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Mgr. Petr Kotyza
předseda Vysokoškolského sportovního klubu Univerzita Brno,
manažer atletického oddílu, ředitel Brněnského běžeckého poháru

A jsme opět na startu dalšího ročníku Brněnského běžeckého poháru. I v le-
tošním roce připravili pořadatelé tradičních 10 závodů, který již několik let 
prezentují nejvýznamnější seriál běhů na území jihomoravského kraje. Opět 
se sejdou kamarádi, kteří spolu budou svádět souboje o každý bodík do cel-
kového vyhodnocení. Jsem rád, že za těch několik let běžců stále přibývá 
a rodina Brněnského běžeckého poháru se tak rozrůstá. Přeji hodně sil všem 
pořadatelům, aby právě jejich závod byl tím, na který budou běžci v letošním 
roce vzpomínat a jejich účast jim bude odměnou. Běžcům pak přeji hodně sil 
na tratích letošního Brněnského poháru 2019-2020 a děkuji všem partnerům 
za podporu této akce. 

Rádi bychom zde poděkovali zástupcům Jihomoravského kraje a města Brna, 
kteří se zasloužili o podporu celého seriálu: 

JUDr. Bohumil Šimek 
hejtman Jihomoravského kraje

Milé běžkyně a běžci,
atletika patří mezi ty sporty, které mají v Jihomoravském kraji své zázemí 
a tradici. Mám radost, že díky nadšeným a obětavým pořadatelům už více 
než dvacet let zde pokračuje tradice závodů s vysokou úrovní určená široké-
mu okruhu běžců nejrůznějšího věku či výkonnosti. Brněnský běžecký pohár 
představuje akci, kterou Jihomoravský kraj dlouhodobě finančně podporuje 
a které velmi rád dávám svoji záštitu. Děkuji všem, kdo se obětavě podílejí 
na přípravách a všem startujícím přeji hodně elánu, osobních rekordů a stálé 
chuti do pravidelného sportování.

Mgr. Petr Hladík 
1. náměstek primátorky města Brna

Milí účastníci Brněnského běžeckého poháru,
pokud se chystáte na svůj vůbec první závod v rámci poháru, přeji vám, abyste 
si závod užili a závodili s radostí. Vy, kteří závodíte pravidelně a Brněnský bě-
žecký pohár znáte, víte, že o zábavu, dobrou náladu a radost z pohybu jde pře-
devším. Během zimních měsíců navštívíte zajímavá brněnská místa a potkáte 
se s řadou přátel anebo poznáte nové. Na akci je báječné, že zde mnohdy 
závodí celé rodiny, protože je určen pro všechny věkové kategorie. Brněnský 
běžecký pohár tím jasně ukazuje, že i individuální sport jako je běh, dokáže 
propojovat lidi a tvořit zajímavá a trvalá přátelství. A to je na celé této akci 
možná to nejlepší. Přeji mnoho úspěchů a radost z pohybu.

Mgr. Jaroslav Suchý 
člen Rady města Brna pro školství a sport

Milé běžkyně, milí běžci,
jsem upřímně rád, že se každý rok schází tolik aktivních lidí na jednom místě, 
aby soutěžili v běhu nebo prostě jen udělali něco pro své zdraví. Jste to právě 
vy, kdo utváří skvělé prostředí a Brněnskému poháru dodává podobu, jakou 
má dnes. Běhání je sport vyžadující vytrvalost a odhodlání. Přeji Vám, aby 
nikoho tyto cnosti nejen během závodu, ale i v životě, nikdy neopustili. 
Běhu zdar.

Ing. Stanislav Juránek   
běžec

Vážená a milá běžecká rodino,
rok od roku nás přibývá. Přibývá běžců, i těch, kteří se odhodlávají běhat a jed-
nou se odhodlají a nakonec přibývá i těch co doprovázejí.
Spolu s organizátory tvoříme jednu rodinu. Patříme k sobě. Jsou mezi námi ti 
nejrychlejší a my věříme, že jednou vybojují olympijskou medaili. Medaili, která 
tak bude patřit nám všem, protože ji vybojoval jeden z nás. To jsou ti nejlepší. 
Pro nás jsou však vítězi všichni, kdo doběhli, dokonce i ti, kteří přišli a běhat 
nemohou. Jsme rodinou vítězů. Vyhráváme přátelstvím, které nás spojuje.
 Ať žije Brněnský běžecký pohár 2019/2020

Závěrečných pár slov patří běžci, který s Brněnským běžeckým pohárem spolupracuje nejdéle 
a pravidelně se ho i účastní:



