
Název sekce: akademické veslování (KAV)  
 
Předseda komise: Tomáš Macas 
 
Členové komise: Kozák, Macas, Nahodil, Prchalová, Škvorová, Vařeková  
 
Počet členů v roce 2022: cca 250   
   
 
Komise akademického veslování ČVS (dále jen KAV) je zároveň komisí České asociace 
univerzitního sportu (ČAUS). Na vlastní žádost ukončil členství v komisi Jiří Žídek. 
Organizaci U8Pha převzal Jan Hájek. 
 
Závodní činnost: V roce 2021 proběhla soutěž Pohár Univerzit ve veslování na vodě 
2021. Hlavní závody těchto soutěží jsou zároveň Akademickým mistrovstvím České 
republiky.   
V akademickém roce 2020/21 proběhl Pohár Univerzit v jízdě na veslařském trenažéru 
2020/2021.  

Univerzitní pohár na vodě proběhl ve třech kolech. První kolo nově uskutečnilo 
v Třeboni při regatě masters. Druhým kolem byly Univerzitní osmy Praha, který byl 
samostatným závodem při Pražských primátorkách. Třetím závodem byly Osmy Brno na 
řece Svratce. Vítězem poháru se stala UK Praha. 

Regaty v Praze a Brně jsou již tradiční. Za zvláštní zmínku stojí nový model 
univerzitní regaty v Třeboni společně se závody veteránů, který se velmi osvědčil. Každý ze 
tří závodů je zaměřený různým způsobem. V Praze se závodí na osmách v nenapodobitelné 
atmosféře Pražských primátorek, za účasti těch nejlepších veslařů a s mezinárodní účastí. 
Brno je vyřazovací závod dvojic na čtyřkách a osmách, s vyvrcholením souboje dvou 
největších brněnských univerzit. Třeboň ukázala potenciál v začlenění závodníků 
začátečníků do standartní veslařské regaty na otevřené vodní ploše. 

Na trenažérech byla uspořádána tři kola poháru. Nově organizaci pohárů převzaly 
univerzity v Hradci králové a Brně. AMČR proběhlo v Praze. Závodilo se v ustálených 
kategoriích: m, ž, mLv, žLv, m_fours-slide, ž_fours-slide, mix_fours-slide. Celkovým vítězem 
se stala UK Praha. 
 
Mezinárodní regaty: neproběhly z epidemiologických důvodů 
 
ČVS: Český veslařský svaz v roce 2021 významně podpořil projekt akademického veslování. 
Důležitým krokem je založení sekce univerzitního lodního parku ve státní loděnici. Jedná se 
o čtyřky s kormidelníkem, které slouží pro přípravu studentů v univerzitních klubech. Lodě 
jsou k dispozici na univerzitních regatách, takže studenti nemusí řešit dopravu větších lodí. 
  
ČAUS:  Česká asociace univerzitního sportu je zastřešující organizací pro vysokoškolský 
sport. V roce 2021 významně finančně podpořila všechny regaty.  
 
VICTORIA (dříve VSC): Vysokoškolské sportovní centrum změnilo název resortního centra 
na Victoria. Podpora vrcholových sportovců, zanikla zánikem sportu veslování na VSC. 
Podpora studentů při univerzitách v projektu UNIS pokračuje i v roce 2022. Jedná se o 
podporu studentů, které navrhuje VŠ. Student vybraný VŠ, kde studuje, uzavírá trojcestnou 
smlouvu mezi VICTORII x VŠ x studentem. Seznam navržených studentů schvaluje také 
ČVS.   
 
Univerzity: Nejvýznamnější podporou ze strany univerzit je výplata stipendií sportovců. Dále 
se jedná o nákup propagačních předmětů a dresů. Veslařských regat se v roce 2021 aktivně 
zúčastnilo 13 univerzit. Probíhá výrazná reforma vzdělávání trenérů na FTVS. Do výuky se 
zapojil včetně dosavadního garanta Josefa Lukše a Milana Bílého (vodní slalom) Macas, 



Koudela, Panuška. Byl založen vědecký tým FTVS na podporu reprezentace ČVS v oblasti 
biomechaniky veslování a kondičního tréninku.  
 
Univerzitní veslařské kluby: Vznikl Veslařský klub Univerzity Karlovy, který je určen pro 
začátečníky a podporuje výuku veslování na UK. Výuka veslování se podařila prosadit na 
pěti fakultách a setkala se nečekaným zájmem studentů. Po několika měsících fungování a 
má VK UK cca čtyřicet aktivních členů. Zázemí pro činnost klubu poskytla Bohemians a VK 
Blesk. Probíhají intenzivní jednání na MU o vzniku veslařského klubu. Stávající veslařské 
oddíly jsou v různých formách při UJEP, VŠB a TU Ostrava, VUT Brno, UNI Pardubice, UP 
Olomouc, UTB Zlín, MENDELU Brno.   
 
Evidence akademiků: Akademici jsou evidováni v systému sportis.cz a na regaty se 
přihlašují pod hlavičkou univerzity. Adresář akademiků je pravidelně aktualizován. 
 
Doporučení: KAV doporučuje ČVS vyspecifikovat cílové skupiny akademické reprezentace 
a určit zdroj objem financování akademické reprezentace včetně zástupce ČVS pro jednání 
s ČAUS. 
 
 
 
 
 
V Praze 16. 5. 2022 
 
 
 
 

                                                                                            Mgr. Tomáš Macas, Ph.D. 
Akademické veslování  
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