Vysokoškolské sportovní centrum
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Kdo jsme?

Zřizovatelem VICTORIA VSC je
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy.

sportovci

trenéři

lékaři

držitelé rekordů

metodici

studenti
Specializujeme se na sportovní přípravu
reprezentantů České republiky.

odborníci
lidé

fyzioterapeuti
tým

servisní organizace

Symbol kombinuje tvar sovy
a poháru. Sova symbolizuje
moudrost a učenlivost. Pohár
symbolizuje vítězství.
Zobák ve tvaru hvězdy
zdůrazňuje jedinečnost
sportovců, které VICTORIA
podporuje i samotnou kvalitu
organizace.
Zlatá barva podporuje
symboliku vítězství.

Vize
VICTORIA VSC

Kdo jsme?

medailisté

Lukáš Krpálek
judista
1. místo OH 2016
1. místo MS 2019
1. místo OH 2020

Lukáš Rohan
vodní slalomář
2. místo ME 2020 slalom muži
2. místo OH 2020

Markéta Vondroušová
tenistka
finále FrenchOpen 2019
2. místo OH 2020

David Drahonínský
lukostřelec
1. místo paralympiáda 2008
2. místo paralympiáda 2012
2. místo paralympiáda 2016
1. místo paralympiáda 2020

Arnošt Petráček
para plavec
1. místo paralympiáda 2016
2. místo paralympiáda 2020

Jiří Prskavec
vodní slalomář
3. místo OH 2016
1. místo ME 2020 kajak muži
1. místo OH 2020

Kateřina Siniaková
tenistka
vítězka FrenchOpen 2018 čtyřhra
vítězka Wimbledon 2018 čtyřhra
1. místo OH 2020 čtyřhra
vítězka FrenchOpen 2021 čtyřhra

Alexander Choupenitch
šermíř
3. místo ME 2018
3. místo OH 2020

Barbora Seemanová
Aleš Kisý
plavkyně
atlet
3. místo paralympiáda 2020 vrh koulí 1. místo ME 2021 200m VZ

Kdo jsme?

držitelé rekordů

V naší organizaci se připravují
špičkoví sportovci, kteří získali
medaile na olympiádě,
mistrovství světa či mistrovství
Evropy.

Nejlepší z nich jsou zároveň
držitelé rekordů ve svých
disciplínách.

Jarmila Kratochvílová
atletka
držitelka světového rekordu
v běhu na 800 m –1:53,28

Barbora Seemanová
plavkyně
držitelka českého rekordu
na 200 m volný způsob –1:55,45
na 100 m volný způsob –53,68 s na
50 m volný způsob –24,67 s

Tomáš Staněk
atlet
držitel českého rekordu
ve vrhu koulí –22,01 m

Jakub Zavřel
rychlostní kanoista
držitel rekordu ME K1 500 m –1:35,15

Kdo jsme?

sportovní legendy
Jarmila Kratochvílová, atletka
držitelka světového rekordu z Mnichova v roce 1983 na 800 m
–1:53,28

Olga Charvátová-Křížová, alpská lyžařka
bronzová medailistka ve sjezdu na ZOH v Sarajevu 1984

Petr Barna, krasobruslař

Vysokoškolské sportovní
centrum MŠMT v minulosti
vychovalo a připravilo na
vrcholné akce celou řadu
sportovních legend.
Mezi legendy nedávné či
současné doby se řadí Lenka
Šmídová, Tomáš Berdych,
Kateřina Elhotová, Ludmila
Formanová, Tomáš Satoranský,
Lucie Šafářová a mnoho dalších
úspěšných sportovců.

bronzový medailista v krasobruslení na ZOH v Albertville1992,
první krasobruslař, který na olympiádě předvedl čtverný skok

Lukáš Pollert, vodní slalomář
vítěz LOH v Barceloně 1992 ve vodním slalomu v kategorii C1,

stříbrný medailista na LOH v Atlantě 1996

Šárka Kašpárková, atletka
bronzová medailistka ve trojskoku na LOH v Atlantě 1996,
mistryně světa z roku 1997

Kdo jsme?

sportovci
Ve kmenových sekcích VICTORIA VSC
je přibližně 300 podporovaných
sportovců, v rámci projektu UNIS pak
dalších více než 400.
Talentovaní sportovci jsou zařazeni
na základě výjimečných sportovních
výkonů.
Sportovci se připravují na sportovištích
s moderním vybavením a zázemím.

