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port – mládež – studium jsou
pojmy, které k sobě neodmyslitelně patří a léta strávená
studiem na vysoké škole nejsou
pro všechny z nás, kteří jsme tímto
stupněm školství prošli, zdaleka jen
o studování a pronikání do tajů vědy.
Srovnatelně s tím se řada nejhezčích vzpomínek, kromě jiného, váže
na aktivity spojené s provozováním
sportovních činností, ať již jen pro
samotnou radost z pohybu, anebo
jako výkonnostní sport.
V oblasti zájmové sportovní činnosti
Česká asociace akademických technických sportů každoročně nabízí
svým členům (ale i ostatním studentům vysokých a středních škol) široké možnosti jak smysluplně využít
svůj volný čas, zkusit si technicky
náročné a netradiční sportovní disciplíny, které kladou vysoké nároky na
psychickou a fyzickou připravenost.
Naučené dovednosti a značnou dávku psychické odolnosti, které naše
sporty vyžadují, každý z nás ocení
i později v praktickém životě stejnou
měrou jako vědomosti získané studiem.
O technické sporty je mezi studenty
velký zájem, a nutno říci, že stoupá
rychleji, než naše možnosti jej plně
uspokojit. Toto nás velice těší, ale
na druhé straně i zavazuje a nutí
k vytváření technického zázemí našich klubů a získávání prostředků na
jejich vybavenost.
Co se týká členské základny, máme
v současné době v 18 klubech organizováno přes 2 000 členů, ČAATS
působí v 10 regionech a většina klubů je multisportovních. Nejpočetnější
vysokoškolský klub technických sportů působí při FTVS UK v Praze, který
funguje současně jako univerzitní pro
pražské vysokoškoláky a má v sedmi
sportovních oddílech přes 700 členů
(což je více než třetina naší celkové
členské základny).
Začlenění našich sportů do struktury
univerzitního sportu ČR je řešeno
usnesením Valné hromady vysokoškolského sportu z listopadu 1991,
které je stále v platnosti, a prostřednictvím ČAUS jsme i členy Mezinárodní studentské sportovní organizace – FISU/ International University
Sports Federation/.
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Ve výčtu sportů, které v naší asociaci realizujeme, je největší zájem
o paragliding, letecké sporty, sportovní potápění, ale v neposlední
řadě i o naše dva olympijské sporty sportovní střelbu a zimní biatlon. A to
nejen z důvodu, že jsou olympijské,
ale i proto, že zimní biatlon je již od
80. let pravidelně zařazován do programů Zimních světových univerziád
a nově, od roku 2007, i sportovní
střelba. Premiéru měla v Bangkoku
v rámci programu Letní světové
univerziády 2007, a také jsou v ní
mezinárodní sportovní studentskou
federací pořádána Akademická mistrovství světa a je zařazena i do
programu LSU 2009.
Vedle výše uvedených sportů bychom
neměli zapomínat na naše ostatní
sporty: radiový orientační běh, letecké
modelářství a letní biatlon. Ve všech
jmenovaných sportech každoročně
pořádá ČAATS ve spolupráci s příslušnými sportovními svazy Sportovní
přebory vysokých škol /SPVŠ/, které
jsou základem naší činnosti a svým
charakterem navazují na činnost kateder tělesné výchovy na vysokých
školách. Jsou také vyvrcholením
domácí celoroční soutěžní činnosti

sportovních klubů a završením akcí
regionálního charakteru.
Systém univerzitních soutěží zaznamenal v průběhu let některé změny.
Od samostatných akademických
mistrovství v jednotlivých sportech
jsou od roku 2002 opět pořádány
naší partnerskou univerzitní sportovní organizací – Českou asociací
univerzitního sportu /ČAUS/ – České
akademické hry /ČAH/, které jsou nástupci dříve pořádaných Univerziád.
Protože tyto soutěže mají svou neopakovatelnou studentskou atmosféru a své kouzlo, rádi bychom, pokud
to podmínky v místě konání umožňují, zařadili do programu i některé
z našich sportů. I s ohledem na to,
že nechceme technické disciplíny vyčleňovat z univerzitního sportovního
dění. Zatím se nám dařilo zařazovat
pravidelně jen plavání s ploutvemi,
pro ostatní technické disciplíny je
velmi složité zajistit odpovídající
technické vybavení a podmínky, které vysoké školy nemají. Do programu
her je vždy zařazeno okolo 30 sportů, v roce 2007 jich bylo 29 s 2 688
účastníky. Další oblastí činnosti naší
asociace je příprava talentované
mládeže a akademické reprezentace

