
 

 

 

V Praze dne 11. 12. 2014 

Premiéra Evropských her v Baku už za půl roku 

Za šest měsíců, přesně 12. června 2015, začne v ázerbajdžánském Baku na 6 tisíc sportovců bojovat 

o historicky první medaile z Evropských her. Starý kontinent se tak dočká své multisportovní 

soutěže pod patronátem sdružení Evropských olympijských výborů. Jedenáct z dvaceti sportů 

přitom bude v Baku plnit i kvalifikační limity pro Rio 2016.    

„Bude to sportovní podívaná se vším, co k ní patří. Ceremoniály, kvalitně připravenými sportovišti a 

v první řadě špičkovými soutěžemi. Pro některé sporty a disciplíny jde navíc o jedinečnou příležitost 

prezentovat se na mezinárodní scéně,“ vyzdvihnul záměr her předseda ČOV Jiří Kejval.  

Česká výprava  

Ázerbajdžánská metropole se za půl roku zaplní sportovci zastupujícími 50 národních olympijských 

výborů včetně českého. „V tuto chvíli máme přes 60 přidělených míst a předpokládáme, že do Baku 

odjede přibližně 130 českých sportovců,“ řekl sportovní ředitel ČOV Martin Doktor s tím, že 

kompletní složení výpravy bude známé na konci dubna příštího roku.   

Sportovní fanoušci budou moci sledovat celkem 253 soutěží ve dvaceti sportech a uvidí i některé 

olympioniky, kteří se v roce 2016 představí na olympijských hrách v Brazílii – například stolní tenisté, 

střelci a triatlonisté mají v Baku přímou kvalifikaci pro Rio.    

Sportovní ambice  

„Netroufnu si v tuto chvíli věštit, kdo by z Čechů mohl v Baku útočit na příčky nejvyšší. Věřím 

plážovým volejbalistům, judistům, střelcům, cyklistům a samozřejmě kanoistům,“ zamyslel se Martin 

Doktor. Jeho slova potvrdil majitel čtvrtého místa ze závěrečného turnaje Světového okruhu 

z Durbanu 2013, beachvolejbalista Jan Dumek: „Myslím si, že Evropské hry pomůžou sportovcům, 

kteří míří do úplné špičky, přiblížit se o krůček k pomyslnému vrcholu. Od českých týmů očekáváme 

umístění v první části startovního pole, účast v TOP 10, čtvrtfinále pro nás bude vždy úspěchem.“  

Na hry se chystá dvojnásobný mistr světa z letošního roku, kanoista Josef Dostál: „Evropské hry se mi 

hodí do termínové listiny, termínově jsou mezi Evropou v Račicích a srpnovým světem v Miláně, kde 

nám už půjde o kvalifikaci na olympijské hry v Riu. A navíc osobně rád cestuju, poznávám nové 

kultury.“  

Neotřelé formáty  

S výjimkou Světových her budou ty Evropské ojedinělou příležitostí společného setkání olympijských 

a neolympijských sportů či disciplín. Z neolympijských se budou na celoevropské úrovni prezentovat 

gymnastické disciplíny aerobic a acrobatic, dále bojové sporty karate a sambo, plážový fotbal a také 

basketbal 3x3. „Jsme zvědavi, jak k takovéto akci přistoupí ostatní basketbalové federace a jak silná 

nominují družstva. Po sportovní stránce očekáváme zviditelnění disciplíny basketbal 3x3, což pomůže 

k jejímu zařazení do programu olympijských her,“ řekl Michal Konečný, generální sekretář České 

basketbalové federace.  