Připravují se zde jak špičkoví
sportovci, kteří již získali medaile
na olympiádě, mistrovství světa
či mistrovství Evropy, tak i
vybraní mladí a talentovaní
sportovci.

„V pozici trenérky jsem v týmu
VICTORIA VSC moc spokojená.
Moje práce je mým koníčkem a
o to víc, když mám kolem sebe
super lidi a zázemí.“
Petra Škábová

Kdo jsme?

trenéři
Pro naše sportovce vytváříme
plnohodnotné profesionální realizační
týmy, které pokrývají komplexní
potřeby našich sportů.
Zajišťujeme servis v oblasti trenérské,
kondiční, zdravotní a technické, ale
i preventivní, metodické a odborné.
Jsme unikátní platformou, která zavádí
nové metody a trendy v oblasti
tréninku.

Trenér nastupující do VICTORIA VSC je již
seznámen se systémem sportovního centra
prostřednických projektů zaměřených
na spolupráci s jednotlivými svazy, resp.
Sportovními centry nebo gymnázii. Trenér
VICTORIA VSC akceptuje kariérní řád trenéra
i etický kodex. Je ztotožněn s naší filozofií
a je připraven jí naplňovat.
Po celou svoji trenérskou kariéru je trenér
VICTORIA VSC připraven a ochoten stále
rozvíjet své trenérské dovednosti a vzdělávat
se. Ví, že pouze komplexně vzdělaný trenér
může být úspěšný. Napomáhá sportovcům
v oblasti propojení studia a školy. Vnímá
sportovce jako osobnosti, kterým pomáhá
se profilovat jak ve sportovním, tak osobním
životě.

Kdo jsme?

organizace
VICTORIA VSC je resortním sportovním
centrem Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
Hlavním posláním VICTORIA VSC, jako
organizační složky státu, je vytváření
podmínek pro dlouhodobou a komplexní
přípravu a zabezpečení sportovních
reprezentantů České republiky.

VICTORIA Vysokoškolské sportovní
centrum MŠMT
Sámova 677/3
Praha 10 Vršovice
101 00
IČO: 71154639
Datová schránka: hismuye
www.victoriavsc.cz

Sídlo organizace se nachází v Sámově
ulici v Praze. V sídle se nachází vedení
organizace, ekonomické, administrativní
a další oddělení. Pořádají se zde schůze
trenérů, semináře a školení.

Kdo jsme?

tři pilíře VICTORIA VSC
Filosofie a strategie VICTORIA VSC stojí na třech pilířích, které tvoří základní
podstatu fungování celého sportovního centra. Jsou to:

Mezi hlavní rozvojové oblasti VICTORIA
VSC patří:

• Organizační uspořádání a lidské zdroje
• Servisní podpora a zdravotní zabezpečení
sportovců
• Podpora vzdělanosti sportovců a trenérů
• Transfer vědeckých poznatků do
sportovní praxe
Univerzitní sport

Profesionální sport

Vzdělávání ve sportu

• Tréninková centra, zázemí
• Propagační činnost

Kdo jsme?

projekty
Ve VICTORIA VSC vytváříme inovativní
projekty, které mají různé cíle. V současné
době realizujeme 4.projekty: UNIS,
Trenéři trenérům, Trenéři do lavic a
PREV-IN.

Projekt „Trenéři trenérům“ zajišťuje
předávání odborných znalostí a zkušeností
mezi trenéry VICTORIA VSC ve formě
přednášek, workshopů a webinářů.

