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Český veslařský svaz (ČVS) 
 

Identifikace organizace: 
 
Název:  Český veslařský svaz 
 
 Sídlo:    Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 
 
 IČO:       48136794 
 
 Zapsán:  Městský soud v Praze, spisová značka L 4494 
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Orgány ČVS 
 
 Předsednictvo ČVS:  

§ Předseda ČVS      Dušan Macháček   
§ Místopředseda pro ekonomiku    Petr Hlídek   
§ Místopředseda pro sport    Václav Chalupa   
§ Kooptovaný místopředseda pro oblast Vltava  Petr Šveňha  
§ Místopředseda pro oblast Labe   Zdeněk Pecka   
§ Místopředseda pro oblast Morava   Martin Polášek   

 Kontrolní komise ČVS:  

§ Předseda KK      Tomáš Kubín 
§ Místopředseda KK    Slávka Kouřilová   
§ Člen KK     David Kučera 

 Sekretariát ČVS:  

§ Generální sekretář     Josef Johánek   
§ Registrace, administrativa   Naděžda Bučeková 

 Odborné komise ČVS:  

Disciplinární komise 
 . předseda     Zdeněk Mejstřík 
 . člen      Michal Frabša 
 . člen       Jiří Kozák 
 . člen       Pavel Janda 

  . člen      Jitka Skochová 
  . člen      Jiří Poláček 
 

Sportovně-technická komise 
 . předseda     René Vondrák 
 . člen      Petr Janák 
 . člen       Pavel Pokorný  
 . člen       Jiří Gebert 

  . člen      Hana Drdáková 
 

Komise masters 
 . předseda     Zdenka Norková 
 . člen      Alena Herinková 
 . člen       Darina Grexová  
 . člen       Václava Šantrůčková 

  . člen      Jindřich Janus 
 . člen       Roman Gwozdiak 

  . člen      Josef Akai ml.  
  . člen      Pavlína Žižková 

 . člen       Lubomír Vokřál 
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  . člen      Tomáš Klíma  
 

Komise rozhodčích 
 . předseda     Marek Lorenc 
 . člen      Jana Zbudilová 
 . člen       Klára Janáková  
 . člen       Zdeněk Janků 

  . člen      Emilie Řezníčková 
 . člen       Jan Havlíček 

  . člen      Radim Dostál  
  . člen      Ivo Klemeš 

 . člen       Arnošt Poisl 
 

Komise tělesně postižených 
 . předseda     Petr Janák 
 . člen      Václav Trnka 
 . člen       Jiří Smékal  

 

Komise akademického veslování 
 . předseda     Tomáš Macas 
 . člen – akademická reprezentace  Josef Lukš 
 . člen       Vlastimil Čabla  
 . člen       Martin Kozák 

  . člen      Tomáš Nahodil 
 . člen       Blanka Vařeková 
 . člen       Jiří Žídek 

 

Komise nezávodního veslování 
 . předseda     Jiří Poláček 
 . zástupce předsedy    Pavel Bartoň 
 . člen       Petr Janák  
 . člen       Jan Slípka 

  . člen      Josef Akai ml.  
 . člen       Leoš Heger 

Majetková komise 
 . předseda     Michal Vabroušek 
 . člen      Naděžda Bučeková 

 

Přestupová komise 
 . předseda     Vladimír Burda 
 . člen      Hana Drdáková 
 . člen       Josef Johánek  
 . člen       Vít Kučera 
 . člen       René Vondrák 

 

Společenská komise 
 . předseda     Jaroslav Starosta 
 . člen      Zdeněk Paroulek 
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Zdravotní komise  
 . předseda     Pavel Homolka (do 27/11/2017) 
 . místopředseda    Tomáš Kára (do 27/11/2017) 
 . člen      Ladislav Svoboda 
 . člen      Jiří Bachr 
 . člen       Bořek Gronych jr.  
 . člen       Bořek Gronych  
 . člen       Jiří Rašovský 
 . člen       Milan Novotný  
 . člen       Lukáš Pazourek 

 

Marketingová komise 
 . předseda     Michal Kurfirst 
 . člen      Jaroslav Starosta ml. 
 . člen       Petr Šveňha  
 . člen       Václav Maleček 

 

Trenérsko-metodická komise 
 . předseda     Vít Kučera 
 . člen      Jan Cacek 
 . člen       Josef Lukš  
 . člen       Martin Kubrycht 
 . člen       Blanka Vařeková 

 
 
 
 
 
 

Český veslařský svaz je finančně podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
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Foto J. Koliš 

Zpráva předsedy ČVS za rok 2017 
 

 
• Jméno předsedy: Dušan Macháček 

 
Bez ostychu si dovolím nazvat rok 2017 jedním z nejlepších v novodobé historii Českého veslařského 
svazu. 
 
Ondřeji Synkovi se podařilo na skifu získat již pátý titul mistra světa v USA. Na domácím mistrovství Evropy 
vybojovaly zlato vedle O. Synka i Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou na dvojskifu. Osmiveslice 
juniorek obhájila titul z předchozího roku na MSJ v Litvě. 
 
K tomu navíc Český veslařský svaz uspořádal v květnu 2017 v Labe aréně Račice jedno z nejúspěšnějších 
novodobých mistrovství Evropy ve veslování. Kromě vzorné organizace mistrovství oceněné medailí FISA 
stojí za připomenutí i zaplněné tribuny ženoucí naše reprezentanty k celkem třem medailím. Za zmínku 
stojí mimořádná publicita v médiích i vysoká sledovanost ME v televizi (celkem 550 tisíc unikátních diváků 
jen v ČR). Při této příležitosti bych rád poděkoval všem lidem a organizacím, kteří se na uspořádání ME 
2017 jakkoliv podíleli. Velký dík patří MŠMT, které akci podpořilo částkou 12,4 mil. Kč. 
 
Povzbuzeni organizačním úspěchem ME 2017 jsme se rozhodli kandidovat na uspořádání seniorského MS 
v roce 2022. Po 7 měsíčním úsilí se podařilo získat vládní garanci na státní podporu a následně obhájit 
kandidaturu před mezinárodní veslařskou federací. Součástí organizace MS 2022 bude v Račicích i MS U23 
v roce 2021. Pro úplnost uvádím, že v srpnu 2018 pořádá ČVS v Račicích juniorské mistrovství světa. 
 
Český veslařský svaz přímo, nebo prostřednictvím svých dceřiných organizací vlastní více jak 70% areálu 
Labe arény Račice. V roce 2017 jsme uvedli do provozu historicky největší investici do zlepšení areálové 
infrastruktury, úhrnem za 86 mil. Kč. Byla dokončena druhá etapa ubytovny, bylo vybudováno nové 
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zázemí pro diváky a pořádání závodů, byla dokončena rekonstrukce Cílové věže, byla provedena druhá 
etapa rekonstrukce Staré loděnice, byl opraven most na ostrov, instalována nová trafostanice a 
realizováno mnoho dalších menších dílčích akcí. 
 
Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s., (NOC-VS) v němž má ČVS 72% podíl, vykázal za rok 2017 
zisk před zdaněním a odpisy ve výši 14,2 mil. Kč, z toho odpisy tvoří 12,9 mil. Kč, účetní HV pak 1,23 mil. 
Kč. Většina zisku bude použita jako rezerva na příští období, na přípravu dalších významných sportovních 
akcí, na projekční práce na budoucím rozvoji areálu a část byla použita na menší investiční akce a opravy 
v areálu. NOC-VS se podle společného plánu ČVS a ČSK stává postupně výhradním vlastníkem majetku 
v Labe Aréně Račice. Z pětičlenného Výboru jsou tři osoby nominované ČVS, ze tříčlenné kontrolní komise 
jedna ze tří. 
 
Sportcentrum Račice, a.s., (SCR) v němž má ČVS podíl 90%, vykázal za rok 2017 zisk (EBIDTA) ve výši 2,6 
mil. Kč a HV před zdaněním 1,6 mil. Kč. Zisk bude použit převážně na kompenzaci ztrát z minulých let. 
Současnou a budoucí rolí SCR je úloha servisní a obchodní organizace sportovních svazů ČVS a ČSK. 
Veškeré volené funkce v SCR jsou obsazeny osobami navrženými ČVS. 
 
Za velmi úspěšnou považujeme v roce 2017 činnost všech našich veslařských klubů a oddílů. I přes zmatek 
ve financování sportu v průběhu uplynulého roku byla nakonec do klubů v součtu všech dotačních 
programů přerozdělena rekordní částka. Výpadek loterijních financí byl kompenzován novým programem 
MŠMT distribuovaným přímo klubům a jednotám. Český veslařský svaz jako jeden z mála sportovních 
svazů rozděluje svým členům prostředky i z programu na svoji činnost formou několika programů, jako 
Přijď veslovat, kompenzace dopravních nákladů a nákladů spojených s účastí na závodech. S odstupem 
času se ukazuje tato dlouhodobá politika svazu jako správná a mimořádně úspěšná zvláště 
v mimopražských klubech. Pokud to pravidla MŠMT a výše dotací dovolí, budeme touto cestou dále naše 
kluby podporovat.  
Po sportovní stránce byl rok 2017 vydařený. V mládežnických kategoriích se projevuje nárůst členské 
základny zvýšenou konkurencí mezi závodníky. Důkazem je vzrůstající počet registrovaných veslařů i počty 
startujících lodí na závodech. Z tohoto pohledu se pak větší členská základna odráží i ve vyšší výkonnosti 
závodníků zařazených do systému podpory talentů SCM. Díky skvělé práci ústředního trenéra mládeže 
Víta Kučery a dalších juniorských trenérů se naší juniorské reprezentaci dařilo v roce 2017 sbírat úspěchy 
na MEJ, CdJ i MSJ. Vysoká úroveň současné mladé veslařské generace je velkým příslibem do budoucna. 
 
V seniorské kategorii má ústřední trenér S. Cox nesnadný úkol – vést seniorský tým směrem ke kvalifikaci 
a k potencionálnímu úspěchu na OH. 
Vedle naší stálice O. Synka se jeví jako momentálně nejsilnější naše disciplíny M2-, LM2x, W2x. Jako 
strategický cíl do budoucna považujeme zlepšit individuální konkurenceschopnost našich reprezentantů 
na světovou úroveň a maximálně podpořit ženské kategorie. Zároveň pro nejbližší budoucnost 
připravujeme systematický development program pro veslaře kategorie 19-23 let.  
Díky absolutní genderové vyváženosti závodních disciplín nejen na OH, ale už i na MS a ME jsme se rozhodli 
podpořit závodnice zřízením Centra ženského veslování pod hlavičkou ČVS. V 5/2018 bylo dobudováno 
nové zázemí Centra v loděnici USK v Praze. 
 
Plány ČVS do budoucna. Ve spolupráci s veslařskou komunitou reprezentovanou zástupci a trenéry klubů 
a členy odborných komisí svazu připravujeme Vizi a Strategii ČVS na období 2018–2028. Její součástí je 
mimo jiné i: 

• Rozšířit veslařskou členskou základnu kromě podpory tradičního veslování i o halové veslování a 
postupné penetrování našeho sportu do akademické sféry. 

• Podporovat nové, atraktivní formáty závodů (coastal, etapové, multisportovní) i nezávodních 
veslařských akcí. 

• Zaměřit se na vnitřní i vnější komunikaci veslařské komunity. 
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Poděkování za výtečnou práci pro svaz patří všem místopředsedům ČVS, členům odborných komisí, 
sekretariátu svazu, generálnímu sekretáři, ÚT, ÚTM, asistentovi ÚT, manažerce reprezentace, PR, správci 
majetku, zaměstnancům NOC-VS a SCR.  
Velký dík patří klubovým trenérům a funkcionářům, pořadatelům závodů všech úrovní od MS až po lokální 
regaty. 
 
Zpracoval:    
Ing. Dušan Macháček 
Předseda ČVS 
 

 
           Foto J. Koliš 

 
Zpráva místopředsedy pro sport za rok 2017 
 
Veslování patří mezi stálice tradičních sportů, který si stále udržuje přední pozice v úspěšnosti na 
mezinárodních soutěžích. I přes to, že mladé sportovce oslovují nové a moderní sporty, veslařské kluby 
v poslední době zaznamenávají velký zájem o veslování z řad mládeže, ale i dospělých (veslařů amatérů). 
Důkazem toho jsou hojně obsazované regaty a Mistrovské závody. 
Za to patří poděkování všem veslařským klubům, jejich předsedům, funkcionářům, trenérům a také 
partnerům.  
Práce těchto klubů má v dnešní době obrovský význam při výchově mládeže nejen sportovní, ale i 
společenský a je základním kamenem pro budování reprezentace, která je nedílnou součástí našeho hnutí. 
 
 
Sezóna 2017 
Za rok 2017 bych chtěl vyzdvihnout především svědomitou a pečlivou práci ústředního trenéra mládeže 
Víta Kučery, jehož zásluhou a samozřejmě i zásluhou juniorských trenérů, často i dobrovolných, bez nároku 
na odměnu – to bych rád zdůraznil, naši junioři vozí již pravidelně úspěchy z mezinárodních soutěží. 
 
Seniorská reprezentace si drží standard úspěšnosti především díky stálici skifaře Ondřeje Synka. Další 
posádky, které sice patří do skupiny potencionálních olympioniků, bohužel zatím nemají stálou výkonnost 
a na Mistrovství světa zůstávají těsně za branami velkého finále. Během sezóny se sice dokáží prosadit ve 
Světových pohárech nebo na Mistrovství Evropy – nestálou výkonnost v průběhu sezóny v posledních 
letech považuji za slabinu naší reprezentace. Proto cítím nutnost podpořit práci ústředního trenéra 
Simona Coxe, který dle mého pečlivě připravil koncepci přípravy a důsledně vyžaduje její plnění a často 



Výroční zpráva ČVS za rok 2017, 6/2018 
 
 

 10 

proto naráží na odpor a nepochopení, ale je nutno si uvědomit, že toto je cesta, jak vychovat nástupce 
úspěšné generace Ondřeje Synka a Mirky Topinkové Knapkové.  
 
Také bych rád zmínil veslování akademické, které se u nás stále rozvíjí a naši akademici se také často 
prosazují na mezinárodních soutěžích. 
 
Součástí našeho hnutí je i veslování hendikepovaných sportovců, o které se zatím stará jen hrstka 
nadšenců a zasloužilo by jistě větší pozornost a podporu nás všech. 
 
