
 
 

 

 
 
 
 

V Račicích 12. května 2019  

 

Česko vesluje chystá finále v Labe aréně 
 

Finále je tady! Školáci se potkají s vítězi světového poháru, českými 
reprezentanty Lukášem Helešicem a Jakubem Podrazilem. Nejaktivnější 
účastníci čtyř kol školní ligy Česko vesluje míří do Labe arény Ústeckého 
kraje do Račic. Už na 16. a 17. května. 
 
Bude to velká akce, oslava veslování a sportu vůbec. Přes dvě stovky dětí z patnácti škol 
z nedalekého Štětí, Děčína, pak Mostu, Teplic, Varnsdorfu, ale i třeba Valtic nebo Valašských 
Klobouků má se svými učiteli ten den už dávno zaškrtnutý červenou fixkou v kalendáři. Podaří 
se jim ukončit panování loňského vítěze Gymnázia a SOŠ z Klášterce nad Ohří?  
 
Letos běží už třetí ročník školní ligy, u jejíhož zrodu stál i matador české veslařské scény 
Václav Chalupa a finálový křest probíhal v průběhu mistrovství Evropy ve veslování v Račicích 
v roce 2017.  
 
Ve školách tehdy i teď soutěží čtyřčlenné nebo osmičlenné týmy žáků od šestých tříd až po 
devatenáctileté oktavány ze středních škol na veslařských trenažérech Concept2 kvůli 
regulérnímu poměření výsledků. Stroje jim zakoupil Ústecký kraj, a novým účastníkům je vozí 
pořadatelé projektu na zapůjčení – zájem totiž neustále roste. 
 
Závodí proti sobě týmy chlapecké, dívčí i smíšené (s nejméně dvěma dívkami), porovnat 
výkony mohou i dospělí, s alespoň jedním zaměstnancem školy v týmu. Sestava se v dalších 
kolech může obměňovat a ti, kdož zrovna neveslují, obvykle pomáhají držet nohy anebo aspoň 
pořádně fandí. Atmosféra vládne velice bouřlivá. Výsledky se pak zaznamenávají do webových 
formulářů. 
 
„Jsme moc rádi, že i o další díl školní ligy a její finále je znovu takový zájem a naplňuje se tak 
využití Labe arény pro mladé sportovce nejen z Ústeckého kraje,“ říká Michal Kurfirst, ředitel 
Národního olympijského centra vodních sportů a Labe arény Ústeckého kraje. 
 
Finálové závody Česko vesluje osem (8x250 m) ve třech kategoriích – dívky, chlapci, mix – 
proběhnou ve čtvrtek 16. května od 14 do 17 hodin. 
 
„Kromě samotného veslařského klání připravujeme pro doprovod z řad učitelů tělocviku dva 
zajímavé workshopy z kuchyně Labské akademie veslování pod názvy Neformální role sportu 
ve výchově dětí a Moderní metody veslování,“ dodává Jan Plachý, koordinátor projektu Česko 
vesluje. Ostatně podobně i projekt Labské akademie veslování, vytvářející platformu moderní 
metodiky veslařského tréninku, právě míří po třech letech do finále. 
 
Některé školy teď využívají nabídky dvoudenního pobytu v Labe aréně, kde si kromě 
veslování vyzkouší i další vodní sporty či letní biatlon. Všichni se těší na setkání s předními 



 
 
 

českými reprezentanty, dvojkou bez kormidelníka, Lukášem Helešicem a Jakubem 
Podrazilem, kteří je přijedou povzbudit krátce před tím, než sami vyrazí na mezinárodní 
scénu bojovat o místa na startu olympiády v Tokiu 2020. 
 
„S projektem Česko vesluje již pomalu začínáme vyhlížet mistrovství světa ve veslování v roce 
2022. Do té doby plánujeme zapojení mnoha dalších škol z celé republiky, kde uplatníme 
novou metodiku Labské akademie veslování. A pro mládež z Ústeckého kraje chystáme 
v prostorách nové štětské Labe arény zřízení střediska vrcholového sportu. Je to další velká 
motivace a trenažérové veslování bude u toho,“ doplňuje Michal Kurfirst. 
 
Finále školní ligy Česko vesluje odstartuje Petr Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého kraje. 
 
 
Více informací a kompletní výsledky Česko vesluje najdete na www.ceskovesluje.cz 
 
 
 

Labe aréna Ústeckého kraje je od roku 2015 Národním olympijským centrem vodních sportů (NOCVS). Projekt 
Labské akademie veslování patří společně se školní ligou Česko vesluje k aktivitám, kterými se Labe aréna 
Ústeckého kraje podílí na rozvoji sportu v Ústeckém kraji, zejména sportování dětí a mládeže.  

Projekt "Labská akademie veslování" (číslo projektu: 100270029) je realizován díky programu na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle "Evropská 
územní spolupráce". Na projektu spolupracuje na české straně Labe aréna, z.s., TJ KVS Štětí, z.s. a na německé 
straně Landesruderverband Sachsen, e.V. a Pirnaer Rudervereien 1872 e.V.  

 

Více informací na www.labearena.cz  

 
 
 
 
 

 
 
V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 

 

Tomáš Nohejl     Michal Kurfirst  

Labe aréna, z.s     Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s  
tel: +420 773 407 114    tel.: +420 777 335 335   
tonohejl@gmail.com    michal.kurfirst@labearena.cz  
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