V říjnu 2020 jsme zahájili projekt „Trenéři
do lavic“, který podporuje trenéry
VICTORIA VSC ve studiu Trenérské školy
třídy A na Fakultě tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy.

V rámci projektu „PREV-IN“ spolupracuje
VICTORIA VSC s odborníky v jednotlivých
sportovních odvětvích na sestavení
souboru cviků, které mohou pomoci
předejít nejčastějším zraněním.

Od roku 2020 je realizován projekt
UNIS, který má za cíl podporu
univerzitního sportu na vysokých
školách.
Studenti mohou čerpat stipendium
dle své sportovní výkonnosti.
Podporovány jsou také přímo
vysoké školy za účelem zlepšení
podmínek pro sportovce.

Kdo jsme?

studenti
VICTORIA VSC staví především na
sportovcích - osobnostech, které jsou
schopné skloubit sport a vzdělání.
Nejlepší studující sportovci z celé
České republiky byli zařazováni do
sekce Akademický výběr.

Od roku 2020 se sekce Akademického
výběru díky projektu UNIS rozrostla
na více než 400 zařazených sportovců.
Nově se podpora rozšířila i přímo
na veřejné vysoké školy, kde sportovci
studují.

„Je skvělé, že se nám
podmínky na škole zlepšují,
skloubit pro mě školu a sport
úplně lehké nebylo. Teď vím, na
koho se mohu se svými
problémy obrátit, mám
možnost i upravit si rozvrh
výuky.“

Kdo jsme?

metodici

Organizace VICTORIA VSC je vysoce
aktivní po stránce metodické. Trenéři a
sportovci se účastní kurzů a seminářů
pro zvýšení svého sportovního výkonu
či trenérských znalostí.

Naši sportovci mají k dispozici nejlepší
servisní služby, které jim pomáhají
zlepšit přípravu pro získávání nejlepších
výsledků. Informace jsou předávány
prostřednictvím vlastních metodických
materiálů.

VICTORIA VSC vydala tyto
metodické materiály:
Využití monitorování variability srdeční
frekvence pomocí systému my SASY k
optimalizaci přípravy
Sportovní výživa pro dospívající atlety
Tepelné trauma ve sportu
Návrat ke sportu po COVID-19
Kondiční příprava plavců
Žena a výkonnostní sport
Zásady sportovní výživy v halových
týmových sportech

Kdo jsme?

lékaři

VICTORIA VSC zajišťuje
prostřednictvím svého
Medicalteamu komplexní
zdravotní systém péče
o sportovce jak v oblasti
prevence, tak v řešení
akutních problémů.

Kdo jsme?

fyzioterapeuti
Důležitou součástí VICTORIA VSC je
zabezpečení v oblasti fyzioterapie a
regenerace, které poskytuje sportovcům
péči na nejvyšší možné úrovni.
Sportovci mohou využívat našich služeb
pro preventivní péči či akutní pomoc
při zranění, či náhlých zdravotních obtížích.
Spolupracujeme také s odborníky Medical
teamu VICTORIA VSC.

Kdo jsme?

SPORTOVCI

lidé

ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍCI

Zaměstnanci VICTORIA VSC
pracují v klidném a přátelském
prostředí. Důležitou částí jejich
pracovního úvazku je důraz na
vzdělávání.
Zaměstnanci jsou schopni udržet
krok s nejnovějšími metodami,
a to ať už se jedná o trenéry,
lékařské zabezpečení či
administrativní pracovníky
organizace.

Organizace vytváří příjemné
pracovní prostředí a
poskytuje svým
zaměstnancům nejrůznější
pracovní benefity.

Kdo jsme?

sportovní sekce
VICTORIA VSC se skládá ze sportovních sekcí: atletika, plavání, judo, kanoistika slalom,
kanoistika rychlost, basketbal, šerm, krasobruslení, házená, UNIS, zdravotně postižení
sportovci a ostatní sporty.

