a ME?

(smích) Kolikrát až sám sebe dojímám, když občas narazím na záznam

z velké soutěže. Najednou jsou všechny ty pocity zpátky. Samozřejmě

myslím ty dobré. Úspěch je to, co mě žene kupředu, a to, proč sport

dělám, takže na něj vzpomínám rád a vždy v dobrém.

Těším se na to, že budu moct reprezentovat svou zemi a Jihomorav-

ský kraj pod pěti kruhy. Není malých vítězství, pouze malých cílů, takže 

já pojedu pro placku.



Jak jste si udržovala kondici a výkonnost v období

koronavirové pandemie a jak se připravujete na závody

a OH v současné době?

V období pandemie jsem měla tu výhodu, že mám doma malou

posilovnu, takže jsem denně trénovala fyzičku. Cvičila jsem, běhala,

jezdila na kole, také jsem dělala různá cvičení na postřeh a trénink očí.

Dále jsem pracovala na mentální přípravě a v neposlední řadě jsem

dělala suchý trénink se zbraní, abych s ní byla stále v kontaktu.

V současné době se už připravuji stejně jako před pandemií. Což

znamená, že ke všemu, co je zmíněno v předchozích řádcích, ještě

jezdím pravidelně několikrát v týdnu trénovat na střelnici a účastním se

závodů ať už doma nebo v zahraničí. 

BARBORA ŠUMOVÁ,

NARozena roku 1995,

SPORTOVNÍ STŘELKYNĚ,

BRONZOVÁ VE SKEET

MIXU NA MISTROVSTVÍ

EVROPY.

Zeptali jsme se

V blízké budoucnosti vás čekají Olympijské hry v Tokiu.

Jaký máte cíl? Na co se v Japonsku těšíte?
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Jak vzpomínáte na své dosavadní úspěchy na MS a ME?

Na každý úspěch se vzpomíná dobře, takže na ně vzpomínám ráda.

Nejvíce asi ve chvílích, kdy vše úplně nejde podle představ. Dodává mi

to sílu bojovat.

Můj cíl pro Olympijské hry v Tokiu je podat tam co nejlepší výkon. Jsou

to moje první OH, takže zatím nemám představu, co mě na nich čeká. 

Určitě to ale bude skvělá zkušenost.



Jak jste si udržoval kondici a výkonnost v období koronavirové

pandemie a jak se připravujete na závody a OH v současné době?

Ve druhé vlně koronavirové pandemie naštěstí český horolezecký svaz zařídil, že 

jsem mohl na tréninkové reprezentační stěny. V Brně jsem měl výborné                

tréninkové podmínky díky tomu, že v ulici Vídeňská vznikla nová špičková lezecká stěna 

pro lezení na obtížnost s lanem. Ta stěna je, bez přehánění, pro tréninky na vrcholové        

závody jedna z nejlepších na světě. Takže to nebylo jen o udržení kondice, ale bylo         

i hodně práce. Na jaře proběhlo několik světových pohárů, kde jsem hned ve dvou

zvítězil. Momentálně mě již nečekají žádné závody, a tak se budu v klidu v Brně           

připravovat na OH.

ADAM ONDRA,

NARozen 

roku 1993,

ČTYŘNÁSOB-

NÝ MISTR

SVĚTA

VE SPORTOV-

NÍM LEZENÍ,

PATŘÍ MEZI

10 NEJLEPŠÍCH

SVĚTOVÝCH

LEZCŮ

NA

OBTÍŽNOST.

Zeptali jsme se

V blízké budoucnosti vás čekají Olympijské hry v Tokiu. Jaký

máte cíl? Na co se v Japonsku těšíte?
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Jak vzpomínáte na své dosavadní úspěchy na MS a ME?

Jsou to krásné vzpomínky, ale největší a nejvýraznější zážitek, co mám v dosavadní

sportovní kariéře, je MS 2016 v Paříži, kde jsem před 10 000 diváky nastupoval jako

poslední do finálové cesty v lezení na obtížnost a jako jedinému se mi podařilo

topovat.

Hlavní je prodat to, co jsem natrénoval. Vzhledem k tomu, že je na 

OH kombinační formát v lezení, je těžké predikovat, jaké mám šance. Je to 

trošku vabank, ale štěstí musím jít naproti a jak po mentální i fyzické stránce 

jsem na olympiádu, dle mého soudu, velice dobře připraven.

