
Zápis z jednání Komise akademického veslování ČVS a ČAUS 

Konané dne 25. 1. 2019 od 18:30 v Pardubicích. 

Přítomní: Martin Kozák, Tomáš Macas, Tomáš Nahodil, Blanka Vařeková. 

Omluveni: Vlastimil Čabla, Jiří Žídek. 

Host: Kateřina Prchalová. 

 

Diskutovaná témata 

Odstoupení členů 
- Na vlastní žádost odstoupil Josef Lukš z pozice osoby odpovědné za akademickou 

reprezentaci a z pozice člena Komise akademického veslování ČVS a ČAUS. 
- Odstoupení člena komise Vlastimila Čably. 
- Komise děkuje oběma členům za odvedenu práci. 
- Předsednictvo ČVS plánuje vypsán výběrového řízení na pozici osoby odpovědné za ak. 

reprezentaci. 
 
Systém přihlašování 

- Systém již vytvořen, je potřeba do něj „nalít“ data. 
- V první kolem budou vloženi všichni, kteří již jeli závody na trenažéru. 
- Administrátorem je Ing. Michal Slabej (info@sportis.cz), přes něj přidávat další lidi. 
- Na začátku každého kalendářního roku proběhne kontrola registrovaných veslařů. 
- Dle požadavků budou studenti průběžně doplňováni prostřednictvím odpovědných osob na 

každé univerzitě, tato osoba dostane přístupové kódy. 
- Registrace absolventů bude probíhat mimo systém, až na schůzce zástupců. 
- Za akademika bude považován každý, kdo v lednu daného roku splní status studenta. 
- Nově podmínkou účasti v závodech registrace buď v ČVS, nebo ČAUS. 

 
U8Pha 

- ČAUS schválil příspěvek 250 tisíc Kč. 
- Hlavním organizátorem je Česká asociace zážitkového sportu (organizace RAULu) a ČAUS. 
- V návrhu vypsání je uveden návrh na postupový klíč závodů. 
- Závod nakonec po dohodě organizátorů nebude AMČR na osmiveslicích. 
- Ředitelem závodu nebude Tomáš Macas, ale osoba pověřená z RAULu. 
- Diskutován návrh, aby Univerzitní osmy Praha byly vyvrcholením celého Poháru univerzit. 
- Poslat do konce února na Kateřinu Prchalovou seznam lidí (jméno, funkce) pro pozvánky do 

VIP zóny. Kateřina se spojí s Raulem a informace předá. 
- Je přislíbeno že finálové jízdy budou v přímém přenosu České televize. 
- Návrh vypsání odeslán na ČVS. 

II. kolo poháru 

- AMČR Brno, úterý 25. 6. 2019. 
- Návrh vypsání odeslán na ČVS. 

 



III. kolo poháru: 
- Osmy Brno. 
- Termín čtvrtek 26.9. (pro brněnské školy) a sobota 28. 9. 2019 (pro všechny). 
- Bude součástí oslav 100. výročí založení Muni a Mendelu. 
- Schůzka zástupců proběhne nově v sobotu ráno. 
- Návrh vypsání odeslán na ČVS. 

 
Pravidla 

- Nutno vytvořit pravidla pro UNI veslování pro vodu i ergometry (trať, posádky, registrace, 
vážení LV). 

 
Pozvánka z Györu 

- Závod univerzitních osmiveslic, kategorie M8+ a W8+. 
- Termín všední den v týdnu 15. - 18. 4. 2019, jedno odpoledne, bude upřesněno. 
- Na závodu přijedou mj. Oxford Baliol College a Academica de Coimbra Portugal. 
- Zapůjčí loď DDR, nebo si dovést svoji. 

 
Rozpočet 2019: 

- Od ČVS přislíbena obdobná výše, čerpání od dubna/května 2019. 
- Budou placeny osoby, které mají na starosti administraci, propagaci, trénink atd. 
- Příspěvek na ergoregaty (10 tisíc Kč). 

 
Startovné na 2019 

- Na ergoregatách 100 Kč za osobu, na vodě žádné. 
 

Propagace 
- uvažujeme o osobě, která by měla na starosti propagaci, včetně správy sociálních sítí. 
- nutno vyřešit ochranu vytvořených produktů na soc. sítích (FB, Instagram). 

 
Noví členové komise 

- zvolena Kateřina Prchalová a Tereza Škvorová. 
 
Univerzitní veslařské klubu 

- vložit nové subjekty na web svazu. 
 
Prezentace halového veslování 

- 2. března v Praze, součástí budou i čtyřky na trenažérech. 
- Prezentace univerzit. 
- Propagace ME na trenažéru 1/2020. 

 

Další setkání v pátek 7. 6. 2019 v Praze, ve 20 hodin, na loděnici Bohemians. 

 

Zapsal: Tomáš Nahodil 