Velmi mne těší účast českých veslařů na regatách Příbřežního veslování, které našemu sportu dává nový 
rozměr. 
 
Na závěr bych rád ocenil práci veslařů masters, kteří nás nejenom hojně a úspěšně reprezentují na různých 
zahraničních soutěžích, ale především udržují společenský klubový život a tradice. 
 
Zpracoval: 
Václav Chalupa 
Místopředseda ČVS pro sport 
 
 
 
 

 
                           Foto ČVS 

 
 
Přílohy zprávy místopředsedy pro sport: 
 

Informace Ústředního trenéra za rok 2017 
(Shrnutí výsledků v sezóně 2016 – 2017) 

Hvězdou sezóny byl Ondřej Synek, který zvítězil nejen na domácím ME v Račicích, ale byl korunován i 
nejlepším skifařem světa na MS Sarasota. 

MS 2017 

1.místo M1x, Ondřej Synek 
7.místo LM2x, Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek 
7.místo W2x, Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová 
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8.místo M2-, Lukáš Helešic, Jakub Podrazil 
9.místo LM4x-, Jan Hájek, Jan Vetešník, Milan Viktora, Jiří Kopáč 
12.místo W1x, Lucie Žabová (náhradnice), 16.místo LM1x, Jan Cincibuch (náhradník) 
 

komentář: 

W2x (7/14) nejlepším závodem této posádky bylo vítězství ve finále B. Děvčata ve skutečnosti nebyla 
schopna závodit s top 6 posádkami, které se umístili před nimi a cílem pro sezónu 2018 je zvýšení jejich 
individuálních fyzických kapacit. 

LM2x (7/24) toto je nejlepší výsledek v této olympijské disciplíně za posledních 10 let a zároveň to byla 
pro Jirku Šimánka první účast na seniorském MS. Cílem je nalézt vyšší závodní rychlost lodě a vybojovat 
finále A. 

M2- (8/14). Umístění na osmém místě bylo zklamáním po očekávání, které posádka měla na základě 
výkonů na OH v Riu. Ukázalo se, že je stále na čem pracovat, přesto se však jedná o nejlepší mužskou 
nepárovou posádku s velkým potenciálem. Cílem pro rok 2018 je umístění ve finále A. 

LM4x- (9/17). Výsledek párové čtyřky LV je jediným opravdovým zklamáním ze šampionátu. Jejich závody 
na SP Lucern (3.místo) a celá jejich příprava před odletem do USA ukazovaly na dobré umístění. Kombinace 
změny lodě, vesel a nízká sebedůvěra v prvních jízdách, je srazily dolů. Cílem pro sezónu 2018 je umístění 
ve finále A, kde by měla bojovat o medaile. 

W1x (náhradnice) 12/22, konečné umístění bylo reálné maximum, které šlo očekávat. Přes některé 
pozitivní pokroky, kterých bylo dosaženo po ME, existuje stále velký odstup od nejlepších závodnic jak 
v přístupu k tréninkům, tak v samotné soutěži. Studium čtvrtého ročníku na medicíně komplikuje možný 
pokrok. 

 
            Foto ČVS 
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LM1x (náhradník) 16/27. MS bylo skvělou zkušeností a možností se učit, ale z pohledu závodění to bylo 
pro Jana Cincibucha příliš náročné. Cílem jeho přípravy bylo MS U23 (4.místo), ME U23 (1.místo) bylo 
bonusem a skvělou možností, jak vybojovat první titul v kategorii U23. MS seniorů bylo příležitostí pro 
získání zkušeností z další úrovně a konfrontací s nejlepšími závodníky světa. Cílem je bojovat o zařazení do 
LM2x a pokračovat v rozvoji jako závodník mezi seniory A. 

Podpůrný tým pracoval dobře, oba fyzioterapeuti byli stále k dispozici a pomáhali vždy tam, kde bylo 
potřeba. Brát s sebou vlastního doktora bylo příjemné a byl to luxus, který pomohl vyřešit drobné 
zdravotní potíže. Pro bližší destinace MS bych přehodnotil, jestli je ho opravdu potřeba. 

Celkově to bylo dobré MS s několika dobrými výsledky.  Čeká nás hodně práce, ale je zde určitý pokrok 
vzhledem ke kvalifikaci – na OH by se kvalifikovali 4 posádky, což je o jednu méně, než je cíl pro OH Tokyo 
2020 (5 disciplín). 

 

Pohled do budoucnosti 

Muži (těžcí): na MS se nominovali 3 muži, cílem zůstává sestavit další posádku pro sezónu 2018, 
pravděpodobně M4- 

Muži LV: strategií je pokračovat prioritně v práci na LM2x a budovat podpůrnou posádku pro dvojskif, 
pravděpodobně LM4x- 

Ženy: cílem je sestavit další posádku W4x-, nebo W2- pro zisk dvou kvalifikačních míst na OH 2020. 

 
                             Foto J. Koliš 

ME Račice 

M1x zlato, W2x zlato, LM4- bronz, M2- 4.místo, LM2x 7.místo, M4- 9.místo, M4x- 11.místo, W1x 11.místo, 
LW1x 12.místo, LW2x 11.místo, LM1x 17.místo 
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Z důvodu konání Mistrovství Evropy v domácím prostředí jsem vybral co nejširší tým, a proto některé 
posádky nedosahovaly výkonnostní úrovně, kterou běžně vyžaduji. Největším úspěchem byl zisk dvou 
titulů Mistra Evropy (M1x a W2x) a bronzová medaile LM4-. Bouřlivá atmosféra a skvěle připravené 
závodiště byly výbornou vizitkou veslování v České republice. 

 
                                             Foto J. Koliš 

MS U23 

LM1x 4/36, M8+ 8/11, W2- 11/12, W4- 11/14, LW 13/14, W1x 17/19 

Velmi dobrý výsledek na LM1x v prvním roce po přechodu z juniorské kategorie, M8+ prokázala možnosti 
rozvoje a protože v posádce nebyli starší závodníci, jednalo se o dobrý projekt, jak udržet skupinu 
pohromadě. Výsledky žen jsou neuspokojivé a ukazují, že v této oblasti je třeba pracovat. 

 

ME U23 

LM1x 1/14, M8+ 4/6, LW2x 4/6, LW1x 7/11 

Malý tým na malém mistrovství, ale výborný úspěch pro Jana Cincibucha na LM1x a některé další pozitivní 
zkušenosti pro ostatní členy týmu. Očekávám, že ME U23 se bude rozrůstat a vzhledem k umístění 
v termínové listině to bude příležitost pro mladé závodníky udržet tréninkové úsilí během letních měsíců. 

Další kroky v kategorii U23 

Strategie pro skupinu kategorie U23 je kopírovat činnost týmu seniorů A, jak co se týče tréninku, tak i při 
testování. Zacílení na posádky, kde se nejlepší závodníci sejdou v jednotlivých lodích. Cílem pro muže je 
umístění ve finále A, pro ženské posádky umístění v první polovině startovního pole. 

Pohled do budoucnosti 
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Největší potenciál pro rozvoj a budoucí výsledky má skupina žen, obzvlášť po současných úspěších týmu 
juniorek. S touto myšlenkou jsme vybudovali samostatné „Ženské centrum“, kde není nutno měnit 
klubovou příslušnost, aby zde mohla děvčata trénovat. Cílem je poskytovat co nejlepší tréninkové 
podmínky pro nejlepší dívky s ambicemi získat medaile, a podpořit je nejlepším vybavením a trenéry. 