V Japonsku se není moc na co těšit, protože kvůli koronavirové situaci bude

vše omezené. V Japonsku jsem byl, mám rád jejich hlavní město                                 

i kuchyni. Navíc je lezení v Japonsku populární,

takže by mohla být na OH

bouřlivá atmosféra.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lezen%C3%AD_na_obt%C3%AD%C5%BEnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lezen%C3%AD_na_obt%C3%AD%C5%BEnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lezen%C3%AD_na_obt%C3%AD%C5%BEnost


Jaký význam má plavání v prevenci poruch

pohybové soustavy?

Zejména v prevenci poruch pohybového aparátu je aspekt správné

plavecké techniky velmi důležitý. Plavání má tu velkou výhodu, že vlivem

vodního prostředí dochází k rovnoměrnému a všestrannému zapojení

svalů celého těla a zároveň k odlehčení páteře, nosných kloubů a celého

podpůrného aparátu. Při správné plavecké technice a využití jejích

rozličných modifikací můžeme plaváním korigovat vadné držení těla

(skoliózu, kyfózu, lordózu a plochá záda), ploché nohy a přispívat k vy-

rovnávání svalových dysbalancí a rozvoji kloubní pohyblivosti. Z tohoto

pohledu se dá říci, že je plavání opravdu komplexní pohybová aktivita.

Zeptali jsme se Mgr. Dity Hlavoňové, Ph.D., která vyučuje na      

Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity předměty plavání, 

na možná zdravotní rizika vyplývající z nesprávné techniky 

plavání a zdravotní přínosy této komplexní pohybové aktivity.

ZDRAVOTNÍ BENEFITY 

A RIZIKA PRAVIDELNÉHO

PLAVÁNÍ POHLEDEM

ODBORNÍKA

Regenerace

Plavání je obecně uznáváno

jako pohybová aktivita se

spoustou zdravotních

benefitů. Jako každá aktivita

má však své „ALE“, a to 

v tomto případě 

v podobě správné plavecké

techniky. Protože právě

technika plavání a její

základní prvky, jako je

plavecké dýchání a poloha

těla, jsou klíčovým faktorem

k využití všech benefitů,

které nám plavání nabízí.



ZAČAROVANÝ KRUH

Absence výdechu do vody =

zvednutá hlava z vody = absence

splývavé polohy = zvyšování

odporu vodního prostředí =

vynakládání velkého množství

energie = brzká únava organismu

= přetěžování určitých svalových

partií těla = nutnost

předčasného ukončení plavání

Je vhodné využívat plavání jako doplňkovou aktivitu k hlavnímu sportu,

případně jako prostředek regenerace?

Určitě ano. Ve vodě lze využívat velké množství prostředků pro různé věkové skupiny, pro fyzicky více či méně

zdatné jedince i osoby se zdravotním omezením – od zdravotního plavání přes využití plaveckých pomůcek,

prvkové plavání a modifikace plaveckých způsobů až po ucelené kondiční programy. Důležité je v každém

případě přiměřené dávkování plaveckého zatížení vzhledem k zdravotnímu i aktuálnímu stavu jedince a vhodný

výběr prostředků.

K možnosti využití plavání jako kondiční, rekondiční i regenerační pohybovou aktivitu však vede cesta opět

pouze přes správnou plaveckou techniku. Protože pokud chceme plavat, ať už z důvodu regenerace či budování

kondice, je třeba vydržet kontinuální plavání minimálně 45 minut až 1 hodinu a v tom nám často brání

„začarovaný kruh“.

Kolik svalů je využíváno při plavání a které nejvíce?

Plavání je sport, při kterém je zapojováno velké množství svalových skupin v poměrně

rovnoměrném zatížení. I když se jednotlivé plavecké způsoby od sebe mírně liší, pro všechny

je důležitá práce svalů trupu, které tak zajišťují spojení mezi horními a dolními končetinami.

Toto propojení je základem koordinace rotačních i vlnivých pohybů trupu při plavání a pevný

střed těla plavce zajišťuje správnou plaveckou polohu. Nutno dodat, že svaly horních          

a dolních končetin nejsou po celou dobu plavání v neustálé kontrakci a plavecké pohyby 

nejsou prováděny stále co největší silou. V plaveckém cyklu střídáme fázi pracovní     

a tzv. fázi odpočinkovou, kdy jsou určité segmenty těla spíše relaxované a pohyby jsou 

prováděny nižší rychlostí a intenzitou. Jedná se např. o začátek záběru, přenos paže nebo 

počátek kopu, což je pro kontinuální plavání velmi důležitý aspekt z hlediska svalové práce.

