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Předseda NSA Neusser zahájil nový ročník hokejové Univerzitní ligy 
 
S podporou Národní sportovní agentury se tento víkend rozjede již třetí ročník Univerzitní ligy 
ledního hokeje. V úvodním zápase na sebe narazí hokejisté BO Ostrava Vítkovice Steel proti 
VUT Cavaliers Brno. V letošním roce rozdělila Národní sportovní agentura do univerzitního 
sportu částku 65 milionů korun. 
 
V rámci úvodní tiskové konference, která dnes proběhla v Síni slávy Českého hokeje, přiblížila 
předsedkyně České asociace univerzitního sportu Ivany Ertlové detaily podpisu smlouvy o 
spolupráci, díky které se ULLH stává součástí pilotního projektu ČAUS, který již v letošním roce 
zahájí činnost dlouhodobých univerzitních soutěží v dalších 5 sportech. Mimo hokeje se jedná 
také o fotbal, florbal, basketbal, volejbal a futsal. „Jsem ráda, že naši činnost rozšiřujeme i o 
dlouhodobé soutěže v kolektivních sportech. Hokejová liga má v tomto směru oproti ostatním 
sportům velký náskok a může být pro ostatní sporty jakýmsi vzorem, ať už po organizační nebo 
marketingové stránce,“ uvedla Ertlová. 
 
Rozvoj univerzitních lig je možný především díky podpoře tohoto projektu z Národní sportovní 
agentury, její předseda Filip Neusser v této souvislosti uvedl: “Univerzitní sport je jednou 
z deklarovaných priorit NSA a jsme rádi, že tímto umožníme pravidelné, systematické a 
organizované sportování řady studentů, které je plně slučitelné se studiem na vysoké škole. 
Inspirací v této oblasti je pro nás Severní Amerika, kde právě propojení sportu a univerzit hraje 
velmi významnou roli.“ 
 
Aktuální novinky spojené s třetím ročníkem soutěže představil předseda České asociace 
univerzitního hokeje Tomáš Hlaváč. „Do sezóny vstupuje opět 10 týmů, které se dvoukolově 
utkají každý s každým a následovat bude play-off pro 8 nejlépe postavených po základní části. 
V rámci spolupráce s ČAUS budeme usilovat o zařazení hráčů hrajících Českou univerzitní ligu do 
reprezentačního výběru, který bude naši zemi reprezentovat na lednové univerziádě v Lucernu. 
Jako potvrzení kvality naší ligy považujeme i fakt, že ligový zápas mezi UK Praha a pardubickými 
Riders je součástí Winter Hockey Games, které se v prosince uskuteční ve Špindlerově mlýně,“ 
řekl Hlaváč na TK. Soutěž má podporu i v Českém svazu ledního hokeje, za který byl na tiskové 
konferenci přítomen manažer rozvoje ledního hokeje Slavomír Lener. 
 
Národní sportovní agentura chce podobné projekty podporovat i do budoucna a její zástupci 
věří, že v nejbližších letech navážou na pilotní projekt šesti univerzitních lig další odvětví, kde se 
podaří spojit vysokou sportovní úroveň se studiem na prestižních univerzitách. 
 
 


