
 

Virtuální běžecký souboj univerzit MU vs. VUT 
 

Vyhlašujeme virtuální běžecký souboj mezi studenty a zaměstnanci MU a VUT v Brně! Studenti i 

zaměstnanci se můžou přihlásit do veřejně dostupné bezplatné verze aplikace STRAVA 

(www.strava.com) a nahrávat své aktivity (běh i chůze). Porovnáním prostého součtu zdolaných 

kilometrů bude určen vítěz. Výsledky budou průběžně zveřejňovány na FB Centra univerzitního sportu. 

Termín: 3.5. – 6.6.2021 (5 týdnů) 

Účastníci: studenti a zaměstnanci MU a VUT v Brně 

Registrace a pravidla: 

Studenti a zaměstnanci, kteří se do souboje chtějí zapojit se zaregistrují ONLINE ZDE a poté se 

zaregistrují v aplikaci STRAVA (www.strava.com) (pokud ještě nemají vytvořený svůj profil) a následně 

si zažádají o vstup do týmu (clubu) s názvem: Běhej za MUNI! Virtuální běžecký souboj univerzit MU 

vs. VUT, kam mohou nahrávat své aktivity (běh i chůze).  

Pozn.: Do daného týmu (clubu) budou přijati pouze studenti nebo zaměstnanci MU a VUT, kteří jsou 
vedeni v IS MUNI (mají aktivní UČO), což bude kontrolováno odpovědnou osobou na základě registrace.  
 
Registrovat se do soutěže je možné i v průběhu probíhajícího souboje od 3.5 do 6.6.2021. Avšak 
nahrané výkony se započítávají pouze z daného týdne (1.týden: 3.- 9.5., 2.týden: 10.- 16.5. atd..), ve 
kterém se účastník řádně zaregistruje (nikoliv zpětně) přes online formulář (viz výše) a přidá do clubu 
Běhej za MUNI! Virtuální běžecký souboj univerzit MU vs. VUT na STRAVĚ. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o virtuální běžecký souboj, bohužel nemáme možnost 100% kontroly 

(např. sdílení jednoho účtu více lidmi, jízda na kole….), vyzýváme všechny účastníky o dodržování FAIR 

PLAY. Pořadatelé si vyhrazují právo po konzultaci s účastníkem, odstranit ze skupiny aktivity, které 

nebudou svými parametry odpovídat reálnému běhu či chůzi. 

Vyhodnocení a výsledky:  

Univerzitní souboj vyhraje škola, jejíž student/zaměstnanec překoná v daném období v součtu větší 

vzdálenost.  

Výsledky budou průběžně zveřejňovány na FB Centra univerzitního sportu. 

Vyhlásíme nejlepší muže a nejlepší ženy z řad studentů i zaměstnanců každé univerzity (celková 

překonaná vzdálenost, počet překonaných výškových metrů) + ceny pro další dva vylosované z každé 

univerzity. 

Osoba odpovědná na MUNI: Mgr. Milan Šipl (CUS MU) - milan.sipl@fsps.muni.cz 

Osoba odpovědná na VUT v Brně: Mgr. Václav Kundera, Ph.D. (CESA VUT) - vaclav.kundera@vut.cz 

 

 
 

http://www.strava.com/
https://www.facebook.com/cus.fsps
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I0-QEdvw3EyW9zkL1V_O6IwvnDpmjrRFo3L7ntxVgq5URDQxODhBMUowUVNNVTVNRVlJUDNFTkdNSy4u
http://www.strava.com/
https://www.facebook.com/cus.fsps


Návod jak nahrávat aktivity:  
 
Nahrávání a ukládání aktivit z trasy je možné dvěma způsoby: 
 
1) Pomocí mobilní aplikace (smartphonu) 
Student nebo zaměstnanec si do svého mobilního telefonu nainstaluje aplikaci STRAVA: Run & Ride 

Training  (oranžové logo) 
 
Jak nahrát aktivitu? 
1) Otevřete aplikaci STRAVA nainstalovanou ve vašem mobilu a uprostřed dole stiskněte RECORD 
2) V nabídce Settings (vlevo nahoře) - zapněte Auto-pause ON (čas se vždy po 10vteřinách sám zastaví, 
pokud se nebudete pohybovat) 
3) Zvolíte vybranou aktivitu RUN - i v případě, že se jedná o chůzi, jinak totiž aktivita nebude zahrnuta 
do celkového žebříčku a nemůže být započítána) a stiskněte START (není nutné mít zapnutá mobilní 
data ani Wi-Fi) 
4) Po ukončení aktivity stiskněte FINISH a klikněte na SAVE ACTIVITY  
5) Po uložení aktivity pak kdykoliv se připojíte na mobilní data/Wi-fi se aktivita nahraje do clubu Běhej 
za MUNI! Virtuální běžecký souboj univerzit MU vs. VUT- kde již musíte být členem) na STRAVĚ. 
Můžete také rovněž sledovat aktivity ostatních studentů a v žebříčku vaše aktuální umístění. Pro 
přehlednější zobrazení v žebříčku v PC verzi doporučujeme nainstalovat Google doplněk STRAVA CLUB 
ACTIVITIES SUMMARY  
 
POZOR!!!  
Nahrávané aktivity musí být v režimu viditelných pro všechny, jinak aktivita nebude zahrnuta do 
celkového žebříčku a nemůže být započítána. Zkontrolujte si to prosím v nastavení – otevřete si aplikaci 
STRAVA v PC a klikněte vpravo nahoře na svou ikonku – poté settings – vlevo 5. odrážka – Privacy 
controls – zde si nastavte EVERYONE. 
 
2) Pomocí smarthodinek nebo cyklocomputeru (Garmin, Polar, Suunto,…)  
 
Nahráváte a ukládáte aktivity na svých smarthodinkách nebo cyklocomputeru standardně, jak jste 

zvyklí. Pouze je nutné provést synchronizaci a ukládání aktivit na STRAVU→ otevřete si aplikaci 

STRAVA v PC (v mobilní verzi to nelze)- vpravo nahoře (váš profil,fotka) zvolíte SETTINGS- MY APPS- 

connect with např. GARMIN connect. 

Popř. se synchronizace a nahrávání dat do STRAVY nastavuje v softwaru jednotlivých zařízení (Software 

Garmin Connect / Polar Flow / Suunto Moveslink,…) 

Např. u Garmin- otevřít Garmin connect v PC - Nastavení účtu – Informace o účtu – úplně dole STRAVA 

- Data sdílená ze služby Garmin Connect do aplikace Strava – Aktivity (přepnout do zeleného režimu) 

V případě nejasností kontaktujte odpovědnou osobu na MUNI: Mgr. Milan Šipl (CUS MUNI) 

milan.sipl@fsps.muni..cz 

 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/strava-club-activities-su/lgflepkbehloedhbiajhlaecldnijpjd
https://chrome.google.com/webstore/detail/strava-club-activities-su/lgflepkbehloedhbiajhlaecldnijpjd