S ohledem na výše zmiňované zdravotní benefity se jeví jako nejzdravější plavecký způsob znak a jeho             
modifikace. Při plavání v poloze na zádech dochází k posilování zádového svalstva, protahování prsních svalů,    
k uvolnění krční páteře ve splývavé poloze a při práci dolních končetin k posilování hýžďového svalstva                
a kyčelních i kolenních kloubů.
Obecně ze zdravotních důvodů nepovažuji za příliš vhodné „rekreační“ provedení plaveckého způsobu prsa         

s neustále zvednutou hlavou nad vodní hladinu.



A jaká jsou tedy základní pravidla teqballu?

Hráč musí přehrát míč na 1 – 3 doteky k soupeři, musí však myslet na to, že nesmí zahrát dvakrát za 

sebou stejnou částí těla, stejně tak nesmí míč přehrát dvakrát stejným způsobem v rámci jedné výměny.

Hráč tedy při svém tahu musí prostřídat více končetin a také si pamatovat, jakým způsobem míč přehrál          

k soupeři, jelikož jeho další útok musí být odlišný. Tato pravidla tak nutí hráče k neustálému soustředění       

a čtení hry soupeře, a teqball se tak stává velice komplexním, zábavným a variabilním sportem. Pokud se 

hraje čtyřhra, musí si mezi sebou hráči před odehráním míče nejdříve nahrát.

Teqball vznikl v roce 2015 v Maďarsku a během krátké doby se z pomůcky pro 

fotbalisty stal regulérní sport. V principu jde o velice jednoduchou a zábavnou 

aktivitu, která se podobá kombinaci stolního tenisu a nohejbalu. Úkolem je 

přehrát míč na jeden až tři doteky na soupeřovu polovinu stolu. Za tímto 

jednoduchým klíčem je však skrytá velká věda. Hráči rozvíjejí své dovednosti 

v mnoha oblastech. Největší přínos samozřejmě pozná vaše kontrola míče

a jistota v prvním doteku. Rozvíjí se ale i jiné oblasti, zejména koordinace, 

myšlení, reakce, soustředění a při tom všem se musí zapojit celé tělo, protože 

každý dotek míče musí být proveden jinou částí těla. Teqball tak zábavnou 

formou nutí sportovce zlepšovat své dovednosti ve vícero oblastech, což je 

žádoucí zejména u mladších hráčů, kterým tato hra pomáhá v jejich rozvoji.      

I to je důvodem toho, že se o teqballové stoly zajímají čím dál tím více školy     

a sportovní akademie.

Teqball se stal

nejrychleji rostoucím

sportem na světě. 

Díky České Asociaci

Teqballu (CATEQ) se tak

míčový sport, který se

hraje na prohnutém

stole, šíří i Českem 

a získává si své

příznivce.

TEQBALL –  MODERNÍ

SPORT NA VZESTUPU

Predstavujeme vám  

ˇ



Teqball získal v poslední době velice cenná uznání, která pasují tento sport do role sportu s olympijskou nadějí. 

Nejdříve teqball uznal Olympijský výbor Asie, poté Olympijský výbor Afriky. Následovalo rozeznání agenturou 

GAISF, což je jedno z nejvyšších uznání ve sportovním světě, a vše bylo nedávno dovršeno přidáním teqballu do 

programu Evropských her 2023. Čeští teqeři tak budou moci reprezentovat ČR na "evropské olympiádě” pod 

hlavičkou Národního olympijského výboru. Tato ocenění a úspěchy, které tento mladý sport získal v rekordní 

době, dávají velký příslib do budoucnosti všem, kteří rádi kopou do míče. Ve světě teqballové stoly používají 

všechny významné fotbalové kluby a není tak složité vidět u stolu dovádět Ronaldinha, Neymara, Messiho 

a mnoho dalších.

V současné době si mohou Brňané tento sport vyzkoušet 

v probíhajícím Sportovním parku Vodova,

kde jsou dva stoly volně přístupné veřejnosti.

I na české scéně je rozvoj teq-

ballu znatelný. V současné době

najdeme v republice více než 

20 klubů zaměřených na 

teqball a samotní čeští hráči 

patří k nejlepším na světě. 

O tom hovoří například i fakt, že 

na posledním mistrovství světa, 

kterého se zúčastnilo 56 zemí, 

si naši hráči přivezli 17. 

místo v singlu, 6. místo ve 

dvojicích a 7. místo v mixech.

Teqballové stoly ve své přípravě používá i několik předních českých fotbalových klubů a pro přípravu v rámci 

EURO 2020 si stůl vyžádala i česká fotbalová reprezentace. Města a obce napříč republikou myslí na teqball 

i v rámci revitalizací svých sportovišť či zapojení do sportů pro širokou veřejnost.

