
Zápis z jednání Komise akademického veslování ČVS a ČAUS 

 

Konané dne 27. 1. 2018 od 12:00 v Pardubicích 

Přítomní: Josef Lukš, Tomáš Macas, Tomáš Nahodil, Blanka Vařeková, Jiří Žídek 

Omluveni: Vlastimil Čabla, Martin Kozák 

Host: Kateřina Prchalová, Adéla Bulínová, Tereza Škvorová 

 

1. Diskutovaná témata 

Předseda – na prosincovém předsednictvu ČVS proběhla změna na postu předsedy Komise 
akademického veslování (nově jmenován Tomáš Macas), stejná úprava bude i na ČAUS, dle 
doporučení svazu, které bylo odesláno na ČAUS. Komise schvaluje nového předsedu Tomáše Macase 
a žádá ČAUS o provedení změny. Josef Lukš bude nadále osobou pověřenou za akademickou 
reprezentaci, jak na ČVS, tak na ČAUS.  

AMČR na trenažéru v Olomouci 18.2. 2018 – výkony akademiků se budou hodnotit dohromady, ale 
samostatné jízdy pro závodníky ČVS a samostatné pro neregistrované veslaře. 

Termínovka 2018 – AMČR na dlouhé dráze (Ondrák) se v roce 2018 nepojede, bylo do vypsání pozdně 
přidáno a koliduje s Pohárem univerzit na vodě (OSMY Brno). Bude pořadatelem z vypsání 
odstraněno. 

Nově vznikající kluby – po Olomouci je rozjednáno vytvoření nového oddílu při VUT v Brně. 

EUSA 2018 – komise navrhuje podporu univerzitním týmům (např. vlek, řidič, organizace výpravy).  

AMS Shanghai – nominace dle 6km na vodě (Štětí a Hořín), jednou 6 km trenažér (kolejnice), 
závodníci musí projít sítem reprezentačních testů, po MR Essen výsledná nominace. Odpovědná 
osoba J. Lukš a S. Cox. Nominační kritéria zveřejněna na webu. 

AMČR Brno – v rámci Českých akademických her. Disciplíny 1x m/ž, 4+ m/ž/mix. Možnost na místě 
zapůjčit 3 čtyřky s kormidelníkem, pro týmy které si nepřivezou vlastní lodě. Termín 19. 6. na 
Brněnské přehradě. 

Univerzitní osmy (Primátorky 2018) – dohodnuto, že v letošním roce proběhnout závody podle 
stejných pravidel jako v minulých letech. Závod bude otevřené AMČR v disciplíně osmiveslice.  
T. Macas se stal součástí organizačního výboru Primátorek. Dohodnuta finanční podpora z ČAUS 
(podpora akademických mistrovství a studentských soutěží) a ČVS (podpora akademického 
veslování), předpokládaný rozsah podpory 30-40 tisíc. Přihlašování na závod emailem, jako loni.   

Tréninkové kempy 2018 – příští týden na běžkách v Jeseníkách, v dubnu na vodě v Račicích pro 
trenéry (učitele) a jejich závodníky. 



Termín příštího setkání komise – v průběhu víkendu 6. - 8. dubna 2018 (MČR 6km Hořín). 

2. Neprobráno - body na příštím setkání 

Úkol P-ČVS : vypracovat systém financování akademických klubů ČVS, první návrhy na příštím setkání 
komise, 27. 1. 2018. 
 
Úkol STK ČVS: navrhnout zástupce akademiků v STK ČVS, návrh na nominaci Martina Kozáka. 
 
Ti, co ještě neposlali na předsedu komise návrhy požadavků jednotlivých oddílů na podporu 
akademického veslování v roce 2018. Předběžně počítáme s rozpočtem 200 tisíc Kč, jako loni. 

 

Zapsal: Tomáš Nahodil 

 

 

 


