
XXXV. Vodohospodářské sportovní hry  
 

Letošní 35. ročník vodohospodářských sportovních 
her se uskutečnil v Pardubicích pod záštitou státního 
podniku Povodí Labe.  

Vodohospodářských her se celkem zúčastnilo 15 
týmů, přičemž naše výprava Ministerstva zemědělství 
skýtala maximální možný počet 45 sportovců. Slavnostní 
zahájení doprovázel proslov bývalého vynikajícího 
českého hokejisty Vladimíra Martince, dále vrchního 
ředitele sekce vodního hospodářství Ministerstva 
zemědělství RNDr. Pavla Punčocháře, CSc. a technického 
ředitele státního podniku Povodí Labe Ing. Jiřího Kremsy, 
který byl pro letošek též ředitelem 35. ročníku her. 
Generální ředitel státního podniku Povodí Labe Ing. 
Marian Šebesta dále slavnostně zahájil vodohospodářské 
sportovní hry střelbou z pistole.  

Ministerstvo zemědělství letos obsadilo všechny disciplíny a s vervou se do nich 
pustilo. Na letošních hrách jsme dosáhli dvě medailová umístění. O jedno se přičinily 
duatlonistky (kombinace kanoe a běh), které po nepříliš vydařené lodi ztrácely na první místo 
33 sekund, avšak po skvělém běhu obsadily 2. místo z 13 týmů. Druhou medaili překvapivě 
získaly naše volejbalistky, které se v minulých rocích vždy umisťovaly na posledních 
příčkách. Letos však nenechaly nic náhodě a po pravidelných trénincích jim zaslouženě patří 
krásné 3. místo. Volejbal mužů obsadil po velmi napínavém a trochu vypjatém zápase 
nakonec 6. místo, což je historicky nejlepší výkon. Před několika lety Ministerstvo 
zemědělství tuto disciplínu nemělo ani obsazenou. Velkou nadějí byly po minulém roce stolní 
tenistky, které proplouvaly závodem bez zaváhání až na čelní pozice, kde bohužel prohrály 
v rozhodujících zápasech v semifinále a v boji o třetí místo. Přesto se umístily na hezkém 
4. místě. Opačný průběh byl u stolního tenisu mužů, kteří se sice neprobojovali do semifinále, 
ale i tak vybojovali pěkné 5. místo. Duatlon mužů obsadil 10. místo, což je též skvělý úspěch, 
zvlášť při změnách v soupisce na poslední chvíli. Tenis byl jedinou disciplínou s maximálním 
možným počtem družstev (tedy 15 týmů) a naše smíšené družstvo se umístilo na 11. místě. 
Nemalý dík patří i našim fotbalistům, kteří se poprali se svými soupeři a nakonec skončili 
v první polovině startovního pole na 7. místě.  

Všechny výše zmíněné výkony, každý vydřený bod, pomohl Ministerstvu 
zemědělství získat v celkovém hodnocení výprav neuvěřitelné 3. místo z patnácti 
zúčastněných týmů. Toto umístění je z pohledu Ministerstva zemědělství nejlepším 
týmovým umístěním od počátku konání vodohospodářských sportovních her (konané od 
roku 1975). 

Myslím, že letošní vodohospodářské hry byly velmi podařené, a že patří velký dík 
všem sportovcům, kteří ze sebe vydali maximum, aby dosáhli tak skvělého umístění, které 
budeme příští rok těžce vyrovnávat, natož překonávat. Pevně věřím, že letošní skvělé 



výsledky povzbudí i další sportovce, aby se zúčastnili příštího ročníku, který bude tentokrát 
organizovat státní podnik Povodí Ohře. 

Celkové výsledky i výsledky jednotlivých disciplín jsou dostupné na následující 
internetové stránce: 

http://www.pla.cz/planet/projects/vhry/ 

 