Sportovní sekce

atletika
Sportovní sekce atletika nabízí zkušené trenérské vedení a zabezpečení
profesionální úrovně jak perspektivním mladým sportovcům, tak i vyzrálým
atletům. Zázemí je situováno v areálu strahovských stadionů, včetně atletické
nafukovací haly, která slouží k tréninku v zimním období. Pro mimopražské
sportovce nabízí ubytování v prostoru Strahova – hotel Coubertin, kde je
zároveň umístěno moderně vybavené regenerační pracoviště.
V minulosti připravila sekce mnoho vynikajících atletů, jako byli například
Jarmila Kratochvílová, Remigius Machura, Šárka Kašpárková, Ludmila
Formanová, Zuzana Hlavoňová, z mladších atletů pak Zuzana Hejnová, Jiřina
Ptáčníková, Denisa Rosolová.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI
SEKCE:
Tomáš Staněk
Lada Vondrová
Markéta Červenková

Tereza Durdiaková
Vít Hlaváč
Jiří Sýkora
Michaela Hrubá
Amálie Švábíková

Dorota Skřivanová

Sportovní sekce

plavání
Sportovní sekce plavání tvoří hlavní osu české plavecké reprezentace. Sekci
tvoří dospělí plavci i junioři, kteří se připravují v zázemí plaveckého bazénu
Strahov, Aquacentra Šutka nebo ve svých domovských klubech. Hlavní
trenérskou oporouje Petra Škábová. Pro mimopražské sportovce nabízí
ubytování v prostoru Strahova – hotel Coubertin, moderně vybavené
rehabilitační pracoviště je v bezprostřední blízkosti.
Plavci VICTORIA VSC jsou pravidelnými účastníky olympijských her, mezi
neznámější odchovance patří Rastislav Bizub, Vlastimil Burda, Lenka
Maňhalová, Kateřina Pivoňková a Ilona Hlaváčková.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI
SEKCE:
Barbora Seemanová
Simona Kubová
Kristýna Horská
Ondřej Gemov
Jan Micka

Jan Šefl

Sportovní sekce

judo
Sportovní sekce juda nabízí kvalitní zabezpečení sportovců na profesionální
úrovni. Úzce spolupracuje s klubem Univerzitní sportovní klub Praha, a to
včetně sdílení speciální tělocvičny pro judo - dojo. Ubytování pro své sportovce
nabízí přímo v prostoru sportovní haly Folimanka. V rámci tréninku je v hale
možnost využít regeneraci, saunu i služby fyzioterapeuta.
Sekce připravila mnoho vynikajících judistů, ke kterým patří například Vladimír
Bárta, Petr Šedivák, Jiří Sosna, Petr Jákl ml., Petr Lacina a Jaromír Musil.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI
SEKCE:
Lukáš Krpálek
Jakub Ječmínek
Adam Kopecký
Renata Zachová
Věra Zemanová

Sportovní sekce

kanoistika slalom
Sportovní sekce kanoistika slalom nabízí zabezpečení profesionální úrovně
perspektivním vodním slalomářům z celé ČR. Zázemí má ve vodáckém areálu
a Loděnici UK FTVS v Praze - Troji. Zdejší umělá slalomová dráha odpovídá
mezinárodním standardům a vyhovuje náročnosti a potřebám tréninku
vrcholových sportovců. Kromě slalomové dráhy je v areálu k dispozici
tělocvična, venkovní a vnitřní posilovna a prostory pro rehabilitaci. Pro
mimopražské sportovce poskytuje možnost ubytování v areálu Strahova.
Sekce v minulosti připravovala mnoho vynikajících vodních slalomářů, za
všechny lze jmenovat olympijské medailisty singlkanoistu Lukáše Pollerta,
kajakářku Štěpánku Hilgertovou, deblkanoisty Jiřího Rohana, Marka Jirase a
Tomáše Mádera.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI
SEKCE:
Jiří Prskavec
Lukáš Rohan
Vít Přindiš
Vavřinec Hradilek
Veronika Vojtová

