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

Dovolte, abych přivítal všechny na startu Brněnského běžeckého poháru. Opět s pod-
zimem se s pravidelnými pořadateli jednotlivých závodů snažíme připravit několik akcí 
pro příznivce běhů. Tímto bych rád pozval do různých míst v okolí Brna příznivce běhání 
od nejmenších po zkušené a ostřílené matadory. 
Výhodou Brněnského běžeckého poháru je, že v jeden den na jednom místě mají mož-
nost se potkat všichni jak dle věku, tak i výkonnosti. Brněnský běžecký pohár za své 
několikaleté působení vytvořil již hodně velkou rodinu a tato rodina se rok od roku 
rozrůstá. 
Snahou pořadatelů je udržet pohár v rozsahu v jakém byl, děkuji jim za maximální úsilí, 
které především při shánění financí je v dnešní době mnohdy hodně těžké. Snahou je 
udržet Brněnský běžecký pohár lidový i s lidovým startovným, cílem je přivést na start 
a ke sportu co nejvíce lidí a atletika a především běhání je asi se svými náklady na 
zabezpečení prostor nejméně náročné, proto i částka za startovné je spíše symbolická 
a náklady nesou pořadatelé a partneři Jihomoravský kraj a město Brno. Díky patří tedy 
všem, kteří podporují dobrou věc a Brněnský běžecký pohár si jistě podporu zaslouží. 
Rádi bychom zde poděkovali zástupcům Jihomoravského kraje a města Brna, kteří se 
zasloužili o podporu celého seriálu:  

Taťána Malá
náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje

Běžecká komunita je úžasná. Je mi sympatická. Všimla jsem si, že když potkávám své 
kamarády a známé, vracející se z běhání, tak mají zpravidla na tváři úsměv. I když běží 
v blátě, za lijáku, pod pálícím sluncem nebo třeba ve sněhové vánici. Poslouchám je, 
když mluví o důvodech, které je nutí běhat, i když se jim třeba vlastně nechce, a tiše 
je obdivuji.
Na běhání se mi líbí, že je ztělesněním svobody. Můžete běžet kam chcete, kdy chcete 
a jak chcete. Je jedno, jestli závodíte ze všech sil nebo se jen během bavíte, jestli 
běháte rychle, pomalu nebo jen tak nazdařbůh. Běhání je úžasným prostředkem, jak si 
vyčistit hlavu a zrelaxovat. Asi i díky tomu je dnes běhání v Česku fenoménem.
Držím Brněnskému běžeckému poháru palce. Vím, že každoročně přiláká do Brna 
a okolí špičkové sportovce i běžecké nadšence a fanoušky z různých koutů celé země. 
Všem jeho účastníkům přeji, ať si na krásném jihu Moravy krásně zazávodí. 



Mgr. Petr Hladík 
1. náměstek primátora

Milí závodníci a závodnice, 
přeji vám mnoho radosti z pohybu. Běh už není jen sportem, v současnosti je to také 
součást životního stylu. Běh je čím dál více populární. Brno nabízí spoustu krásných 
lokalit vhodných pro běhání. Proto jsem rád, že Brněnský běžecký pohár tato místa za-
řazuje do svého programu a je tak velmi atraktivní. Velká poklona patří organizátorům 
za to, s jakou pílí a vytrvalostí jednotlivé ročníky připravují. Jedná se o báječnou akci, 
tak si ji všichni užijte a mějte radost z pohybu.

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

Milé běžkyně, milí běžci,
Opět prosím přijměte moji upřímnou poklonu a úctu. Vážím si všech účastníků a orga-
nizátorů Brněnského běžeckého poháru – vaší chuti a energie, která z této sportovní 
události vytvořila tradici. Brno a tento podnik k sobě, díky vám, neoddělitelně patří. 
Přeji vám zažít především radost z pohybu, z aktivního odpočinku. Každý z vás, kdo se 
zúčastní, je pro mne vítězem. 
Sportu zdar.

Ing. Stanislav Juránek   
běžec

Vážení a milí,
Brněnský běžecký pohár už neodmyslitelně patří k zimním běžeckým závodům v našem 
kraji. Díky obětavým organizátorům máme svých 10 tras, po kterých běháme, na které 
se těšíme, na kterých měříme své síly. Mezi sebou i sami se sebou. Při závodě si neda-
rujeme ani krok, po závodě je čas na  vzájemné přátelství. Radujeme se spolu se svým 
doprovodem, s našimi diváky, kteří fandí úplně každému i s pořadateli. Všichni tvoříme 
jednu velkou běžeckou rodinu.
Čekají nás napínavé a radostné chvíle při závodech i při doušcích ochuceného čaje po doběhu!

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



Rozpis
Brněnského běžeckého poháru 

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; 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.

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



2018–2019
Kategorie:

Přípravky: ročníky narození 2008–2009 

1 km: žákyně mladší (ŽkyM), žáci mladší (ŽciM) nar. 2006–2007

1,5 km: žákyně starší (ŽkyS), žáci starší (ŽciS) nar. 2004–2005

5 km:  dorostenky (Dky), dorostenci (Dci) nar. 2002–2003 
juniorky (Jky), junioři (Jři) nar. 2000–2001 
ženy (Ž) nar. 1980–1999, veteránky 1 (ŽV1) nar. 1970–1979, 
veteránky 2 (ŽV2) nar. 1960–1969, 
veteránky 3 (ŽV3) nar. 1959 a dříve

10 km:  muži (M) nar. 1980–1999, veteráni (MV1) nar. 1970–1979, 
veteráni 2 (MV2) nar. 1960–1969, veteráni 3 (MV3) nar. 1959 a dříve

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.





