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Ing. Stanislav Juránek
běžec

Kamarádi a kamarádky běžci,
je nás stále více, kteří máme odvahu postavit se na start závodu Brněnského 
běžeckého poháru a díky obětavým pořadatelům máme možnost běhat po za-
jímavých cestách. Těším se na další ročník, těším se na přátelská setkání a do-
kud budu moci, budu tuto akci podporovat.
A to hlavní: Květoslav Hána nám všem připomíná, abychom běhali pro radost. 
Dokud na mě v cíli počkají rozhodčí a budou mi měřit čas, tak budu závodit pro 
radost i já!

Mgr. Václav Božek, CSc.
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Milí přátelé sportu a zejména, dlouholetí i noví, příznivci Brněnského běžeckého 
poháru. Možná si ani všichni neuvědomujeme, jakou je BBP významnou a u nás 
jedinečnou událostí – svojí myšlenkou, rozsahem, účastí běžců, kvalitou pořa-
datelů a organizace. Právě těmto pořadatelům a organizátorům chci, i za vás 
všechny, velmi poděkovat. Bez jejich dobrovolné práce bychom přišli o možnost 
pravidelně se setkávat a přátelsky soupeřit v nejkrásnějším sportu, kterým běh 
nepochybně je.
Přeji všem účastníkům BBP 2012/2013 mnoho krásných, ničím nezkalených 
zážitků a naplnění jejich sportovních ambicí.



Ing. Jana Bohuňovská
náměstkyně primátora města Brna

Vážení a milí sportovci, 
před námi je již 18. ročník Brněnského běžeckého poháru, který tak opět svým 
početným zastoupením na startovní čáře série deseti závodů oslaví svou plno-
letost. Obzvlášť potěšitelným faktem zůstává v dnešní uspěchané době skuteč-
nost, že kromě tradice si Brněnský běžecký pohár „vybojoval“ také jméno jedné 
z nejmasovějších akcí tohoto typu v České republice. 
Na start jednotlivých závodů poháru se každoročně za přízně i nepřízně počasí 
postaví desítky až stovky závodníků – reprezentantů zvučných jmen i nadše-
ných rekreačních běžců. Zatímco ti první bojují o vítězství a traťové rekordy, ti 
druzí běhají především pro vlastní potěšení a kondici. 
Naše blahobytná společnost a systém zdravotnictví jsou jedním z témat dneš-
ní doby. Nedostatek pohybu se dostal na přední místo mezi rizikové faktory 
onemocnění srdce a oběhového systému a představuje vedle nevhodné stravy 
hlavní důvod, proč naše zdravotnictví vyžaduje stále více investic. 
Přeji proto vám všem: „Běhejte pro radost i pro zdraví.“ Přeji vám také, aby 
i letos bylo sportovní soupeření na trati provázeno radostnou atmosférou sou-
náležitosti a sportovního přátelství, a držím vám palce při překonávání rekordů 
i sebe samých. Poděkování patří také obětavým a nadšeným organizátorům, 
fanouškům i trenérům. 

Mgr. Petr Kotyza
předseda Vysokoškolského sportovního klubu Univerzita Brno,
manažer atletického oddílu

Atletika a běhy se staly součástí mého životního stylu. Je to pro mne určitá 
forma kompenzace pracovního zatížení. A jsem velmi rád, že je hodně takových, 
kteří se snaží podobným jako jsem já nabídnout možnost odreagování a sou-
časně posílení organismu.
Cesta života mně také umožnila stát se členem kolektivu lidí, kteří připravují 
akce pro širokou veřejnost a počty účastníků jsou pro ně poděkováním za jejich 
práci. Podařilo se mi také seznámit s lidmi, kteří mají možnost a hlavně chtějí 
podporovat tato setkání sportovců běžců, pro které to není jen o tom vyhrát, 
ale hlavně získat ten dobrý pocit, že jsem dokázal uběhnout svoji trať a dal do 
ní maximum a hlavně, že dokážu přijít na další závod a znovu se postavím na 
start.
Chci za všechny běžce poděkovat těm, kteří věnují své usilí organizování akcí, 
práci s dětmi a také těm, kterým se daří prosazovat podporu akcí, kde se mo-
hou aktivně účastnit všichni, kdo chtějí. Takoví lidé jsou určitě pak na správných 
místech. Díky a těším se, že se sejdeme na startu, vždyť je zde další ročník 
Brněnského běžeckého poháru, který všechno, co jsem řekl i neřekl dokazuje.