JAROSLAV SOUKUP, FSPS MU BRNO, 2. MÍSTO ZSU 2007, ITÁLIE
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ČR. Jedná se o důležitou součást
naší činnosti, neboť nás prezentuje
navenek. Mezinárodní úspěchy jsou
naší vizitkou vůči MŠMT ČR, ČAUS,
příslušným sportovním svazům, sponzorům a dalším, a jsou spojitými nádobami: úspěch = peníze.
Na základě výsledků SPVŠ a ČAH
máme jmenována akademická družstva ve všech provozovaných sportech. V přípravě univerzitních reprezentantů ČAATS úzce spolupracuje
s příslušnými svazy, ať již sdruženými
ve Sdružení sportovních svazů ČR,
nebo mimo něj. Je možno říci, že
v průběhu let se nám podařilo s nimi
navázat úzký kontakt, a také to, o co
jsme hlavně usilovali, že SPVŠ jsou
součástí kalendářů příslušných svazů.
V přípravě akademické reprezentace
ČR se zaměřujeme zejména na zimní
biatlon a sportovní střelbu. Nicméně
ostatním talentovaným sportovcům
se snažíme prostřednictvím klubů
na vysokých školách být nápomocni
a spoluvytvářet podmínky pro jejich
sportovní přípravu.
Od 80. let se biatlonisté zúčastňovali Zimních světových univerziád.
Vysoká laťka z roku 1997, kdy jsme
v Koreji získali 4 medaile (1 zlatá a 3
bronzové), nám někdy tak trochu
ztrpčovala život, neboť tento ojedinělý výsledek je vzhledem ke stoupající
úrovni biatlonových soutěží v rámci
Zimních světových univerziád asi
těžko překonatelný. Po této medailové žni bylo každé umístění bez
medaile zdánlivým neúspěchem.
Přitom se domnívám, s ohledem na
stále stoupající konkurenci, že každé
místo v první patnáctce je velice dobrým výsledkem a náš biatlonový tým
v průběhu let získal řadu těchto umístění (např. poslední ZSU v roce 2007
– 8x).Vzhledem k těmto okolnostem
si o to více ceníme medailového výsledku Jaroslava Soukupa, studenta
FTK MU Brno na ZSU 2007 v Itálii,
Bardonecchia – stříbrná medaile ve
stíhacím závodě na 12,5 km, (44 startujících, 12 států), který dokázal zopakovat svůj výborný medailový výsledek ze ZSU 2005 (bronzová medaile
v závodě s hromadným startem).
Členy akademických biatlonových
družstev ČR na ZSU jsou zpravidla
sportovci, kteří nejsou státními repre13
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zentanty ČR; tím finančně náročnější
a složitější pro nás byla a je jejich
příprava a materiální zajištění.
Sportovní střelba je vedle biatlonu
druhým olympijským sportem, ve
kterém se máme čím chlubit. Jen připomenu – v roce 1999 byla z iniciativy
naší asociace předložena a schválena v exekutivě FISU kandidatura ČR
a ČAUS na pořádání 1. akademického mistrovství světa, které v roce
2003 úspěšně odstartovalo uvedení
tohoto sportu na mezinárodní univerzitní sportovní pole. Tímto počinem se
realizoval jeden z cílů, které jsme si
před lety vytkli. Exekutivou FISU byla

v roce 2002 nově ustavena komise
sportovní střelby při FISU a ČR jako
první pořadatel, získala post předsedy této komise. Sportovní střelba se
tak po skvělém úspěchu AMS poprvé
v historii dostala do programu Letní
světové univerziády 2007 (která se
konala v srpnu v thajském Bangkoku)
jako výběrový sport.
Ani zde se naši akademici neztratili
v kvalitní konkurenci, která byla střeleckými výsledky i počtem zúčastněných států srovnatelná s úrovní
mistrovství světa nebo Evropy. Střelecké soutěže se zúčastnilo 63 států
a přes 700 sportovců. Dvacetičlenný
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univerzitní tým ČR získal ve družstvech 1 zlatou medaili (PU ženy
– 50 m 3 Position Team, účast 12
týmů) a 1 stříbrnou medaili (Trap muži
– účast 5 týmů). I další výsledky byly
výborné. V soutěži družstev jsme
měli 5 x umístění do 8. místa a v individuálních disciplínách 6x umístění
do 8. místa.
Nesmíme zapomenout ani na výsledky
vysokoškoláků v ostatních sportech.
Je třeba říci, že dosahují řady úspěchů
na příslušných svazových soutěžích,
ME a MS. Například v plavání s ploutvemi, v radiovém orientačním běhu
a leteckých sportech tvoří vysokoškoláci až dvě třetiny státní reprezentace
ČR. Těší nás, že naše kluby alespoň
částečně přispívají k vytvoření lepších
podmínek pro ty, kteří nejsou členy
reprezentačních družstev nebo juniorských výběrů ČR. Kdyby ničím jiným,
tak alespoň sportovními stipendii a přispíváním na jejich účast na soustředěních a soutěžích.

A CO SI PŘÁT ZÁVĚREM?
Asi abychom si nemuseli říkat, že
„dobré časy už máme za sebou“!

...NA STARTU..., ZSU 2007

Hlavním obsahem zůstává, v souladu
se stanovami, umožnit svým členům
zapojení do klubové činnosti a systému sportovních univerzitních soutěží.
Vedle toho, pokud nám to finanční
možnosti a technické vybavení klubů
umožní, podchytit a zapojit do činnosti
i neorganizovanou mládež.
V souvislosti s výše uvedeným, přes
všechny obtíže a náročnost na provádění technických disciplín, vytvářet
podmínky pro budování širší členské
základny a seznámení vysokoškoláků s technickými disciplínami.
V přípravě akademické reprezentace
budeme účelově vytvářet podmínky
zejména těm akademikům, u kterých
je předpoklad úspěšné reprezentace
na ZSU, LSU nebo AMS ve sportovní střelbě. Nadále budeme pečovat
o spolupráci se sportovními svazy, orgány a institucemi, které spolupůsobí
v této oblasti, zejména pak s Českou
asociací univerzitního sportu.

LSU 2008, BANGKOK
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