Rozpis
Brněnského běžeckého poháru 2019–2020

Kategorie:

Přípravky: ročníky narození 2009–2010 

1 km: žákyně mladší (ŽkyM), žáci mladší (ŽciM) nar. 2007–2008

1,5 km: žákyně starší (ŽkyS), žáci starší (ŽciS) nar. 2005–2006

5 km:  dorostenky (Dky), dorostenci (Dci) nar. 2003–2004 
juniorky (Jky), junioři (Jři) nar. 2001–2002 
ženy (Ž) nar. 1981–2000, veteránky 1 (ŽV1) nar. 1971–1980, 
veteránky 2 (ŽV2) nar. 1961–1970, 
veteránky 3 (ŽV3) nar. 1960 a dříve 
veteráni 4 (MV4) nar. 1950 a dříve

10 km:  muži (M) nar. 1981–2000, veteráni (MV1) nar. 1971–1980, 
veteráni 2 (MV2) nar. 1961–1970, veteráni 3 (MV3) nar. 1951-1960

Vyhodnocení seriálu:

Žactvo a nejstarší přípravky jsou bodovány podle pořadí v cíli: 1. místo – 100 b.; 
2. místo – 95 b.; 3. místo – 91 b.; 4. místo – 88 b.; 5. místo – 86 b a každý další 
o 1 bod méně než předchozí.

Ostatní kategorie v závodech na 5 a 10 km jsou bodovány podle absolutního 
umístění v daném závodě: 1. místo – 500 b.; 2. místo – 490 b.; 3. místo – 481 b.; 
4. místo – 473 b.; 5. místo – 466 b.; 6. místo – 460 b.; 7. místo – 455 b.; 
8. místo – 451 b.; 9. místo – 448 b.; 10. místo – 446 b. 
a každý další získává o 1 bod méně než předchozí.

Minimální počet je 10 bodů za závod, to ovšem neplatí v případě, že závodník závod 
vzdá. Celkové pořadí v seriálu je dáno součtem nejvyšších získaných bodů 6ti z 10ti 
závodů. Při shodě dosažených bodů rozhoduje o pořadí nejlepší dosažené umístění.SLEDUJTE AKTUALITY NOVĚ NA:

Brněnský běžecký pohár

@brnenskybezeckypohar

#brnenskybezeckypohar

Startovné 80 Kč pro každého účastníka. V případě nákupu karty BBP  
(rychlejší registrace) jednorázový poplatek 10 Kč.

Časový rozvrh je pro všechny závody jednotný
Prezentace:  8.00 hod.
Start:    9.00 hod. – starší žactvo 

9.15 hod. – mladší žactvo 
9.30 hod. –  přípravky (ostatní kategorie mladších přípravek 

budou dle pořadatele od 9.40)
 10.30 hod. – Dky; Dci; Jky; Jři; Ž; ŽV; MV4 start na 5 km
 11.15 hod. – M; MV1; MV2; MV3 start na 10 km

Žactvu je povoleno zúčastnit se závodu na 5 km s řádným bodováním ovšem 
za příslušnou starší kategorii. Dorostenci a junioři se mohou zúčastnit 10 km 
závodu s řádným bodováním také za příslušnou starší kategorii. Dorostenky, 
juniorky a ženy se mohou zúčastnit 10 km závodu, a muži mohou startovat 
na 5 km trati. Nebudou však bodováni.

Závody BBP jsou veřenosti přístupné a nejsou limitovány žádným omezením. 
Každý se zde zúčastňuje na vlastní nebezpečí a běží s intenzitou podle svého 
zdravotního stavu a kondice.

Letos na základě přání našich nejstarších 
účastníků, nově zařazujeme kategorii Muži 
nad 70 let (MV4). Kategorie bude vypsána 
pro závod na 5 km.

Konec prezentací na jednotlivé  
kategorie je 15 minut před startem, 
prosíme přihlašujte se včas.

Jako již tradičně, bude čekat na účastníky deseti závodů oblečení od našeho 
partnera firmy ATEX. Podrobné informace budou dostupné na závodech BBP  
na samostatném informačním letáčku.

Výsledky všech závodu dostupné on-line, ihned na webu www.atletikauni.cz. 



Mobilní aplikace

Multimedia,
webové služby

Reklamní grafika

e-publishing,
e-learning

Reklamní předměty

Kongresy, stánky,
řešení na míru

Tisk ofsetový,
digitální, velkoplošný

www.kapcz.cz



Jsme česká firma rodinná firma a vyrábíme sportovní oblečení na míru. 

