Univerzitní sport
Název svazu, zkratka: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)
Sídlo: Atletická 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov
Telefon i fax: 242429233, 242429205, e-mail: caus-samberger@cstv.cz, caus-vld@cstv.cz,
internet: http://www.caus.cz
Prezident: doc. PhDr. František Dvořák, CSc., viz sídlo, byt: Golfova 886, 102 00 Praha
10, tel.zam.: 271730622, tel.byt.: 274862608, mobil 602219854, e-mail:dvorak@olympic.cz
Generální sekretář: Mgr. Václav Šamberger, viz sídlo, byt: Jeronýmova 4, 130 00 Praha 3
byt.: 222783106, mobil : 602 258 077
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU), Maison du Sport, Av. De
Rhodanie 54, CH-1007 Lausanne, Switzerland, 163 členských zemí,
website: www.fisu.net
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
European University Sports Association (EUSA), Tomšičeva ulica 4, SI-1000 Ljubljana,
Slovinsko, website: www.eusa.eu
Česká asociace univerzitního sportu (dále jen ČAUS) je multisportovní asociací, která
sdružuje ve 46 vysokoškolských sportovních klubech a tělovýchovných jednotách více než 26
tisíc registrovaných členů. Svou působností a charakterem činnosti je ČAUS zájmovým
stavovským sdružením resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Prostřednictvím svých základních článků, kterými jsou vysokoškolské sportovní kluby a
tělovýchovné jednoty, zřizované při vysokých školách nebo fakultách, sdružuje studenty a
zaměstnance vysokých škol, příp. další zájemce o vysokoškolský sport.
Posláním a hlavním cílem ČAUS je vytvářet a zajišťovat optimální podmínky pro
rozvoj sportovních a pohybových aktivit ve vysokoškolských klubech a tělovýchovných
jednotách na vysokých školách. Ve spolupráci s katedrami a ústavy tělesné výchovy a sportu
na všech vysokých školách v ČR organizuje ČAUS každoročně tradiční Sportovní přebory
vysokých škol. V r. 2012 to byl již 56. ročník.
Z pověření České asociace univerzitního sportu uspořádalo Vysoké učení technické ve
spolupráci s brněnskými vysokými školami 9. – 15. června již 11. ročník Českých
akademických her. Zúčastnilo se jich 1.982 sportovců – vysokoškoláků ze 39 vysokých škol,
kteří soutěžili ve 28 sportovních odvětvích. Prestižní putovní cenu „Pohár České asociace
univerzitního sportu“ a 1. místo v hodnocení všech vysokých škol získali studenti
Masarykovy Univerzity před VUT Brno a ČVUT Praha.
Kromě „sportu pro všechny“ a výkonnostního sportu zajišťovala a koordinovala
ČAUS ve spolupráci se sportovními svazy přípravu a účast akademické reprezentace České
republiky na vrcholných soutěžích, pořádaných Mezinárodní federací univerzitního sportu
(FISU) a Evropskou asociací univerzitního sportu (EUSA). V r. 2012 to byla především účast
na akademických mistrovstvích světa.
V r. 2012 se akademická reprezentace zúčastnila patnácti akademických mistrovstvích
světa. Z toho dvou, AMS ve florbalu (Praha) a AMS v golfu (Liberec) jsme byli pořadateli.
Naši reprezentanti získali rekordní počet medailí, tj. 36 ( 9 zlatých, 7 stříbrných a 16
bronzových
Vítězem 18. ročníku ankety „Nejúspěšnější akademický reprezentant“ pro r. 2012 se
stala trojnásobná akademická mistryně světa v rychlobruslení Martina Sáblíková, nejlepším
kolektivem jsou akademičtí mistři světa – házenkáři.