Jako cokoliv nového, i toto vyžaduje nějaký čas pro rozvoj, přesto Centrum začalo fungovat dobře a já 
očekávám vylepšení výsledků žen. Centrum sídlí na loděnici USK Praha a funguje na každodenní bázi pod 
vedením 2 trenérů, kdy jeden pracuje s development a U23 veslařkami, druhý se zaměřuje na závodnice 
seniorek A. 

Závěr 

V sezóně 2016-17 bylo hodně pozitivního – čtyři mezinárodní tituly (MS, ME, ME U23), lepší pochopení 
požadované úrovně přípravy pro úspěch na mezinárodní úrovni a jasná struktura výběru do 
reprezentace. 

Výzvou, která nás ještě čeká, je vybudovat silnější propojení mezi juniorskými a seniorskými veslaři, 
pokračovat ve zvyšování kvality tréninku a pracovat na pochopení skutečnosti, že být nejlepší v České 
republice nezajišťuje místo v reprezentaci ani mezinárodní úspěch. 

Zpracoval: 
Simon Cox 
Ústřední trenér ČVS 
 
 
 
 
 

 
Foto ČVS 
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Informace Ústředního trenéra mládeže za rok 2017 
 
Žactvo 
Vedení ČVS dlouhodobě podporuje růst členské základny, a to zejména v žákovských kategoriích. Díky 
projektu „Přijď veslovat“ se v posledních 6 letech podařilo výrazně navýšit členskou základnu v kategorii 
žactva. V roce 2017 počet závodníků v projektu „Přijď veslovat“ dosahoval rekordního počtu 893. 
 
Sportovní centrum mládeže (SCM) 
Díky programu SCM je možné podporovat talentované závodníky v kategoriích dorostu – U23. Největší 
změnou v SCM v roce 2018 bylo rozdělení programu na SCM (pro dorost a juniory) a VSCM (19 – 20 let). 
Na základě podrobné analýzy jsme zjistili, že je třeba upravit program „SCM+“, zavedený od roku 2013. 
Nově vzniklý program VSCM (vrcholové sportovní centrum mládeže) je zaměřen na závodníky/závodnice 
ve věku 19–20 let. Program má pomoci talentovaným závodníkům s ambicí reprezentace ČR v „přechodu“ 
z juniorské kategorie do kategorie U23 a případného zařazení do rezortních center, kde probíhá příprava 
seniorských reprezentantů. Oproti předešlému programu „SCM+“ je VSCM více provázáno se systémem 
testování a přípravy seniorské reprezentace. 
 
Dorost 
Díky pořadatelům z LS Brno, jsme mohli využít nabídky slovenského veslařského svazu uspořádat závody 
„CEFTA“ (OLYMPIC HOPES REGATTA), které v roce 2017 mělo hostit Slovensko. Český dorostenecký výběr 
v závodech CEFTA, které předcházely Mezinárodní brněnské regatě, obhájil prvenství z předešlých let. 
V dobré formě se představil “Tým A“ i „Tým B“. Český výběr zvítězil v sedmi z jedenácti vypsaných disciplín 
a v dalších čtyřech disciplínách obsadil druhá místa. 
 
Junioři 
Český veslařský svaz od roku 2015 usiloval o zařazení mezi veslařské federace, které pořádají a účastní se 
závodu „Coupe de la Jeunesse“. Regata je určena pro mladé talentované závodníky/závodnice, kteří se 
neúčastní MSJ. Perspektivní závodníci/závodnice zde mohou získávat závodní zkušenosti pro následující 
sezony. Historicky první účast českého juniorského výběru na těchto závodech se tedy odehrála v roce 
2017 v belgickém Hezewinkelu. V celkovém bodování obsadil český výběr 4. místo za veslařskými 
velmocemi GBR, ITA a FRA. 
 
Vrcholy sezóny pro juniorskou reprezentaci byly Mistrovství Evropy juniorů a Mistrovství světa juniorů. 
Na MEJ startovalo hned 10 českých posádek. Do finále A se probojovalo 5 našich posádek. Na úspěch ze 
sezony 2016 navázala osma juniorek, která na MEJ získala stříbrnou medaili.  
Nově jsme do programu juniorského výběru zařadili testování v červnu. V roce 2017 sloužilo testování ke 
kontrole individuální výkonnosti jednotlivých závodníků a zejména k testování posádek pro Mistrovství 
světa juniorů a Coupe de la Jeunesse. 
 
Na MSJ 2017 v litevské Trakai startovaly 4 české posádky. Skifař Filip Zima obsadil 17. místo. Čtyřka párová 
juniorů ve složení Václav Kunčák, Gabriel Mahler, Adam Kulhánek a Marek Řehořek vybojovala 8. místo. 
Děvčata Valentýna Solařová, Barbora Mátlová, Michala Pospíšilová a Tereza Businská vyhrála finále B 
v disciplíně čtyřka párová juniorek. Úspěšnou obhajobu titulu z roku 2016 završila osma juniorek. Posádka 
ve složení Linda Skálová, Marie Štefková, Kateřina Hartmanová, Anna-Marie Macková, Zuzana Metlická, 
Veronika Kiacová, Josefína Kolářová, Valentýna Kolářová s kormidelnicí Sofií Šumanovou dokázala porazit 
všechny soupeřky včetně vítězek MEJ z Rumunska. 
 
 
Vyhotovil:  
Mgr. Vít Kučera 
Ústřední trenér mládeže 
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Zpráva místopředsedy pro ekonomiku o hospodaření ČVS za 
rok 2017 a návrh rozpočtu ČVS na rok 2018 
 
 
• jméno místopředsedy: Petr Hlídek 
 
         
Výnosy                                  81 751 000,- Kč 
Náklady                                83 241 000,- Kč 
Výsledek hospodaření       -1 490 000,- Kč       
 
 
 
Komentář k jednotlivým programům.    
 
Program I.  - Státní reprezentace 
Vzhledem k úspěšnosti veslařských posádek na mistrovstvích světa a Evropy se i v roce 2017 podařilo 
udržet vysoký počet kvalifikovaných reprezentantů. Toto je jedno z nejdůležitějších hledisek pro 
financování reprezentace v Programu I. Státní reprezentace ČR.  
Pro rok 2017 byla přidělena od MŠMT dotace ve výši 18 289 300,- Kč.  
 
Program II -  Sportovně talentovaná mládež 
Pro rok 2017 obdržel ČVS částku ve výši 9 922 300,- Kč. Tento program funguje již řadu let. Prostředky jsou 
využívány pro přípravu mládeže od 15 do 21 let. Prostředky jsou čerpány dle rozpočtu ÚTM, které 
schvaluje předsednictvo svazu.  
 
Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení 
Tento program byl během roku upravován a nedostalo se finančních prostředků na 16 klubů a TJ v prvním 
kole, ale ani ve druhém kole, kde žádalo 13 klubů a TJ.   
Pro rok 2017 byly z tohoto programu pro ČVS vyčleněny prostředky ve výši 1 393 000,- Kč na údržbu 
Sportcentra Račice. Z těchto peněz bylo dále hrazeno například oprava a údržba obslužné komunikace u 
dráhy, oprava elektroinstalace a rozvodů šatnách, oprava sprch a sprchových koutů, oprava příček 
v šatnách, oprava veslařské dráhy v Třeboni a opravy vleků na transport veslařských lodí.. 
 
