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Táhnout za jeden provaz? Sportovci z řad 
studentů Západočeské univerzity to umějí 
a dokládají to skvělými výsledky, jež do Plzně 
přivážejí ze sportovišť v ČR i v zahraničí. 

Western Stars
Studenti ZČU sportují také v barvách celouniver-
zitního týmu Western Stars Pilsen. Stejnojmenný 
program funguje od roku 2018 pod záštitou Fakulty 
pedagogické a cílí na vynikající sportovce z řad stu-
dentů a potenciálních uchazečů ze středních škol. 
Členy Western Stars se mohou stát i zahraniční stu-
denti ZČU. Ve spolupráci se sportovními svazy, oddíly 
a kluby vyhledávají Western Stars v ČR i zahraničí 
budoucí studenty – sportovní talenty, a v případě 
jejich přijetí ke studiu jim umožní sportovat a studo-
vat v Plzni. V roce 2019 zářila výprava Western Stars 
například na letním 19. mezinárodním meziuniver-
zitním turnaji EuroMilano 2019. Sportovci ZČU 
se tam představili ve futsalu, volejbalu, plážovém 
volejbalu a tenise a domů přivezli celkové druhé místo 
a sérii medailí. Za podzimním meziuniverzitním 
mistrovstvím se pak Western Stars vydali do chorvat-
ské Puly. Konkurenci více než 80 univerzit z celého 
světa se tam postavila padesátka fotbalistů, volejba-
listů, basketbalistů, tenistů a stolních tenistů. •

Sportovci, kteří dovedou utvořit tým a jako tým se také 
chovat a usilovat o co nejlepší výsledek, to je přímo 
ukázkový příklad spolupráce. A Západočeská univerzita 
se může pochlubit skvělými sportovci! V družstvech 
i jako jednotlivci reprezentují nejen svoji alma mater, ale 
také Plzeň či Plzeňský kraj, a v případě těch nejlepších 
dokonce celou Českou republiku. V univerzitních týmech 
se potkávají ekonomové s konstruktéry nebo právníky, 
designérky s učitelkami či politoložkami. A jde jim to.

1  Reprezentace Západočeské univerzity 
Western Stars nechyběla v roce 2019 ani 
na 5. meziuniverzitním mistrovství světa 
v chorvatské Pule. Tým volejbalistek dokázal 
získat první místo ve skupině. Dívky 
se probojovaly až do finále, kde získaly stříbro.

2  Basketbalisté při zápasu v rámci mezifakultní 
sportovní soutěže O pohár rektora, kterou pořádá 
katedra tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní. 
Je to jedna z mnoha akcí, jež tato katedra pořádá.
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Katedra tělesné výchovy a sportu
Dlouholetou péči věnují studujícím sportovcům zaměst-
nanci katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní. 
Počátky katedry je třeba hledat až v roce 1952, kdy 
začala působit na tehdejší Vysoké škole strojní a elek-
trotechnické v Plzni. O tělesnou a brannou výchovu 
v Československu do té doby pečoval Ústav pro tělesnou 
výchovu na vysokých školách v Praze, po reorganizaci 
ministerstvem školství vznikly katedry a ta plzeňská tu 
je dodnes. Sportují díky ní nejen studenti, kteří se učí 
sebezdokonalování, překonávání překážek, vítězit i při-
jímat porážky, pracovat pro kolektiv a akceptovat daná 
pravidla, ale také zaměstnanci univerzity. Kromě výuky 
připravují zaměstnanci katedry studenty na to, aby mohli 
reprezentovat ZČU na akademických přeborech, Čes-
kých akademických hrách i mezinárodních sportovních 
akcích či turnajích. Výčet všech sportů by byl dlouhý, 
ale vzato podle abecedy začíná atletikou, badmintonem 
a basketbalem, pokračuje například házenou, judem, 
plaváním a končí volejbalem. Za medailová umístění 
získávají studenti stipendia a ocenění rektorem ZČU. 
Katedra zároveň každoročně pořádá množství mistrov-
ských akademických soutěží a spolupořádá významné 
mezinárodní soutěže. Ve spolupráci s Univerzitním spor-
tovním klubem organizuje celoroční nemistrovské sou-
těže ve florbalu, futsalu, volejbalu a frisbee. Podílí se také 
na Běhu s rektorem, při němž studenti a zaměstnanci 
ve dvojicích štafetově obíhají kampus ZČU na Borech 
a jehož součástí je i vyhlášení výsledků celoroční mezifa-
kultní sportovní soutěže O pohár rektora. • 2