Amálie Hilgertová
Antonie Galušková

Sportovní sekce

kanoistika rychlost
Sportovní sekce rychlostní kanoistiky profesionálně zabezpečuje přípravu
nejlepším reprezentantům ČR a jejich mladším následovníkům. Tréninkové
zázemí je v pražské loděnici USK v Malé Chuchli. Tréninky na vodě absolvují
sportovci na řece Vltavě. V moderně vybavené loděnici používají prostory pěti
posiloven a regeneraci. Lokalita na okraji Prahy dovoluje variabilní možnosti
doplňkových sportů v přírodě. Pro několik nejlepších mimopražských
sportovců je zařízeno ubytování přímo v loděnici.
V sekci se v minulosti připravilo mnoho reprezentantů, například Jitka
Janáčková, Pavlína Jobánková, Pavel Holubář, Radek Záruba, Pavel Hottmar,
Michala Mrůzková a Jana Blahová.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI
SEKCE:
Jakub Zavřel
Anežka Paloudová
Tomáš Janda

Sportovní sekce

šerm
V mezinárodní konkurenci je schopen český šerm, kam patří sportovci sekce
šermu VICTORIAVSC, velmi dobře konkurovat špičkovým šermířům z
tradičních šermířských zemí na mezinárodních soutěžích v různých kategoriích
a zbraních. V realizačním týmu jsou zkušení trenéři, kteří patří na domácí i
mezinárodní scéně k velmi uznávaným odborníkům. Sekce šermu je rozdělena
do dvou hlavních center přípravy. Příprava sportovců probíhá převážně v
Letňanech a na Sportovní hale HASA. Pro mimopražské sportovce poskytuje
sekce možnost ubytování v areálu SH HASA a Strahova.
Mezi nejúspěšnější sportovce této sekce v minulosti patřili: František Koukal,
Jiří Beran starší, Oldřich Kubišta, Roman Ječmínek a Tereza Tesařová-Smutná.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI
SEKCE:
Alexander Choupenitch
Jakub Jurka
Jiří Beran
Martin Rubeš
Veronika Bieleszová

Sportovní sekce

krasobruslení
Sportovci jsou vybíráni podle přísných kritérií na základě jejich současné
výkonnosti a predikce budoucího výkonnostního růstu. Kombinace kvalitních
trenérů a nejlepších tréninkových podmínek v republice dává prostor pro
špičkovou přípravu vrcholových sportovců. Zázemí sekce je situované na zimní
stadion ICERINK a SH HASA.
Mezi nejúspěšnější závodníky VICTORIA VSC v minulosti patřili Lenka
Kulovaná, Iveta Voralová, Petr Barna, Tomáš Verner, Lenka Kovaříková a René
Novotný, Kateřina Beránková a Otto Dlabola, Anna Dušková, Eva Peštová a Jiří
Pokorný, Liliana Řeháková a Stanislav Drastych, Kateřina Mrázová a Martin
Šimeček.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI
SEKCE:
Eliška Březinová
Elizhaveta Zhuka a Martin Bidař
Natálie a Filip Taschlerovi

Sportovní sekce

kolektivní sporty
Podpora všech týmových sportů (basketbal ženy, basketbal muži, házená
ženy) je zaměřena na vytváření kvalitních podmínek pro přípravu vrcholových
hráčů a hráček, zejména reprezentantů a reprezentantek ČR v kategoriích
dospělých i mládeže.
V minulých letech připravily tyto sekce mnoho vynikajících sportovců, ke
kterým patří v basketbalu Eva Vítečková, Jana Veselá, Kateřina Elhotová,
Tomáš Satoranský, Ondřej Sehnal, Vojtěch Hruban, Ondřej Balvín, v házené
pak Jana Knedlíková, Petra Kudláčová a Lucie Satrapová.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI
SEKCE:
Veronika Voráčková
Tereza Vyoralová
Jan Štěrba
Marek Vyroubal
Charlotte Cholevová