1. závod Brněnského běžeckého poháru
Běh o pohár Jehnic – Běh 17. listopadu
Datum: 17. 11. 2012
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 + předžáci

2. závod Brněnského běžeckého poháru
Mikulášský běh Okrouhlá
Datum: 1. 12. 2012
Pořadatel: AC Okrouhlá a obec Okrouhlá
Ředitel závodu: Erik Řezník, Gustav Grün
Telefon: Řezník – 736 484 607, Grün – 777 080 515
e-mail: erik@okbag.cz, GustavGrun@seznam.cz
Místo: Okrouhlá u Boskovic, Kulturní dům
Tratě: 0,4/0,9/1,8/4,3/8,3



INKOSPOR: Sportovní výživa prémiové kvality

Inkospor je německá značka sportovní a speciální výživy určená pro všechny typy 
sportovců a zdravý životní styl. Vyznačuje se nejvyšší farmaceutickou kvalitou. Vývoj 
produktů Inkospor má na starosti skupina mezinárodních vědců z oblasti výživy 
a potravinářských technologií. Výroba produktů Inkospor podléhá tzv. GMP (Good 
Manufacturing Practice) – správné výrobní praxi podle kritérií platných ve Spoje-
ných státech. 

Každý výrobek Inkospor prochází před uvedením na trh důkladnými potravinářský-
mi testy a chemickými a mikrobiologickými analýzami dle nejnovějších sportovně-
-vědeckých poznatků a v souladu s evropským právem regulujícím potravinářský 
a farmaceutický průmysl.

Sportovní výživa Inkospor nabízí tři základní produktové řady – X-Treme, Active 
a Active Balance.

Produkty řady X-Treme představují řešení pro profesionální sportovce a pro lidi, 
kteří velmi intenzivně sportují. Jde o výrobky vyvinuté podle nejnovějších vědeckých 
poznatků speciálně pro individuální nároky profesionálních vrcholových sportovců.

Řada Active je tou pravou volbou pro lidi, kteří jí zdravě, sportují a chtějí si udržet 
štíhlou postavu a dobrou kondici. Produkty Active jsou jednoduše určeny pro všech-
ny, kteří aktivně provozují sporty všeho druhu a dbají na to, aby jejich tělu nikdy 
nechyběly žádné důležité živiny.

Speciálně vyvinuté pro hubnutí jsou produkty Active Balance. Jsou založeny na tzv. 
principu Low-Carb, jehož podstata spočívá v tom, že tělo přijme malé množství kom-
plexních sacharidů. Díky tomu zůstane hladina krevního cukru bez výkyvů a tělo 
využívá jako zdroj energie tuky uložené v tukových polštářcích. Látková výměna se 
téměř výhradně přepne na spalování tuků.

Výrobky Inkospor vznikají ve společnosti Nutrichem, která se věnuje i vývoji a vý-
robě léků. Precizní postupy uplatňované při výrobě léků se tedy odrážejí i v divizi 
sportovní výživy. Nutrichem kromě toho spolupracuje se Světovou antidopingovou 
agenturou (WADA), což zaručuje naprostou bezpečnost produktů Inkospor.

Farmaceutická kvalita a více 
než pětadvacetiletá tradice 
na evropském trhu, to je 
sportovní výživa Inkospor.



4. závod Brněnského běžeckého poháru
Kuřimský kros
Datum: 5. 1. 2013
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, richard_kolda@yahoo.com
Místo: Kuřim ZŠ Tyršova
Tratě: 1/1,4/5/10

3. závod Brněnského běžeckého poháru
Štěpánský běh Syrovice
Datum: 26. 12. 2012
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 + předžáci



Wellness centrum Infi nit
www.infi nit.cz
Majdalenky 10, Brno-Lesná
Tel.: +420 739 500 252, +420 511 203 099

Nově vzniklé relaxační centrum Infi nit Vám nabízí k pasivnímu i aktivnímu odpočinku 
wellness zónu, jejíž součástí je vodní SPA, saunový svět a privátní whirl pool.

Ve světě wellness Infi nit můžete využít masáže vedené předními odborníky – klasic-
ké, relaxační, baňkování, refl exní terapii chodidel, masáž hlavy a obličeje, masáž pro 
těhotné a po porodu, masáž lávovými kameny, lymfatické masáže nebo také čoko-
ládovou masáž. Ve světě plném prohřívacích místností si můžete pod jednou stře-
chou vychutnat čtyři různé typy saun najednou. Saunu fi nskou, tropickou, selskou 
s parním nárazem a parní lázeň s přídavkem eukalyptových esencí a mořské soli.

Čeká na Vás i moderní plně klimatizované fi tness centrum, zaměřené nejen na kon-
diční cvičení. Věnovat se Vám bude soukromý trenér, který Vám připraví program 
šitý na míru.

