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echnické disciplíny vždy byly součástí vzdělávacího systému vysokoškolského studia. His-

toricky navazovaly na potřebu připravenosti lidí na

zvládnutí technického pokroku, nutnosti kompenzace změny životního stylu a souvisely i se zařazením tělesných aktivit do školní výuky na přelomu
19. a 20. století. Sportovní aktivity ve smyslu brannosti a přípravy mládeže k obraně vlasti nabývaly
dalšího rozměru v době blížících se světových konfliktů. Toto, bohužel, je poplatné i v dnešní době
a souvisí to s vývojem a celkovou situací ve světě.
Činnosti

sportovních

univerzitních

klubů

ČAATS nabízí svým členům širokou paletu možností, jak v průběhu studia využít svůj volný čas. Atraktivita technických disciplín, které kluby provozují,
každoročně přivede do našich řad nové studenty.
Vzhledem k jejich vysoké náročnosti na vybavení
řada z našich klubů, působících v 8 regionech, provozuje svoji činnost mimo vysoké školy, kde pro

spolupráce s příslušnými sportovními svazy, a to

ně nejsou vhodné technické podmínky. Vzhledem

nejen v pravidelné každodenní činnosti, ale i při or-

k náročnosti a specifice disciplín je nezbytná i úzká

ganizování sportovních univerzitních soutěží.
Nicméně máme vytypované vysoké školy,

klubem, kde je koncentrována více než čtvrtina

...chvíle před startem

kde je možno sporty provádět. Naším největším

členské základny, je Klub technických sportů z.s.

Zimní světová univerziáda 2017 Almaty, Kristýna
Černá (FSpS MU Brno)
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PROVOZOVANÉ SPORTY:
• sportovní střelba
• požární sport
• zimní biatlon
• letní biatlon
• radiový orientační běh
• plavání s ploutvemi
• letecké sporty
• paragliding
• letecké modelářství
• kynologie
• potápění

žární sport a sportovní potápění. Ve výčtu nesmí-

ním celoroční domácí soutěžní činnosti, která je

Akademický mistr 2017 v leteckých sportech Jan

me opomenout ani zbývající sporty: letní biatlon,

jedním z hlavních poslání naší asociace. Soutěže

Viskot (MU Brno)

radiový orientační běh, které mají mezi našimi

jsou otevřené pro všechny studenty VŠ s platným

členy řadu příznivců.

indexem.

při Fakultě tělesné výchovy a sportu UK Praha,
který působí jako univerzitní a sdružuje studenty
pražských VŠ.

Ve všech provozovaných sportech byly v prů-

Plavání s ploutvemi, jako jediný technický

běhu roku 2017 pořádány kluby ČAATS Akademic-

sport, pak byl součástí 16. Českých akademických

ká mistrovství VŠ /AM VŠ/, kterých se zúčastnilo

her /ČAH/, které z pověření České asociace uni-

Mezi vysokoškoláky nejvyhledávanější sporty

474 studentů, jimž v některých sportech předchá-

verzitního sportu /ČAUS/ pořádalo ČVUT a Česká

dlouhodobě patří paragliding, letecké sporty, po-

zely klubové a regionální soutěže. Byly vyvrchole-

zemědělská fakulta v Praze v termínu od 18. do
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Akademické mistrovství v požárním sportu 2017
23. června 2017. ČAUS je také naším nejbližším
partnerem a AM v technických disciplínách jsou
již tradičně zařazena do „Sportovních přeborů VŠ“,
které byly ČAUS pro rok 2017 vypsány ve 47 sportech.
Také naše dvě olympijské disciplíny zimní biatlon a sportovní střelba se těší velké pozornosti.
Hned v úvodu příštího roku, od 14. do 18. března,
se zúčastníme 7. akademického mistrovství světa
ve sportovní střelbě v hlavním městě Malajsie,
Kuala Lumpur. Také přípravy české univerzitní reprezentace na Zimní a Letní světovou univerziádu
2019 budou zahájeny v průběhu příštího roku.
Těší nás, že ve spektru společenských institucí
a organizací působících na naši mládež přispíváme k jejich výchově, vzdělání, vytvoření životního
stylu a v neposlední řadě i k naplňování volného
času. Toho si ceníme nesrovnatelně více než zisku
medailí a titulů.
Do dalšího období vstupujeme s díky všem,
kteří nám byli nápomocni a přáním, aby se univerzitnímu sportu dařilo alespoň tak, jako doposud.

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.
1 Počet členů: 1579
2 Počet klubů: 16
3	
Počet Akademických mistrovství ČR:
10 s účastí 474 studentů, jsou vyvrcholením celoroční činnosti a nižších soutěží
univerzitních klubů technických sportů
4	ČAH 2017: plavání s ploutvemi bylo jako
jediná technická disciplína součástí 16.
ročníku Českých akademických her
5	Nejvyšší účast na AM VŠ byla v požárním
sportu: 225 studentů z 25 VŠ a v disciplíně TFA 79 studentů z 12 VŠ
6 46 MEDAILÍ: za posledních 10 let,
2007 - 2017 přivezli studenti – sportovní střelci ze šesti AMS a čtyř
Letních světových univerziád (13 zlatých – 15 stříbrných – 18 bronzových)

Barbora Šumová, několikanásobná
medailistka z letních světových univerziád
a akademických mistrovství světa