Brno se stalo v rámci České republiky jedním z prvních měst, které si pořídilo několik zahnutých stolů. Stoly jsou

v letních měsících nabízeny při sportovních projektech a akcích pro veřejnost, především se zaměřením na děti.

Spolupráce města Brna s Českou Asociací Teqballu však nezůstala jen u nákupu několika stolů a v roce 2020

vedla i k zorganizování úspěšného teqballového turnaje. Ambiciózním plánem bylo zorganizování mistrovství

České republiky na brněnském výstavišti, taktéž v loňském roce, nicméně z důvodu pandemie nebylo možné

akci uspořádat.

V současné chvíli přímo v Brně nepůsobí žádný teqballový klub. Popularitu tomuto sportu z řad sportovců

zajišťuje úspěšný teqer a reprezentant Petr Bubniak, který je však mezi místními znám spíše pro své dřívější

nohejbalové úspěchy. 

Lukáš Smejkal, Marketingový specialista CATEQ
 



Největší zájem je o ubytování v patrových chatkách, které jsou ideální pro

rodiny s dětmi či početnější skupiny. Ubytovaní oceňovali široké možnosti

sportovních aktivit v areálu, učitelé ze škol v přírodě i klubovny pro výuku.

Rekreanti si pochvalovali i blízké cyklistické trasy a bike trialovou trať 

v Novém Městě na Moravě. Zvláštní pozornost zaujímal nedaleký 

Zuberský rybník, který hosté brázdili i na paddleboardech.

Areál hojně navštěvují i pěší a cyklo turisti, kteří se zastaví na letní zahrádce.

Areál v překrásné přírodě CHKO Žďárské vrchy má za sebou měsíc provozu 

a více než šest set ubytovaných. "Prvním hostem byl herec Jan Čenský, který 

zde díky krásnému prostředí a příjemnému ubytování strávil oproti plánům 

o den déle," uvádí Tomáš Krátký, vedoucí střediska Jasenka.

R. S. JASENKA PROŠLO

ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKOU

NA VÝBORNOU

Díky vládnímu

rozvolnění bylo

možné zahájit provoz

zrekonstruovaného

areálu Jasenka Zubří.

Během června se zde

vystřídalo několik

stovek spokojených

hostů, ať již z řad dětí

školou povinných,

nebo zájemců

o soukromou rekreaci.

Bližší informace:

jasenka-zubri.cz



Ihned po rozvolnění nařízení vlády se mládežnické i dospělé kategorie vrátily

k pohybu na venkovních hřištích a tréninkový proces tak mohl znovu začít.

„Venkovní tréninky jsme nabízeli také neregistrovaným dětem, a to od dubna až do

června úplně zdarma. Bylo a je důležité, aby se k pohybu a sportu vrátilo co nejvíce

dětí, které tak konečně můžou zažít spoustu zábavy a poznat nové kamarády.

Židenický klub po rozvolnění opatření trénoval hned na sedmi venkovních hřištích při

základních školách a ke sportu přivedl téměř 200 nových dětí.,“ doplňuje Konvičný.

„Organizovali jsme online tréninky mládeže nebo webináře pro hráče i rodiče na

různá témata, kterými například bylo stravování sportovců, regenerace, kompenzace

a strečink, motivace sportovce či pravidla florbalu. Naší nejúspěšnější aktivitou byly

akce s názvy Draci v akci a Dračí stezka. Obě aktivity měly za cíl přimět rodiče s dětmi

k pohybu a prozkoumat krásy Brna a okolí. Cílem Dračí stezky navíc bylo najít ukrytý

poklad po absolvování 20 kilometrové trasy,“ objasňuje aktivity klubu v době

lockdownu manažer klubu, Mgr. Lukáš Konvičný. 

Letošní sezóna se do

historie zapíše jako

jedna z nejzvláštnějších

v historii. Pandemie

koronaviru pozastavila

všechny amatérské 

a mládežnické soutěže,

ale přesto místní

florbalový klub

K1 Florbal Židenice

nezahálel a pro své

členy i veřejnost

připravoval spoustu

aktivit. 

ŽIDENICKÉ FLORBALISTY

PŘÍSNÁ OPATŘENÍ

NEZASTAVILA

Predstavujeme 

vám  

ˇ

Florbal Židenice byl založen v roce 2002. Za osmnáct let své existence

ušel židenický florbalový klub kus cesty. Od jednoho mužského týmu 

k celkem 23 různým týmům s celkem 400 členy.