Specializujeme se také na vertikální solária MegaSun, tzv. solární sprchy s kolage-
nem. Tyto moderní stroje splňují současné nejpřísnější normy pro zdravé opalo-
vání, zaměřují se na jemné a kvalitní opálení. Navíc jsou solární sprchy vybaveny 
kvalitními kolagenovými trubicemi Cosmedico Collagen Pro Beauty, které zpevňují 
pokožku, vyhlazují vrásky a dodávají vitalitu vaší pleti.

Svět wellness Infi nit provozuje i vlastní plaveckou školu Rosnička. Kromě kurzů 
k nám mohou zavítat už i ti nejmenší se svými rodiči ve speciální časy, kdy je vodní 
SPA vyhrazeno pouze pro rodiny s dětmi. K dispozici budete mít u bazénu plavecké 
pomůcky a po domluvě i lektorku plavání, která Vám ráda poradí.

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

Rosnička je nový plavecký klub, který svůj provoz zahájil v únoru 2011. Specializu-
jeme se na výuku plavání dětí od těch nejmenších až po předškoláčky.

Hlavním pilířem naší práce je individuální přístup a respektování odlišností každého 
dítěte. Naši instruktoři jsou akreditovaní MŠMT, dále se ve svém oboru vzdělávají 
a účastní se pravidelných školení. V Rosničce se setkáte s příjemným rodinným 
prostředím, profesionálním přístupem a vstřícným přijetím instruktorů.

Cílem našeho klubu je, abyste se u nás cítili příjemně, odcházeli spokojení a rádi se 
k nám vraceli. Je pro nás důležité, aby Vaše děti dobře prospívaly. Proto je v lekcích 
do ničeho nenutíme a snažíme se s nimi pracovat tak, aby se k nám na plavání vždy 
těšily. Výuka plavání vychází z psychomotorického vývoje dětí a to je pravidlo, které 
vždy respektujeme.



5. závod Brněnského běžeckého poháru
Radostická nerezová desítka
Datum: 19. 1. 2013
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: 0,6/1/1,7/4,6/10,5

6. závod Brněnského běžeckého poháru
Ráječkovská desítka
Datum: 2. 2. 2013
Pořadatel: Sport Club Ráječko
Ředitel závodu: Zdeněk Přibyl
Telefon: 728 009 595
e-mail: pribapriba@seznam.cz
Místo: Ráječko sportovní hala
Tratě: 1/1,5/5/10 + předžáci





7. závod Brněnského běžeckého poháru
Vranovský žleb
Datum: 2. 3. 2013
Pořadatel: ATLETIKA UNI CZ s.r.o. a Nadace Vranov
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

8. závod Brněnského běžeckého poháru
Modřický pohár
Datum: 9. 3. 2013
Pořadatel: MÚ a TJ Sokol Modřice
Ředitel závodu: Bronislav Krejčí
Telefon: 603 266 893
e-mail: bronislav.krejci@seznam.cz
Místo: Modřice u sokolovny
Tratě: 0,8/1,2/1,2/5/10



10. závod Brněnského běžeckého poháru
SOUDEK Vinice-Hnanice
Datum: 6. 4. 2013
Pořadatel: TJ Lodní sporty Brno, Vinice Hnanice
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, TJ Lodní sporty
Tratě: 1/1,5/5/10 + předžáci

9. závod Brněnského běžeckého poháru
Běh kolem Myslivny
Datum: 24. 3. 2013
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: Hotel Myslivna Brno-Kohoutovice
Tratě: 1/1,5/4,9/9,8 + předžáci



Rozpis Brněnského běžeckého poháru 2012–2013 
Startovné 50 Kč pro každého účastníka (každý obdrží v cíli balíček s občerstvením).

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 pří-
slušnou 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 zúčast-
ňuje na vlastní nebezpečí a běží s intenzitou podle svého zdravotního stavu a kondice.

Kategorie:

Přípravky: ročníky narození 2002–2003 

1 km: žákyně mladší (ŽkyM), žáci mladší (ŽciM) nar. 2000–2001

1,5 km: žákyně starší (ŽkyS), žáci starší (ŽciS) nar. 1998–1999

5 km:  dorostenky (Dky), dorostenci (Dci) nar. 1996–1997
juniorky (Jky), junioři (Jři) nar. 1994–1995
ženy (Ž) nar. 1974–1993, veteránky 1 (ŽV1) nar. 1964–1973,
veteránky 2 (ŽV2) nar. 1954–1963, veteránky 3 (ŽV3) nar. 1953 a dříve

10 km:  muži (M) nar. 1974–1993, veteráni (MV1) nar. 1964–1973,
veteráni 2 (MV2) nar. 1954–1963, veteráni 3 (MV3) nar 1953 a dříve

Prosíme, přihlašujte se včas

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: 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 6-ti z 10 závodů. Při shodě 
dosažených bodů rozhoduje o pořadí nejlepší dosažené umístění.