Oblečení v malých sériích vyrábíme pro mnoho sportovních odvětví již více než dvacet 
pět let a výhradně v dílnách plných šikovných lidí. Jednu máme v Brně, další v Jeseníku. 
Většina našich zákazníků, sportovních nadšenců či profesionálů, je z České a Slovenské 
republiky. Výjimkou však nejsou ani sportovci - zákazníci z Rakouska, Německa, Francie 
a dalších evropských zemí.

Mnoho let úzce spolupracujeme s řadou sportovních hvězd světového věhlasu, a proto si 
myslíme, že dokážeme vyhovět každému zájemci o kvalitní oblečení – ať už profesionál-
nímu týmu veslařů, který se snaží dosáhnout co nejlepšího času či partě cyklo nadšenců, 
která se naopak snaží dosáhnout pořádné žízně. Jsme totiž ATEX – česká rodinná firma, 
která obléká do stejné kvality profíky i sportovní nadšence.

Naše oblečení nosí největší jména ve svých sportovních odvětvích, za všechny jmenujme  
medailisty z olympiád: biatlonisty Veroniku Vítkovou a Michal Krčmáře, veslaře Ondřeje 
Synka, snowboardistku Evu Samkovou, kanoistu Daniela Havla či rychlobruslařku Karo-
línu Erbanovou. Na poli běžeckém úzce spolupracujeme s úspěšnou českou reprezentací 
ve skyrunningu a oddílem VSK Univerzita Brno.

Pokud máte zájem o naše oblečení, pak je ideální navštívit naší vlajkovou prodejnu 
na ulici Vážného v Brně - Řečkovicích, kde vám s výběrem oblečení poradí ochotné pro-
davačky každý pracovní den od 9 - 18 hodin. Případně můžeme navštívit naši pražskou 
prodejnu a nově taktéž prodejnu v Jeseníku. 

Již od loňského roku můžete na našem eshopu na adrese www.atexsport.cz/bbp zakou-
pit vybrané běžecké oblečení s motivem Brněnského běžeckého poháru, ať už se jedná 
o běžecký dres s krátkými i dlouhými rukávy, tak sportovní mikinu, volné běžecké trenky, 
elastické tříčtvrteční legíny  či univerzální bandana šátek. Všechny tyto položky budou 
rovněž k vidění a vyzkoušení na našem stánku hned v průběhu prvního závodu BBP 
17. listopadu v brněnských Jehnicích.

Těšíme se na setkání s Vámi!

JIŘÍ HOMOLÁČ

atletika



1. závod Brněnského běžeckého poháru
Běh o pohár Jehnic – Běh 17. listopadu

Datum: 17. 11. 2019
Pořadatel:   VSK Univerzita Brno – oddíl atletiky, Atletika UNI CZ s.r.o., 

ZŠ v Jehnicích, FSpS MU a ÚMČ Brno-Jehnice
Ředitel závodu: Mgr. Petr Kotyza
Telefon: 606 333 997
e-mail: kotyza@fsps.muni.cz
Místo: Základní škola v Jehnicích
Tratě: 1/1,5/5/10 + přípravky

2. závod Brněnského běžeckého poháru
Mikulášský běh Okrouhlá

Datum: 30. 11. 2019 
Pořadatel: AC Okrouhlá a obec Okrouhlá
Ředitel závodu: Gustav Grün
Telefon: 777 080 515
e-mail: GustavGrun@seznam.cz
Místo: Okrouhlá u Boskovic, Kulturní dům
Tratě: 0,4/0,9/1,8/5,0/8,6 + přípravky

www.telestica.cztelestica@telestica.cz730 731 732

www.detsketarify.cz

K tarifu můžete přiobjednat 
mobilní internet 
od 100 kč/měsíc

Dětský tarif neumožňuje volání nebo posílání SMS na placené informační linky, souteže 
apod. Pokud to nedovolíte, z dětského tarifu nelze volat ani do zahraničí a v roamingu.

Volání

 0,50 Kč
v síti

1,50 Kč
do ostatních sítí

50 volných minut

 

Měsíčně 100 Kč

DĚTSKÝ TARIF 

SMS

 0,50 Kč
v síti

1,50 Kč
do ostatních sítí

MMS
5 Kč

do všech sítí

 

Petr 
Konečný



4. závod Brněnského běžeckého poháru
Štěpánský běh Syrovice

Datum: 26. 12. 2019
Pořadatel: TJ Sokol Syrovice
Ředitel závodu: Ota Suchánek
Telefon: 605 120 302
e-mail: oto.suchanek@email.cz
Místo: Syrovice sokolovna
Tratě: 1/1,5/4,7/9,4 + přípravky