Program V - Organizace sportu 
Výše této neinvestiční dotace pro rok 2017 činila 17 022 500 -Kč. Část těchto prostředků a to 7 500 000,- 
Kč bylo rozděleno mezi oblasti. Vltava 1 990 000,- Kč, Labe 1 940 000,- Kč, Morava 1 790 000,- Kč. Pro 
dospělé na všechny oblasti 1 780 000,- Kč.  Tyto prostředky byly určeny zejména na odměny dobrovolných 
trenérů mládeže od 11 do 15 let a na materiálové zajištění pro nejmladší veslaře. Dále byla financována 
podpora „Kompenzace dopravních nákladů“ o celkové částce 375 000,- Kč a to na dopravu mládeže na 
závody Hořín a MČR v Račicích.  Další kompenzace nákladů klubů byla na ubytování a stravu v Račicích, a 
to ve výši 1 125 000,- Kč. 
 
Dále z tohoto programu byl hrazen příspěvek akademickému veslování 200 000,- Kč, párové krakorce na 
osmiveslice 7 klubům v celkové výši 350 000,- Kč, paraveslování 100 000,- Kč (VK Paprsek, 1. Centrum 
zdravotně postižených jižních Čech). Z tohoto programu se také financuje vlastní činnost sekretariátu ČVS.  
 
Program VI - Významné sportovní akce 
ME 2017 byla přidělena z MŠMT částka 12 450 000,- Kč. Spoluúčast ČVS 13 761 000,- Kč (vybráno 
z účastnických poplatků a reklam). 
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Program VII - Zdravotně postižení sportovci 
Od MŠMT v roce 2017 nebyly přiděleny finanční prostředky, program byl zrušen. Odůvodnění z MŠMT - 
není to hlavní činností ČVS. Jak již bylo zmíněno 100 000,- Kč jsme přidělili z programu V.  
 
Program X - Projekty sportovní veřejnosti 
Je to projekt „Česko vesluje“. Cílem je přiblížit a umožnit veslování široké veřejnosti nejen na trenažérech, 
ale i na speciálních veslařských lodích (mořské lodě). Do tohoto programu bylo přiděleno 2 000 000,- Kč. 
Byly hrazeny akce Hodonín, Přerov, Lipno, Ústecký kraj a jiné lokality, pořízeno dvacet trenažérů. 
 
Investice v roce 2017 
V tomto roce nebyly žádné investice. 
 
ČOV - Výnosy z loterií 
Za celé období do konce roku 2017 bylo přiděleno celkem 15 696 000,- Kč. Z této částky je pro oddíly 
11 673 248,- Kč a pro ČVS 4 300 000,- Kč (zatím kluby do konce roku 2017 vyčerpaly 10 005237,- Kč, zbývá 
1 668 011,- Kč, ČVS vyčerpalo 1 111 012,- Kč, zbývá 3 188 988,- Kč.) Tyto prostředky jsou určeny na 
podporu veslování bez rozdílu výkonnosti mládeže od 7–18 let. 
  
Závěrem k roku 2017: 
Lze konstatovat, že Českému veslařskému svazu se úspěšně daří získat a následně čerpat z dotačních 
programů MŠMT.  
 
Důležitým zdrojem pro financování provozu a soutěží ČVS v roce 2017 je program V.  Z tohoto programu 
bylo možno uspořádat MČR, zajistit chod sekretariátu ČVS, umožnit pokračování kompenzace dopravních 
nákladů, příspěvek na stravu a ubytování a jiné. 
Všechny dotační programy byly vyúčtovány v řádném termínu a dotační prostředky byly vynaloženy 
s podmínkami MŠMT.  
 
Rok 2017, co se týče dotací byl velmi neočekávaný. Během kalendářního roku se podmínky měnily a 
některé programy se zrušily. Tento stav byl opravdu velmi napjatý.  Tento stav také přispěl k našemu 
negativnímu hospodářskému výsledku. Některé položky, které se musely hradit ze zisku, jako právní služby 
211 000,- Kč (toto v našem prostředí se nevyskytovalo, ale má to vzrůstající tendenci), spoluúčast na 
programu IV. 598 000,- Kč, veslař roku 343 000,- Kč, odpisy 143 000,- Kč atd. 
 
Rok 2018 se zatím jeví jako standardní. I v roce 2018 bude pokračovat důsledné sledování rozpočtové 
kázně a všechny větší výdaje budou dopředu projednány na předsednictvu ČVS. 
Znovu připomínám klubům kázeň při zpracování dotací. Je nutné dodržovat termíny a správnost 
vyúčtování od klubů ke svazu. Svaz je garantem distribuce vůči MŠMT a zodpovídá za případné chyby či 
nedostatky klubů. 
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Návrh rozpočtu na rok 2018  
 
Výdaje       
 Reprezentace                                                                                 18 604 000,- Kč 
 Vlastní zdroje                                                                                       530 000,- Kč 
 Činnost – ČVS soutěže a činnost                                                  17 956 000,- Kč 
 Sportovně talentovaná mládež                                                   10 001 000,- Kč 
 Program VI. – VSA – MSJ (dotace + platby účastníků)            28 200 000,- Kč 
 MŠMT – investice (startovací bloky Račice)                              10 250 000,- Kč 
 ČOV – výnosy z loterií (dosud nečerpáno)                                   4 768 000,- Kč 
 
 Celkem výdaje                                                                               90 309 000,- Kč  
 
Příjmy 
 
Reprezentace                                                                                 18 604 000,- Kč    
Vlastní zdroje                                                                                       970 000,- Kč 
Činnost – ČVS soutěže a činnost                                                 17 956 000,- Kč 
Sportovně talentovaná mládež                                                   10 001 000,- Kč 
Program VI. – VSA – MSJ (dotace + platby účastníků)            28 200 000,- Kč 
MŠMT – investice (startovací bloky Račice)                             10 250 000,- Kč 
ČOV – výnosy z loterií (dosud nečerpáno)                                  4 768 000,- Kč 
 
Celkem příjmy                                                                               90 749 000,- Kč    
 
 
Celkový výsledek hospodaření                                                       440 000,- Kč                     
  
Zpracoval: 
Ing. Petr Hlídek             
Místopředseda pro ekonomiku ČVS 
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Zprávy místopředsedů za oblasti Labe, Morava, Vltava 
 

 

 
           Foto O. Kroutil 

 
 

Zpráva místopředsedy za oblast Labe ČVS 
 
• jméno místopředsedy: Zdeněk Pecka 
 
V oblasti Labe ČVS aktivně provádí svoji činnost celkem 15 spolků: 
• 9 veslařských klubů 
• 1x Universitní sportovní klub / 1x centrum zdravotně postižených sportovců,  
• 5 oddílů provozují veslařskou činnost pod hlavičkou Tělovýchovných jednot 
• Byl založen jeden pobočný spolek, který se vyčlenil z TJ Chemička Ústí nad Labem 
 
Členská základna: 
Veslařské kluby a oddíly Oblasti Labe ČVS se většinou ve své činnosti soustřeďují na práci s mládeží. 
členská základna oblasti (počet registrovaných členů):  790 

                                           z toho mládež:  366 
 

Významné závody v Oblasti Labe:  
Veslařské kluby a oddíly v průběhu roku 2017 uspořádaly významné závody, které jsou většinou tradičními 
závody pořádanými každoročně s dlouholetou tradicí. 
 
