
 
 

 

 
 
 
 

V Račicích 16. května 2019  
 

Finále Česko vesluje v Labe aréně proběhlo 
s rekordní účastí v báječné atmosféře 
 
Vypjatá jiskřivá atmosféra jako by se nesla na ozvěně předloňského mistrovství 
Evropy, anebo předznamenala světový šampionát 2022. Labe aréna Ústeckého kraje v 
Račicích přivítala finálovou regatu školní ligy Česko vesluje. 
 
Přijelo na ni rekordních 292 účastníků ze 14 škol, kteří vytvořili 52 posádek. Podmínkou byla 
účast alespoň v jednom ze čtyř kol školní ligy v průběhu sezony, kde se zapojilo více než 
čtyřicet škol. Pravidelně jezdí osm členů v týmu, každý absolvuje 250 metrů na trenažéru 
Concept 2. 
„Skvělá soutěž, jsme tady moc rádi,“ ocenili ambasadoři. Vítězové světového poháru 2018 a 
čerství premianti z regaty v Duisburgu, čeští reprezentanti na dvojce bez kormidelníka Lukáš 
Helešic s Jakubem Podrazilem dorazili na finále ze soustředění na Slapech. 
Je zajímavé, že oba jinak sehraní parťáci mají k trenažéru odlišný vztah. „Mám ho rád, bolí, ale 
ukáže pravdu. Přitom poprvé jsem na něj usedl až někdy po pěti letech veslování,“ povídal 
Podrazil. „Já na něm začal v páté třídě a teprve po pár týdnech jsem se vydal do loděnice,“ 
dodal Helešic. 
A jaké měli rady pro své následovníky? „Nepadejte, používejte nohy a dýchejte,“ vyzval 
Helešic. „Vydržte,“ dodal jen Podrazil. Pak sami usedli v kalhotách a tričku do exhibičního 
závodu, aby předvedli vyladěné záběry. 
Školáci si vzali příklad, a i když technika často nebyla ideální, zaujetím a srdcem ji doháněli. 
V dramatickém souboji až do poslední deváté série rozjížděk nakonec o jediný bod zvítězilo 
Gymnázium Teplice před obhájcem trofeje Gymnáziem a střední odbornou školou z Klášterce 
nad Ohří.  
Slavnostní vyhlášení na tribuně Labe arény vybuchlo nadšením, neboť až tady se potvrdil 
konečný výsledek. „Je to pro nás obrovské překvapení, protože jsme nepřijeli ani s plnou 
sestavou,“ radoval se Jakub Doboš, teplický tělocvikář a šéf výpravy. V jeho týmu byste našli 
atlety, volejbalisty, florbalisty i fotbalistu nebo tenistu. Žádného veslaře.  
„Ale v rámci tělocviku jsme se ve škole na trenažérech připravovali, porovnávali si časy. A 
tady? V té vřavě nebyl čas sledovat vývoj výsledků, soustředili jsme se na svoje co nejlepší 
výkony,“ vykládal spokojeně.  
Dobrý výsledek, nebo aspoň výkon ale jako by předpokládal. Už s předstihem zajistil svým 44 
svěřencům pobyt v Labe aréně i s programem i do druhého dne. A jako cenu si veze do školy 
veslařský trenažér. Zapůjčený na další rok. 
Ostatně tři nové stroje získaly tři školy už před finálovou soutěží. ZŠ Krupka a 
Podkrušnohorské gymnázium Most za největší vzestup roku a Hotelová škola a Obchodní 
akademie Teplice za naopak vyrovnané výborné výsledky v posledních letech. 
„Propojení sportovní aktivity se školou je základním přínosem této akce. Rozsáhlé programy 
tohoto typu mají ve vyspělých veslařských zemích jako je Kanada nebo Itálie. Pro systém 
sportu to považuji za velice důležité, protože nejprve potřebujete širokou základnu a teprve 
z ní mohou vzejít špičky jako výsledek dobrého systému. Dlouhodobým cílem je přitáhnout ke 
sportu co nejvíc dětí, nejlíp na celý život,“ ocenil pořadatele uznávaný trenér Přemysl 



 
 
 

Panuška, který působil u české i německé reprezentace a nyní je šéftrenérem Labské 
akademie veslování. Díky ní připravil pro učitele i přednášku o přípravě mládeže. 
„Potěšila nás bohatá účast a stále rostoucí zájem o Česko vesluje, bylo nám ctí vytvořit zázemí 
takovéto akci,“ prohlásil Michal Kurfirst, ředitel Národního olympijského centra vodních 
sportů a Labe arény Ústeckého kraje. 
„Také my jsme na Česko vesluje pyšní,“ dodal Petr Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, 
který pravidelně sleduje průběh a navštěvuje nejen finálovou regatu. „Považujeme veslování a 
Labe arénu za jednu z našich priorit v oblasti sportu, chceme se jimi profilovat, a proto do nich 
investujeme. Máme tady největší mezinárodní závody a chceme nejen při nich ukázat krásy 
našeho kraje a šikovnost a schopnosti zdejších lidí.“ 
 

Česko vesluje finálová regata 2019 výsledky 
 
Celkově: 1. Gymnázium Teplice 54 bodů, 2. Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří (vítěz 
celoroční školní ligy) 53, 3. ZŠ, VOŠ, OA, SpGš a SZŠ Most 50. 
Absolutně nejrychlejší štafeta dne (8x250 m): SPŠ elektro Dobruška 6:13,0 
Vítězové ročníků: 7.: dívky: ZŠ Krupka, chlapci: Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří, mix: 
Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří. 8.: dívky: ZŠ Lysá, chlapci: ZŠ Valtice, mix: ZŠ Valtice, 9.: 
dívky: ZŠ Valtice, chlapci: ZŠ Valtice, mix: ZŠ Valtice, 1. SŠ: dívky: SPedŠ Most, chlapci: HŠ SPŠ 
OA Most, mix: SPedŠ Most, 2. SŠ: dívky: SPedŠ Most, chlapci: Gymnázium Teplice, mix: 
Gymnázium Teplice, 3. SŠ: dívky: SOŠ Most, chlapci: SPŠ elektro Dobruška, mix: Gymnázium 
Teplice. 
Exhibice jednotlivci 250 m: 1. Jakub Podrazil 36,3 
 
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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