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 proda-
vačky 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!



1. závod Brněnského běžeckého poháru
Běh o pohár Jehnic – Běh 17. listopadu
Datum: 17. 11. 2018
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: 1. 12. 2018
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





4. závod Brněnského běžeckého poháru
Štěpánský běh Syrovice
Datum: 26. 12. 2018
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: 15. 12. 2018
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



Termální bazény a saunový svět Infinit Maximus
www.infinit.cz/brno-prehrada 
Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: +420 730 182 942

Svět wellness Infinit 
www.infinit.cz/brno-lesna 
Majdalenky 10, Brno-Lesná, tel.: +420 739 500 252

Vodní SPA a saunový svět Infinit Maximus je 
unikátní celoroční wellness zasazené do příro-
dy Podkomorských lesů. Ve vodním SPA jsou 
pro vaši relaxaci a plavání k dispozici vnitřní 
i venkovní bazény. Ve vnitřní části se nachází 
whirlpool a relaxační bazén, který je průplavem 
spojen s venkovním celoročně vyhřívaným ví-
řivým bazénem a vzniká tak 30 metrů dlouhá 
vodní plocha. Ve venkovní části se dále nachází 
slaný vířivý whirlpool se slaností 1 až 2 %. Ven-
kovní bazény jsou otevřeny v každou roční dobu 
a teploty vody se přizpůsobují aktuálnímu po-
časí. Ve vnitřním a venkovním saunovém světě 
najdete celkem 11 druhů saun, jejichž kouzlu 
propadne každý milovník saunování. Navštívit 
zde můžete saunu například tichou na jezeře, 
tradiční finskou saunu či některou ze zakopa-
ných saun. Ve vnitřní zóně dále najdete i 2 parní 
lázně a mnoho dalšího. V Infinit Maximus ne-
chybí ani relaxační místnosti, fresh bary a zóna 
privátního SPA se širokou škálou masáži a růz-
nými druhy privátních koupelí.

Svět wellness Brno-Lesná vybízí k pasivnímu 
i aktivnímu odpočinku ve vodním SPA s relaxač-

ním bazénem, vířivkou, parní lázní a v saunovém světě se 3 druhy saun, relaxační zónou 
a fresh barem. Nechybí ani privátní vířivka pro relaxaci v soukromí, masáže vedené 
předními odborníky – klasické, sportovní, relaxační, baňkové, masáže lávovými kameny, 
zábaly a mnoho dalšího. Jako skvělý doplněk je k dispozici solárium s kolagenem. Pro 
aktivní pohyb můžete využít moderní fitness centrum s kardiozónou a posilovnou. Také 
lze využít služby osobních trenérů, kteří vám sestaví efektivní program dle vašich přání 
a potřeb. Svět wellness Infinit také provozuje vlastní plaveckou školu Rosničku.



6. závod Brněnského běžeckého poháru
Radostická nerezová desítka
Datum: 19. 1. 2019
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: 5. 1. 2019
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



Plavecká škola Rosnička Brno
www.plavani-rosnicka.cz 
Majdalenky 10, Brno-Lesná  
Tel.: +420 737 692 474 

Plavecká škola Rosnička nabízí kurzy 
plavání dětí kojeneckého, batolecího 
a předškolního věku, letní intenziv-
ní kurzy, příměstské tábory a pobyty 
s plaváním v krásné přírodě. 

Kurzy probíhají v hezkém a čistém 
zázemí Světa wellness Infinit. Plave 
se v relaxačním (34 °C) a zážitkovém 
(32 °C) bazénu v malých skupinkách 
po čtyřech až sedmi dětech. Součástí 
vodního světa je i parní solná lázeň 
s eukalyptovými esencemi, kterou 
děti po každé lekci navštěvují už 
od nejútlejšího věku. Bazény splňují 
nejnáročnější hygienické a provozní 
podmínky pro pořádání dětských pla-
veckých kurzů od půlročních miminek. 

V Rosničce se setkáte se špičkovým 
lektorským týmem. Instruktorky pla-
vecké školy v lekcích vytvářejí příjem-
nou přátelskou atmosféru, abyste se 
ve vodě cítili bezpečně. Výuka plavání 
vychází z psychomotorického vývoje 
dětí a to je pravidlo, které je v Rosnič-
ce vždy respektováno. Kromě odborně 
vedených kurzů plavání nabízí Rosnič-
ka ve spolupráci se Světem wellness 
Infinit plavání pro veřejnost rodičů 
s dětmi a rodinné víkendy ve well-
ness za zvýhodněné ceny.

Více informací o kurzech a o vstupech 
se dočtete na našich webových strán-
kách www.plavani-rosnicka.cz.



8. závod Brněnského běžeckého poháru
Modřický pohár
Datum: 9. 3. 2019
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: 26. 1. 2019
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: 13. 4. 2019
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: 16. 3. 2019
Pořadatel: AC Moravská Slávia Brno
Ředitel závodu: Ladislav Zouhar
Telefon: 724 697 446, 608 874 235
e-mail: zouhar@tepl-brno.cz nebo 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



Hlavní partneři 
Brněnského běžeckého poháru