Z důvodu existence Areálu Labe Arény v Račicích se koná na území Oblasti Labe většina kontrolních 
závodů, a mistrovských soutěží s celostátním významem, které jsou pořádány Českým veslařským svazem. 
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V roce 2017 proběhly v Areálu Labe Arény i dvě velké světové soutěže: Mistrovství Evropy ve veslování a 
Mistrovství světa kanoistů. 
 
V roce 2017 se začala mílovými kroky prosazovat do veslařských aktivit i činnost na veslařských 
trenažérech. Vznikla aktivita s názvem „Česko vesluje“ Za podpory KÚ Ústí n.L. byl pod stejným názvem 
„Česko vesluje“ realizován tento projekt i na středních školách v Ústeckém kraji. Této akce se zúčastnilo 
celkem 1600 studentů. 
 
V průběhu roku 2017 byla realizována akce, která vznikla z aktivity předsedy ČVS ing. Dušana Macháčka, 
tj. setkání předsedy ČVS se zástupci oddílů jednotlivých Oblastí ČVS. V roce 2017 proběhla tato akce pro  
Oblast Labe ČVS v Litoměřicích v říjnu 2017 ve společenských prostorách Veslařského klubu Slavoj 
Litoměřice z.s. 

 
Schůze, setkání zástupců klubů Oblasti Labe v oblasti ve velké míře probíhala nejvíce při konání 
vzájemných závodů na Labi. V roce 2017 účast na Valné hromadě VK Ohře Louny. 
 
Velký význam má i rozvoj a podpora univerzitního veslování v oblasti Labe a zřízení Universitního 
sportovního klubu v Pardubicích 

 
Perspektiva do roku 2020:  
Zvýšení členské základny i podporou vzniku a rozvoje trenažérového veslování.  
Zvýšit odbornost trenérů, zejména z řad trenérů mládeže 
Význačným přínosem zejména do budoucna je vznik Veslařské Akademie. 
 
 
Za Oblast Labe ČVS zpracoval: 
Ing. Zdeněk Pecka 
místopředseda ČVS za Oblast Labe 
 

 

Zpráva o činnosti za oblast MORAVA za rok 2017 
 

Jméno místopředsedy: Martin Polášek 

1. Počet veslařských klubů/oddílů 

Veslařská oblast „Morava“ má 13 aktivních veslařských klubů/oddílů: 

Český veslařský klub Brno, TJ Lodní sporty Brno, Slovácký veslařský klub Břeclav, TJ Jiskra 
Otrokovice, Veslařský klub Hodonín, Veslařský klub Morávia Uherské Hradiště, Veslařský klub 
Olomouc, Veslařský klub Perun Ostrava, Veslařský klub Přerov, Univerzitní klub Zlín, Veslařský klub 
Slovácko, Vysokoškolský sportovní klub VŠB-TU Ostrava. 

V roce 2017 se nově stal členem ČVS Moravský veslařský klub Haná, z.s. 

2. Členská základna: 
Celkový počet registrovaných veslařských členů za oblast Morava je 995. 
Z toho počet členů do 18 let je 541. 

 
3. Významné závody 

V roce 2017 pořádaly moravské veslařské kluby a oddíly celkem 11 veslařských závodů na vodě a 
2 závody na veslařských trenažérech: 
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§ Jarní závody mládeže a dospělých, 22.4. (LS Brno) 
§ 46. Brněnská mezinárodní regata juniorů, Akademické MČR, 13.-14.5. (LS Brno) 
§ Veslařská regata ke 110. výročí založení VK Hodonín, 20.-21.5. (VK Hodonín) 
§ Mistrovství oblasti Morava, 10.-11.6. (LS Brno) 
§ Olympic hopes regata – CEFTA (LS Brno) 
§ Závody žactva v rámci Olympiády dětí a mládeže, 27.6. (LS Brno) 
§ Slovácká regata s mezinárodní účastí, 26.-27.8. (SVK Břeclav) 
§ O Perunův pohár, 16.-17.9. (VK Perun Ostrava) 
§ Otrokovické sprinty, 30.9. (TJ Jiskra Otrokovice) 
§ 3. ročník Osmy Brno, 29.-30.9. (ČVK Brno) 
§ Hradišťský šestikilák, 7.10. (VK Morávia Uherské Hradiště) 
§ XXIV. Mezinárodní mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenažéru, 17.-18.2. - (VK Hodonín) 
§ Olomoucký halový triatlon – součást zimního poháru mládeže 2016/2017, 11.3. (trenažér, 

přeskoky, člunkový běh (VK Olomouc) 
 

4. Další akce/aktivity pro podporu veslování a rozšíření členské základny 

TJ Lodní sporty Brno: 
§ Účast na sportovní akci „Dobrý den v Bystrci“, kde se prezentovaly různý sporty (i veslování) 

formou her a soutěží. 
§ Organizace 2 příměstských dětských táborů – s výukou veslování na cvičných skifech. 
§ Účast na Brněnském výstavišti veletrhu „Sport LIFE“ - prezentace veslování a organizace 

soutěže „O pohár pro střední školy“. 
§ Spoluorganizace tradičního běžeckého závodu „Vokolo priglu“, kterého se účastnilo cca 2000 

závodníků. 

SVK Břeclav: 
§ Organizace závodů dračích lodí, „Břeclavské dráče a Břeclavský drak“. 
§ Projekt Česko vesluje – podpora veslařské přípravy školy ve Valticích. 
§ Spoluorganizace triatlonu, neckyády, Vánoční kilometr dálkových plavců. 

 
VK Hodonín: 

Akce k 110. výročí založení klubu: 
§ Dvoudenní akce ErgoSHOW 2017 na trenažérech. Celkem závodilo cca 900 závodníků, z toho 

200 žáků a studentů, 100 amatérských posádek a 600 závodníků od žactva až po Masters. 
Závody byl online přenášeny na Youtube kanále vč. střihů 3 kamer. Náklady 250 000 Kč. 

§ Uspořádání Sportovního plesu na počest 110. výročí založení VK Hodonín, kde mezi hosty byl 
i Václav Chalupa a Mirka Topinková. 

§ Vytvoření nového modelu dětské přípravky pro děti od 6 do 12 let, založené na pohybových 
aktivitách a hrách u vody a na vodě. Přípravka s názvem "Prožij dětství u vody" obsazena 
hned v prvním roce 2017 cca 50 dětmi. 

VK Morávia Uherské Hradiště: 
§ Organizace Sportovních dní pro školy – výcvik veslování na cvičných veslařských lodích. 
§ Pořádání několika sportovních soustředění pro děti a několika prodloužených víkendů s 

dvoufázovým tréninkem a s následným posezením i s rodiči. 
 
VK Olomouc: 

§ Organizace propagační náborové akce pro nové členy v obchodním domě Šantovka. 
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§ Dny otevřených dveří v klubu s doprovodným programem a soutěžemi na vodě i na 
trenažérech. 

§ Spolupráce se sportovním klubem Univerzity Palackého – rozvoj akademického veslování. 