FLORBAL ŽIDENICE – KDE FLORBAL ZNAMENÁ VÍCE

Predstavujeme vámˇ



Jediným týmem, který po dobu pandemie mohl pokračovat ve své soutěži, byly extraligové ženy. Díky výjimce 

od Ministerstva zdravotnictví za přísného režimu a pravidelného testování restartovaly extraligovou sezónu 

a po zásluze nakonec postoupily do play-off. Ve čtvrtfinálové sérii se postavily favorizovanému 

Tatranu Střešovice. Ten se ujal vedení 3:0 v sérii hrané na 4 vítězná utkání. Dračice (přezdívka florbalistek 

Židenic, pozn. red.) se však nevzdaly a dvěma skvělými výkony snížily na 2:3. V šestém domácím zápase 

vedly 4:1 a nadechovaly se k srovnání, ale Pražankám se podařilo vyrovnat a v nájezdech dotáhnout zá-

pas i sérii do vítězného konce. Židenické ženy tak do semifinále nepostoupily, ale za své výkony se rozhodně 

nemusí         

Většina židenických týmů bude v červenci i srpnu absolvovat náročnou letní přípravu, která potrvá až do

začátku září, kdy se rozjede nový soutěžní ročník. Doufejme, že sportu a florbalu již bude přáno a do soutěží

se tak znovu zapojí i mládežníci. Mgr. Lukáš Konvičný

Na koupališti Riviéra se uskuteční v pátek 20. srpna 2021 od 12:00 již

třetí ročník Beachvolejbalového turnaje Riviéra pro hobby hráče, kteří

plážový volejbal nehrají na výkonnostní úrovni.

Na profesionálních, nově rozšířených kurtech se hraje o prize money

v celkové hodnotě 7 000 Kč, hráči tvoří pouze jednu kategorii

složenou z mixů, týmů žen a týmů mužů.

Startovné je platná vstupenka s datem 20. 8. 2021, kterou je nutno

předložit při prezentaci.

Turnaj se koná pouze v případě vhodného počasí.

Soutěž organizuje STAREZ – SPORT, a. s.

BEACHVOLEJBALOVÝ TURNAJ

RIVIÉRA 2021

Bližší informace:

plazak.cz

DALŠÍ CHYSTANÉ AKCE

4. 9. 2021 Domčův sen:

charitativní akce ve Fotbalovém centru Brna

18 .-27. 9. 2021 Brněnské dny pro seniory :

týden zajímavých akcí zaměřených na pohyb, poznání, seberozvoj i léčbu a prevenci

23. 9. 2021 Cvičení pro seniory ve vodě v Bazénu Ponávka:

v rámci Dnů pro seniory je cvičení zdarma

stydět.



Plavková sezona je již v plném proudu a jistě rádi oceníte pár cviků na zpevnění těla.

Zvedání nohou pro pevné hýždě:

Získejte betonově pevné bříško díky vzporu, tzv. prknu: lehněte si na břicho na

podložku a opřete se o předloktí s dlaněmi na podlaze. Vzepřete se od podlahy,

váha spočívá na špičkách a předloktí. Záda držte rovná, v jedné přímce od hlavy

po paty. Zatáhněte břišní svaly a držte je zatažené po celou dobu cvičení. Cvik

zopakujte třikrát, vždy s výdrží zhruba 10 sekund. 

CVIČENÍ DO PLAVEK

Klekněte si na podložku na všechny čtyři. Opřete se o předloktí, tak ulevíte

zádům a zápěstím. Během celého cvičení držte břišní svaly zatažené. Natáhněte

levou nohu rovně dozadu (ale nezvedejte ji výše než na úroveň pasu). Zároveň

pokrčujte koleno a patu přitáhněte k hýždím. Cvik opakujte šestnáctkrát. Pak

zvedejte a pokládejte stejnou nohu šestnáctkrát s nataženým chodidlem

(plosky nohou by měly směřovat ke stropu). Vyměňte nohy. Pokud si chcete tyto

cviky ztížit, buďte opření o dlaně a vždy současně s nohou natahujte opačnou

ruku dopředu.

Posilujte nohy výpady vpřed: postavte se rovně s chodidly u sebe, zatáhněte

břišní svaly a pak vykročte pravou nohou vpřed a pokrčte obě kolena, dokud se

vaše levé koleno nedotkne podlahy, přičemž pravé koleno držte přímo nad

pravým chodidlem (v nejnižším bodě pohybu by obě kolena měla svírat pravý

úhel). V průběhu cvičení držte záda rovná. Vraťte se zpět do stoje a vyměňte

nohy. Cvik opakujte desetkrát na každou nohu. Při pravidelném cvičení budete

mít brzy pevné a silné nohy!

Protažení zadní strany dolních končetin

Výpady vpřed

Cviky
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