
Zápis z jednání Komise akademického veslování ČVS a ČAUS;  4_2018 

Konané dne 8. 12. 2018 od 19:30 v Ústí n. Labem 

Přítomni: Tomáš Macas, Tomáš Nahodil, Blanka Vařeková, Jiří Žídek 

Omluveni: Vlastimil Čabla, Martin Kozák 

Nepřítomen: Josef Lukš 

Host: Kateřina Prchalová, Tereza Škvorová  

 

Diskutovaná témata 

Zajištění univerzitních soutěží 
- Rozhodčí, zpracování výsledků, prezentace, závěrečné zprávy (ČVS a ČAUS), propagace 

 
Systém přihlašování 

- Každá škola bude mít svoji pověřenou osobu 
- Do systému se nahrají studenti, tak jako je tomu dnes u veslařů registrovaných v ČVS 
- Nově podmínkou účasti v závodech registrace buď v ČVS, nebo ČAUS 

 
U8Pha 

- Nově samostatný závod pod názvem Univerzitní osmy Praha, v pátek den před Primátorkami 
- Čistá posádka studenů bude vyhlášena jako AM ČR na osmiveslicích 
- Opět jako I. kolo Poháru univerzit  
- Zachování pravidel (student/absolvent) 
- Finance (návrh příspěvku 250 tisíc od ČAUS, aby nedošlo k oslabení rozpočtu ostatních kol) 
- Žádost o zlepšení pozvání škol (vedoucích kateder) a lepší administraci webu 
- Ředitel závodu Tomáš Macas 

II. kolo poháru 

- AMČR Brno, úterý 25. 6. 2019 
- Součást ČAH Brno (organizuje VUT) 
- Vypsání obdobné jako loni 

III. kolo poháru: 
- Osmy Brno 
- Termín sobota 28. 9. 2019 
- Upravené vypsání dle připomínek účastníků 

 
Reprezentace: 

- Požadavek na transparentnost výběru na AMS 
- Výběr realizačního týmu 
- Nominační závody 

 
 
 



Čerpání rozpočtu 2018: 
- Nejasnost podmínek čerpání (diskutováno, že některé položky byly podle všeho jednomu 

klubu uznány a druhému ne) 
- Při DPP požaduje ČVS výkaz práce 

 
Rozpočet 2019: 

- Od ČVS budeme předpokládat obdobnou výši jako v r. 2018 
- Nutno dodržovat položky v návrhu rozpočtu 
- Nákup 4+ a dalšího vybavení (kolejnice pod trenažéry) pro účely akademického veslování  

 
Smlouva s univerzitami 

- V Brně snaha uzavřít smlouvu se školami, univerzity by přispívaly nejenom na výuku, ale i na 
pronájem lodí 

- Zajištění krytí poškození 
 

AMČR na dlouhé dráze v Praze 
- Po diskuzi a hlasování AK nesouhlasí s návrhem uspořádat AMČR v dlouhé dráze.  

Další setkání v pátek 25. 1. 2019 v Pardubicích 

 

Zapsal: Tomáš Nahodil 