VK Perun Ostrava 
§ Každoroční pořádání akce „Perunův běh“ na 6km. 
§ Organizace akce „Veslařský triatlon“ (trenažér 2km, kolo 20km, běh 6km). 

VK Přerov 
§ Organizace náborové propagační akce „Přerove zavesluj si!“ v termínu 2. - 4. 9.2017 
§ Organizace výstavy k 85. výročí založení veslování v Přerově s názvem „Vesla na Bečvě“ ve 

spolupráci s Kulturním informačním centrem Přerov. Výstava obsahovala historické 
fotografie, filmový materiál, dobové artefakty, poháry, medaile atd.  
Možno stáhnout fotografie i texty z výstavy na http://www.veslo-
prerov.cz/index.php/informace). 

VSK VŠB-TU Ostrava 
§ Nábory nováčků z řad studentů ve výuce TV jak na trenažérech, tak i na vodě. 
§ Účast univerzitní osmy VŠB-TUO na Univerzitních Primátorkách v Praze. 
§ 2. místo v Poháru univerzit 2017/18 na trenažéru. 

MVK Haná 
§ Uspořádání obecních závodu na veslařských trenažérech pro děti i dospělé (únor 2017). 

 
5. Výhled na 2018 a dále: 

LS Brno: Každoroční organizace Jarních závodů, Brněnské mezinárodní regaty juniorů, Oblastních 
přeborů Moravy, příměstských dětských táborů. 

 
ČVK Brno: Organizace závodů OSMY BRNO a AMČR 2018. Výstava RE:PUBLIKA - vystavení gigové 
osmiveslice a gigového skifu na BVV při 100. výročí ČSR. Rekonstrukce elektroinstalace v celé hlavní 
budově ČVK Brno, rekonstrukce kuchyně a sociálního zázemí klubovny. 

 
SVK Břeclav: Rekonstrukce loděnice a bývalé staré "Německé loděnice". Každoroční uspořádání 
veslařské regaty v Břeclavi. 

 
VK Hodonín: Uspořádání poháru na trenažerech vč. exhibiční jízdy osmi veslujících na slajdech 
synchronně zapojených. Uspořádání velkého školního závodu na trenažerech. 

VK Olomouc: Priorita č. 1: Zajištění náhradního tréninkového prostoru s vodou pro veslování v obci 
Grygov u Olomouce. 

VK Perun Ostrava: Plánovaná oprava vodovodní přípojky (náklady 100 tis. Kč) a výstavba nové 
kotelny (300 tis. Kč). 

VK Přerov: Další obnova veslařského vybavení. Každoroční 4 různá sportovní soustředění pro děti. 

UK Zlín: Zajištění a prosazení „veslování“ jako nového studijního předmětu na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně. Další rozšíření členské základy – akademiků. 

 
VK Slovácko: Přemístění klubu do nové lokality a budovy a stabilizace zázemí. Do roku 2019 nachystat 
podmínky pro rozvoj členské základny, vybudování šaten, posilovny montované loděnici. Plán na 
pořádání závodů na trenažerech a výhledově i pořádání veslařské regaty v Uherském Hradišti 

 

http://www.veslo-prerov.cz/index.php/informace
http://www.veslo-prerov.cz/index.php/informace
http://www.veslo-prerov.cz/index.php/informace
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VSK VŠB-TU Ostrava: Připravuje se realizace projektu rekultivace břehů štěrkovny Hlučín. V sezoně 
2019 bude štěrkovna Hlučín částečně vypuštěna, což bude mít negativní dopad na činnost klubu. 

 
MVK Haná: Plány 2018-2020. Rozšíření a rekonstrukce skladu lodí, pořízení závodních veslic, rozšíření 
a stabilizace členské základny. 

 
 

6. Další informace z klubů: 
 

LS Brno: Za finančního přispění města Brna opraven veslařský bazén, výměna povrchu bazénu, 
konstrukce bazénu s kolejnicemi, nohavkami a havlinkami, pořídila se filtrace. 
 
ČVK Brno: 7. místo v bodování ČP – nejlepší výsledek za posledních 30 let. 

 
SVK Břeclav: V areálu klubu skončila činnost Lodní doprava Břeclav. Podařilo se získat významného 
sponzora, největšího zaměstnavatele regionu Gumotex Břeclav. Výhled na významnější finanční 
podporu v příštích letech. 

 
TJ Jiskra Otrokovice: Finanční problém po zrušení programu financování z ČOV, nyní zejména s 
pořizováním nových lodí. Město na investice finance neposkytne, oproti jiným krajům ani Zlínský kraj 
není ochotný do veslování finance na investice dát. 

VK Morávia: Díky dotacím z programu V. nakoupeno hodně nového drobného materiálu (slajdy, 
nohavky, osma párová – krakorce, vesla, dětský skif). 

VK Olomouc: Do roku 2022 jsou v Olomouci plánované protipovodňové stavební úpravy po obou 
březích řeky Moravy v délce cca 1,5 km. VK Olomouc musí tedy zajistit po tuto dlouhou dobu 
náhradní lokalitu! 

VK Přerov: V roce 2017 se na základě dotace z Olomouckého kraje a vlastních prostředků podařilo 
zakoupit dvě nové závodní lodě (skif, dvojskif), nový pár vesel a devítimístný Ford Transit s tažným 
zařízením. 

MVK Haná: Svépomocí vybudováno přístaviště, sklad lodí. Posilovna a trenažérovna v zázemí 
fotbalového klubu Drahlov. Od VK Paprsek a od KVM Mělník obdrženy darem veslice. Klub se 
stal členem ČVS. Účast na regatách v Třeboni, Břeclavi, Ostravě a Otrokovicích. 

 
7. Setkání zástupců moravských klubů: 
Proběhlo v lednu 2017 v prostorách VK Olomouc a dále v dubnu 2017 jako součást valné hromady 
ČVS. 

 
8. Cvičné lodě: 
Pro oblast Morava ČVS zapůjčil 6 cvičných skifů. Nastaven proces půjčování mezi veslařskými kluby pro 
potřeby výuky nováčků a při propagačních akcích (Česko vesluje, den otevřených dveří, příměstské 
tábory, kurzy pro veřejnost a další). 