3. závod Brněnského běžeckého poháru
Vranovský žleb

Datum: 14. 12. 2019
Pořadatel: ATLETIKA UNI CZ s.r.o.
Ředitel závodu: Robert Škarecký
Telefon: 602 165 852
e-mail: robert.skarecky@metrostav.cz
Místo: Sportovní areál AMK Zbrojovky Brno
Tratě: 0,3/0,8/1/1,5/5/10

VAŠE MOBILNÍ APLIKACE
SE ZDRAVOTNÍMI ZÁZNAMY
VŽDY PO RUCE

MOBILNÍ 
APLIKACE
NEJEN PRO

BĚŽCE

#
he

al
th

bo
ok

VŽDY DOSTUPNÉ LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY 

ZDRAVOTNÍ ÚDAJE CELÉ RODINY 
NA JEDNOM MÍSTĚ

UŽITEČNÉ ZDRAVOTNÍ  
INFORMACE A PŘIPOMÍNKY

APLIKACE PRO SMARTPHONE I TABLET

ZDARMA KE STAŽENÍ

www.h-book .cz



6. závod Brněnského běžeckého poháru
Radostická nerezová desítka

Datum: 18. 1. 2020 
Pořadatel: TJ Sokol Radostice, obec Radostice, BETA URSUS Orienteering
Ředitel závodu: Pavel Ptáček, Jindřich Martinec
Telefon: Ptáček – 603 255 926, Martinec – 606 387 413
e-mail: pavel.ptacek@bmt.cz
Místo: Radostice náměstí
Tratě: 0,4/0,6/1/1,7/4,6/10,5

5. závod Brněnského běžeckého poháru
Kuřimský kros

Datum: 4. 1. 2020
Pořadatel: TJ Slovan Kuřim-Podlesí
Ředitel závodu: Aleš Sikora, Richard Kolář
Telefon: Sikora – 608 661 139, Kolář – 603 111 271
e-mail: ales@sikora.cz, seniornet@centrum.cz
Místo: Kuřim ZŠ Tyršova
Tratě: 1/1,4/4,8/8,8

8. závod Brněnského běžeckého poháru
Modřický pohár

Datum: 7. 3. 2020
Pořadatel: MÚ a TJ Sokol Modřice
Ředitel závodu: Bronislav Krejčí
Telefon: 603 266 893
e-mail: bronislav.krejci@seznam.cz
Místo: ZŠ Benešova 332, Modřice
Tratě: 0,8/1,2/1,5/5/10 + přípravky

7. závod Brněnského běžeckého poháru
Rájecká desítka

Datum: 25. 1. 2020 
Pořadatel: Sport Club Ráječko, o.s. „Za rozvoj města“ z.s.
Ředitel závodu: Zdeněk Přibyl, Zdeněk Vašíček
Telefon: Přibyl – 728 009 595, Vašíček – 736 484 472
e-mail: pribapriba@seznam.cz, vas.zdenek@seznam.cz
Místo: Gymnázium Rájec-Jestřebí
Tratě: 1/1,5/5/10 + přípravky



10. závod Brněnského běžeckého poháru
Brněnská přehrada

Datum: 22. 3. 2020
Pořadatel: VSK Univerzita Brno, Hotel Rakovec
Ředitel závodu: V. Knobloch, K. Zadák
Telefon: 731 548 278, 603 814 070
e-mail: vkonbloch@volny.cz, karel.zadak@seznam.cz
Místo: Přehrada Brno-Rakovec, Hotel Rakovec
Tratě: 1/1,5/5/10 + přípravky

9. závod Brněnského běžeckého poháru
Běh kolem Myslivny

Datum: 14. 3. 2020
Pořadatel: AC Moravská Slavia Brno
Ředitel závodu: Ladislav Zouhar
Telefon: 608 874 235
e-mail: zouha@volny.cz
Místo:  ZŠ Brno, Kamínky 5, Nový Lískovec  

Zázemí i starty všech kategorií budou stejně jako minulý rok 
v areálu ZŠ.