 



 

 

 

 

Základní informace:  

 Evropské hry v Baku od 12. do 28. června 2015 

 Celkem 20 sportů (16 olympijských a 4 neolympijské); 31 disciplín z toho 25 olympijských; 253 

sad medailí 

 11 sportům (z toho 15 disciplínám) se nabízejí různé kvalifikační příležitosti pro LOH 2016, 

např. stolní tenisté, triatlonisté a střelci mají v Baku přímou kvalifikaci pro Rio  

 Kompletní výčet sportů: plavecké sporty / lukostřelba / atletika / badminton / basketbal 3x3 / 

plážový fotbal / box / rychlostní kanoistika / cyklistika / šerm / gymnastika / judo / karate / 

sambo / střelba / stolní tenis / taekwondo / triatlon / volejbal + plážový volejbal / zápas  

 S organizací bude pomáhat na 12 tisíc dobrovolníků.  

 Oficiální stránky: www.baku2015.com  

Zaznělo ze sportovních svazů:  

Cyklistika – Stanislav Kozubek, generální sekretář Českého svazu cyklistiky: „Tuto soutěž vnímáme 

jako test na OH za stejných organizačních podmínek ze strany ČOV i organizátora. Zároveň půjde o 

dobrý test pro sportovce a realizační tým. Proto se budeme snažit zúčastnit s našimi nejlepšími 

sportovci v jednotlivých cyklistických disciplínách.“ 

Judo - Pavel Volek, generální sekretář Českého svazu juda: „Každoročně se v Baku pořádá špičkový 
mezinárodní turnaj v judu, kterého se naše reprezentace pravidelně účastní. S organizací těchto 
turnajů máme ty nejlepší zkušenosti, proto předpokládáme, že organizace her bude na velmi vysoké 
úrovni. Judo je navíc v Ázerbájdžánu velice populárním sportem. Jsme tedy přesvědčeni, že o 
judistické soutěže bude veliký zájem a hlediště bude zaplněné. I když naše soutěže v Baku nejsou 
zařazeny do olympijských kvalifikačních soutěží, bude mít turnaj špičkovou kvalitu a bude sloužit jako 
vhodná příležitost pro porovnání aktuální výkonnosti s jinými evropskými týmy.“ 
 
Kanoistika – Pavel Hottmar, reprezentační trenér rychlostní kanoistiky: „Věříme, že naši kajakáři a 

kanoisté získají v Baku medaile a prověří formu zhruba dva měsíce před přísnou olympijskou 

kvalifikací, která je čeká na MS v Miláně. Po společenské a poznávací stránce bude tato sportovní 

událost velmi zajímavá, škoda jen, že sportoviště kanoistiky je tak vzdálené od centra Evropských her. 

Ovšem zvítězit na evropských hrách bude velkou prestiží, a kdo se umístí v silné evropské konkurenci 

v popředí, bude si právem dělat ambice také na úspěch na MS 2015 i OH 2016.“    

Stolní tenis – František Zálewský, Česká asociace stolního tenisu: „Evropské hry v Baku řadíme vedle 

mistrovství světa jednotlivců v čínském Suzhou a mistrovství Evropy v Jekatěrinburgu k 

nejvýznamnějším událostem roku 2015. Česká reprezentace se v Baku představí v soutěžích 

jednotlivců i družstev. Kromě toho bude mít turnaj ve stolním tenisu v Baku svůj osobitý význam. 

Vítěz dvouhry mužů a vítězka dvouhry žen si v Baku zajistí letenku do Rio de Janeira.“  

Šerm – Oldřich Kubišta, prezident Českého šermířského svazu: „Rozhodně vítáme možnost porovnat 

se s evropskou špičkou, neboť ve většině šermířských disciplín dominují právě Evropané. Proto budou 

soutěže zcela jistě kvalitním měřením sil rok před Riem.“  

http://www.baku2015.com/


 

 

 

 

Volejbal – Jiří Popelka, koordinátor seniorských reprezentací: „Pevně věřím, že Evropské hry se 

stanou pravidelnou akcí s velkým rozměrem. Akcí, která pomůže nejen volejbalu, ale i celému 

evropskému sportu, podobně jako tomu je u her pořádaných v Severní a Jižní Americe.“ 

Zápas – Věra Švagrovská, sekretář Svazu zápasu ČR: „Evropské hry budou po sportovní stránce 

poslední velkou příležitostí před MS, které je pro zápas první kvalifikací na OH.“ 

 