Kristýna Königová

Sportovní sekce

zdravotně postižení sportovci
Sportovní sekce zdravotně postižení sportovci je v gesci VICTORIA VSC od roku
2015, které jako jediné resortní sportovní centrum systematicky sport
zdravotně postižených podporuje. Smyslem kooperace je špičková příprava
vybraných zdravotně postižených sportovců napříč všemi postiženími na
světové soutěže. Trenérské vedení zabezpečují svazy ve spolupráci s Českým
paralympijským výborem.
Mezi dlouhodobě nejúspěšnější sportovce sekce patřili Jan Povýšil, Ondřej
Sedliský a EvaDatinská.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI
SEKCE:
David Drahonínský
Arnošt Petráček
Šárka Musilová
Aleš Kisý
Jiří Suchánek
Lenka Matoušková
Tereza Kmochová
Adam Peška

Sportovní sekce

ostatní sporty
Sportovní sekce ostatní sporty je, vzhledem k rozmanitosti sportů, velmi
specifickou skupinou. Zařazeni jsou zde nejlepší jednotliví reprezentanti z
různých sportovních odvětví. Snahou je ale postupně sportovce centralizovat
do tréninkových skupin. Mezi nejúspěšnější sporty této sekce beze sporu patří
tenis a plážový volejbal, úspěšní ale začínají být i gymnasté, triatlonisté,
golfisté, lukostřelkyně, cyklistky a skokani do vody.
Mezi dlouhodobě nejúspěšnější sportovce sekce patřili Jan Řehula, Jan
Zabystřan, Kristýna Hoidarová Kolocová, Markéta Nausch, Filip Ospalý a
Tomáš Kraus.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI
SEKCE:
Ondřej Kalný – gymnastika
Ondřej Lieser – golf
Marie Horáčková – lukostřelba
Tereza Zimovjanová – triatlon
Radim Grebík – triatlon

Tereza Neumanová – cyklistika

Sportovní sekce

plážový volejbal
Volejbal je podporován od roku 2020 pouze prostřednictvím toho plážového.
Mezi naše nejvýznamnější sportovce patří beze sporu nejlepší český deblový
pár Ondřej Perušič a David Schweiner a nový pár Barbora Hermannová a
Marie-Sára Štochlová.
Podporu však směřujeme i na rozvoj mladších párů zajištěním kvalitního
trenérského zázemí a možností přípravy s těmi nejlepšími. Sportovci využívají
nabídky celého Medical teamu VICTORIA VSC.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI
SEKCE:
Ondřej Perušič
David Schweiner
Barbora Hermannová
Marie - Sára Štochlová

Sportovní sekce

tenis
Příprava sportovců sportovní sekce tenis probíhá ve dvou národních
tenisových centrech: Tenis Prostějov a Tenis ČLTK Praha. Tréninková příprava
probíhá v obou centrech celoročně na antuce nebo pevném povrchu, v letním
období na venkovních kurtech a v zimním období v moderních halách. Obě
střediska disponují ubytovací kapacitou, moderní regenerační a rehabilitační
linkou, fitness a zdravotním centrem.
V minulosti připravila sekce mnoho úspěšných tenistů, patří sem dlouholeté
opory tenisové reprezentace Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Jiří Veselý nebo
Tomáš Berdych.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI
SEKCE:
Kateřina Siniaková
Karolína Muchová
Markéta Vondroušová
Jonáš Forejtek

ON-LINE MEDIA

Kdo jsme?

Web:
www.victoriavsc.cz

Facebook:
www.facebook.com/victoria.vsc.msmt

Instagram:
@victoria_vsc_msmt

Kontakt
Sámova 677/3
101 00 Praha 10
sekretariat@vsc.cz