Tratě: 1/1,5/5,5/10,5 + přípravky

Běh pro Křehké bojovníky 
17/11/2019 Běh o pohár Jehnic – Běh 17. listopadu

SVĚTOVÝ DEN PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ 17/11/2019

Celosvětově si na svět se svým příchodem 
pospíší ročně asi 15 milionů dětí. To zname-
ná více než každé desáté dítě a jejich počet 
stoupá. Ze známých osobností, které si s pří-
chodem na svět pospíšily, můžeme jmenovat 
Alberta Einsteina, Sira Isaaca Newtona, Na-
poleona Bonaparteho, Charlese Darwina, Sira 
Winstona Churchilla, Pabla Picassa a mnoho 
dalších. Světový den předčasně narozených 
dětí je každoroční příležitostí, jak si připome-
nout náročný vstup těchto miminek do života, 
jejich zdravotní obtíže a komplikace spojené 

s nezralostí, ale i významnou zátěž a spoustu 
starostí pro celé jejich rodiny. Tito malí a zra-
nitelní novorozenci, často ukážou obrovskou 
vůli a chuť do života. Proto jim říkáme „Křehcí 
bojovníci“.

Fakultní nemocnice Brno a její Neonatologic-
ké oddělení si letos již potřetí bude připomí-
nat Světový den předčasně narozených dětí. 
Akce připravované k této příležitosti organi-
zuje Neonatologie Brno z.s. – skupina lékařů 
Neonatologického Oddělení FN Brno a odd. 
56 Pediatrické kliniky v Dětské nemocnici: 
výstava Křehcí bojovníci 2019 v OC Vaňkovka 
07/10-16/10, PechaKucha Night: Revoluce 
péče v Kabinetu Múz 31/10/2019 a Koncert 
pro Křehké bojovníky v Kabinetu Múz 01/11 
(Poletíme?, IAN a Tom Holič). Završením 
letošní kampaně ke Světovému dni před-
časně narozených dětí je nasvícení hradu 
Špilberku a Mahenova divadla na purpurovo 
16/11/2019 ve večerních hodinách.

https://www.neonatologiebrno.cz
neonatologie.brno@gmail.com

https://www.facebook.com/neonatologie.brno/

Ročně se na celém světě narodí  
asi 15 milionů dětí předčasně.

Je to asi každé desáté narozené dítě.

Na Neonatologických odděleních FN Brno 
pečujeme o 700 takto dříve předčasně 
narozených dětí za rok.

Při jejich obtížném startu do života se 
neobejdou bez pomoci druhých: lékařů, sester 
a vlastních rodičů.  

My těmto dětem říkáme „Křehcí bojovníci.“

Foto: Martina Morávková Šedová, BADU ateliér.



Základní balíček služeb:
•   500 ks vodotěsných, aktivních čipů
•   měření start/cíl moderní technologií J-Chip
•   on-line registrace závodníků předem
•   zobrazování průběžných výsledků v reálném čase na tabletu
•   publikace výsledků on-line na webu  

www.atletikauni. cz
•   tisk výsledkové listiny (pořadí kategorie, ztráta, mezičas)
•   světelná LED tabule s časem závodu
•   videozáznam doběhu závodu
•   doprava

Doplňkové služby:
•   zapůjčení startovního oblouku  

(nafukovací brána)
•   tisk startovních čísel
•   větší počet čipů (max. 2 000 ks)
•   měření vzdáleného mezičasu na trati (max. 2)
•   registrace závodníku na místě
•   měření cílovou kamerou (fotofinish)
•   zapůjčení ozvučení, stupně vítězů, stany

Cena: 9.075 Kč (7.500 Kč bez DPH)

Martin Juránek, mob.: 732 911 189, mjuranekg@gmail.com
(měření a výsledkový servis)

Mgr. Petr Kotyza, mob.: 606 333 997, kotyza@fsps.muni.cz
(jednatel společnosti) www.atletikauni.cz

Více jak 10 let se zabýváme měření čipovou technologií celé škály závodů, tedy od pár desítek 
účastníků až po velké akce s více jak tisícovkou závodníků. Náš tým je schopen zajistit vý-
sledkový servis včetně registrací, přesné čipové měření nejmodernější technologií nebo mě-
ření cílovou kamerou atletických závodů na dráze, či fotofinish u cyklistiky. Měření provádíme 
softwarem vyvinutým na zakázku, tak abychom byli schopni zpracovat nejrůznější požadavky 
od pořadatele. Můžeme tak změřit až dva vzdálené mezičasy, výsledky zobrazovat on-line 
na našem webu nebo komentátorovi na tabletu, zpracovat bodování u seriálu závodů, počítat 
kola při hodinovce a mnoho dalšího. Při nacenění akce vždy postupujeme individuálně, tak 
aby nabídka maximálně vyhovovala pořadateli. Nebojte se nás kontaktovat!

Měření
čipovou technologií  
a cílovou kamerou

Měříme: běh, cyklistiku, atletiku, triatlon, extrémní překážkové závody, motokáry,  
motorky, kolečkové brusle, lyžování



Hlavní partneři 
Brněnského běžeckého poháru


