
Jarmila Kratochvílová 
Atletka. 
Držitelka světového rekordu 
v běhu na 800m – 1:53,28.

Tomáš Staněk 
Atlet. 
Držitel českého rekordu 
ve vrhu koulí – 22,17m.
    

Barbora Seemanová 
Plavkyně. 
Držitelka českého rekordu 
na 200m volný způsob 
– 1:58,25 s.  

SPORTOVCI
Jiří 
Prskavec 
vodní
slalomář

Anežka 
Drahotová 
atletka

Petra 
Kvitová
tenista

Michal 
Březina 
krasobruslař

Jiří 
Beran 
šermíř

Arnošt 
Petráček 
para plavec

ORGANIZACE

VICTORIA VSC je rezortním sportov-
ním centrem Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Hlavním po-
sláním VICTORIA VSC, jako organi-
zační složky státu, je vytváření pod-
mínek pro dlouhodobou a komplexní 
přípravu sportovních reprezentantů 
České republiky a nadstandardní  
zabezpečení studujících sportovců.

Své cíle dosahujeme pomocí tří pilířů:

Vrcholový sport Odbornost Akademický sport

KDO JSME?

DRŽITELÉ 
REKORDŮ

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 samot-
nou kvalitu organizace.

Zlatá barva podporuje symboliku vítězství.

Lukáš
Krpálek
judista



VICTORIA VSC staví především na osobnostech, které jsou 
schopné skloubit sport a vzdělání. Nejlepší studující spor-
tovci z celé České republiky jsou pak zařazeny do tzv. aka-
demického výběru.
Od roku 2020 se sekce akademického výběru díky projektu 
UNIS rozrostla na necelých 400 zařazených sportovců. Nově 
se podpora rozšířila i přímo na vysoké školy, kde sportovci 
studují.  

Kontakt:
VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT
Sámova 677/3, Praha 101 00
unis@vsc.cz
www.vsc.cz

STUDENTI

Tým VICTORIA…
nejen vítězství

LIDÉ

Pro naše sportovce vytváříme plnohodnotné profesionál-
ní realizační týmy, které pokrývají komplexní potřeby kon-
krétních sportů. Zajišťujeme servis jak v oblasti trenérské, 
kondiční, zdravotní a technické, ale i preventivní, metodické  
a odborné. Jsme unikátní platformou, která zavádí nové me-
tody a trendy v oblasti tréninku.

TRENÉŘI

Tomáš Verner
„ Ve své práci kombinuji zkuše-
nosti vrcholového sportovce 
s vědomostmi nabitými v rámci 
studia. To mi umožňuje vytvá-
řet mým svěřencům potřebné 
podmínky pro sport.“

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

Rozmístění zapojených VŠ

Praha

Plzeň

České
Budějovice

Jihlava

Ústí
nad Labem

Liberec Hradec
Králové

Pardubice

Olomouc

Brno Zlín

Opava

Ostrava

Hlavním cílem podpory je:
• Podpořit vybrané sportovce a zajistit podmínky pro jejich  
   přípravu a studium na vysoké škole
• Centralizovat a unifikovat základní podmínky pro podporu  
   vynikajících sportovců
• Zvýšit povědomí o vysokoškolském sportu

SPARING-
PARTNEŘI

FYZIO-
TERAPEUTI

ODBORNÍCI

LÉKAŘI
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