 
Vypracoval: 
Mgr. Martin Polášek 
Místopředseda ČVS za oblast Morava 
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Zpráva o činnosti za oblast Vltava za rok 2017 
 

Místopředseda ČVS za oblast Vltava:  Petr Šveňha 
 

Kluby spadající do oblasti Vltava: 
• 9 tradičních veslařských klubů/ ČVK, VK Blesk, VK Smíchov, VK Slavie Praha, VK Bohemians Praha, 

VK Lokomotiva Beroun, VK Jindřichův Hradec, VK Jiskra Třeboň, VK Tábor 
• 2 kluby na pozici Dalšího člen (čekatele na členství v ČVS) HAMR-veslování, VBK Lipno 
• Univerzitní veslařský klub MFF UK  
• Centrum zdravotně postižených sportovců Jižních Čech 
• ASC Dukla Praha 

 
Členská základna a činnost klubů 

• Tradiční veslařské kluby a oddíly v oblasti Vltava se stejně jako většina sportovních klubů a oddílů 
v celé české republice soustředí na práci s mládeží, jenž je v současné době největším možným 
zdrojem dotací a grantů. Tímto ovšem není, řečeno, že by kluby podceňovali i práci s dospělými 
členy/včetně přípravy reprezentantů/ a v neposlední řadě též v dnešní době velmi 
propagovanou, státem sledovanou a dotovanou kategorii Masters 

• členská základna oblasti (počet registrovaných členů): cca 1800, z toho mládež čítá více než 
polovinu 

 
Činnost klubů a oddílů oblasti Vltava 

Prakticky všechny tradiční veslařské kluby / kromě klubů na pozici čekatelů, VK Berouna, jenž nemá 
ve své lokalitě vhodnou veslařskou dráhu a VK Tábora, jenž v tuto chvíli nabírá dech do další činnosti 
po mnohaleté pauze způsobené opravou Jordánské hráze / byly v průběhu roku 2017, pořadateli 
svých tradičních regat a závodů, u kterých je možné doložit dlouholetou tradici a jejich 
neoddiskutovatelný význam pro úspěšný rozvoj veslování v ČR 

 
Mezi nejvýznamnější závody bezesporu patří: 

• Primátorky /pořádané společně 5 pražskými kluby/ 
• Mistrovství oblasti Vltava, Jarní regata VK Bohemians Praha /na počet startujících posádek 
největší regata v ČR a jedna z největších mládežnických regat v Evropě/ 
• Rennerův memoriál ČVK Praha 
• Chalupa CUP v JH 
• Masters regata a Třeboňská regata s mezinárodní účastí právě v Třeboni 
• Podzimní regata VK Smíchova 

 
 a také nesmíme zapomenout na regaty na tratích delších, než jsou naše tradiční 2km a to  

• Memoriál Miroslava Šedy VK Smíchov 
• Head of Prague VK Blesk 
• Distanční závod o cenu J. ONDRÁKA.  

 
• V sezóně Ergo 2017/2018 bylo také uspořádáno I. kolo Českého poháru na veslařských 

ergometrech, a to VK Bohemians Praha v hale ve sportovním areálu Břve 
 

• Všechny kluby oblasti Vltava se velmi vstřícně staví ke spolupráci s ostatními dvěma oblastmi, a 
to jak s oblastí Labe, tak s oblastí Morava, což dokazuje vstřícné přijetí mimopražských klubů 
jak při pořádání významných soutěží typu Primátorky, tak i při regatách typu Rennerův 
memoriál, Regata Bohemians či Head of Prague 
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• v roce 2017 proběhly v Areálu Labe Arény i dvě velké světové soutěže, a to Mistrovství Evropy 

ve veslování a Mistrovství světa kanoistů. Pro uspořádání těchto dvou mezinárodně 
významných událostí poskytly kluby z oblasti Vltava bezplatně klubové katamarány, aby bylo 
dle potřeb světových federací možno bezproblémově takovýto velký podnik uskutečnit. Tím jen 
podtrhuji význam vzájemné spolupráce mezi oblastmi. 

 
• Dalším významným počinem, jenž se dá datovat do roku 2017 je významné navýšení aktivity 

jednotlivých klubů v oblasti spolupráce s univerzitami a vzájemným prolínáních spolupráce tradičního 
veslování s veslováním akademickým 

 
• Na počátku roku 2018 / hodnocení roku 2107 a výhledy do budoucnosti / byla realizována akce na 

podporu spolupráce a vzájemné informovanosti mezi jednotlivými kluby z oblasti, a to formou setkání 
předsedů klubů oblasti.  Významnou roli sehrál i fakt, že se na toto setkání dostavili i členové 
předsednictva ČVS v čele s předsedou Dušanem Macháčkem, generální sekretář ČVS Josef Johánek, 
ÚT Simon Cox a ÚTM Vítek Kučera. Všichni se snažili ve svých příspěvcích zhodnotit uplynulé období 
a nastínit program a činnost do období nadcházejícího. Až na drobné připomínky bylo toto setkání 
hodnoceno pozitivně a zcela jistě se budeme v této tradici podobných setkání snažit pokračovat i 
dalších letech a sezónách. Pro připomenutí toto setkání pro oblast Vltava proběhlo 19. ledna 2018 
v příjemných prostorách hotelu U Sloupu v Jižních Čechách 

 
• Další činností a aktivitou oblasti Vltava je sledování nové vzniklé situace a tou je začátek stavby 

tramvajového mostu tzv. „Most Dvorce“, jenž by měl být umístěn mezi současným místem kde 
parkuje botel Racek a na smíchovské straně by měl sahat až k současné zastávce Lihovar. Tato 
skutečnost nás zasahuje ve dvou aspektech a to, že most by měl vést nad loděnicí VK Smíchova a měl 
by mít do vodního toku zapuštěny dva mostní pilíře, což by nám již zcela znehodnotilo již takto 
narušenou veslařskou dráhu v Praze, která má v současné podobě délku pouze 1850 m. Samozřejmě 
situaci sledujeme a snažíme se býti zastánci varianty mostu bez pilířů. 

 
• Významnou aktivitou jednotlivých klubů je sledování a vzájemná informovanost o možnostech a 

využití dotační a grantové politiky v oblasti. Tato spolupráce funguje nejen na úrovni mezi 
jednotlivými kluby, ale samozřejmě je nutná i vzájemná informovanost mezi kluby a ČVS. Tímto bych 
chtěl našemu svazu poděkovat za ochotu s námi vzniklé situace a problémy řešit. 

 
• Naším společným úkolem a cílem v oblasti Vltava je dále rozvíjet a zlepšovat vzájemnou spolupráci, 

informovanost, pomoc, úctu a respekt mezi kluby a jejich členy a vše co může českému veslování 
nadále vylepšovat jeho významnou pozici na české sportovní scéně. 

 
 
Zpracoval: 
Mgr. Petr Šveňha 
Místopředseda ČVS za oblast Vltava 
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Zprávy předsedů odborných komisí ČVS 
 

Zpráva o činnosti Sportovně-technické komise 
 
Jméno předsedy komise: René Vondrák.  
Dalšími členy komise jsou:  Petr Janák, Pavel Pokorný, Jiří Gebert a Hana Drdáková.  
 
Paní Hana Drdáková je určena jako zástupce STK pro práci v přestupové komisi. Pánové Vondrák, Janák, 
Pokorný a Gebert dohlíží na organizaci, řízení a průběh mistrovských a pohárových regat. 
 
V gesci komise je bodování českého poháru. 
 
Předseda komise předkládá předsednictvu ČVS k projednání a ke schválení Celostátní vypsání 
veslařských soutěží a Celostátní vypsání veslařskou soutěží na trenažérech. 
Neméně důležitá jsou pro práci ČVS statistická hlášení o počtech účastníků na mistrovských a 
pohárových soutěžích. Tyto údaje slouží pro určení strategie ČVS v oblasti stanovení termínů a systému 
sportovních soutěží.  
 
Komise je také garantem zapracování valnou hromadou schválených změn Řádů závodního veslování. 
 
V roce 2017 se rozšířil počet pořadatelů veslařských regat, při kterých byl výsledkový servis zpracován 
pomocí programu Sportis.  
 
Zpracoval: 
Ing. René Vondrák 
Předseda STK ČVS 
 

 
 

Zpráva o činnosti Disciplinární komise ČVS za rok 2017 
 
• předseda komise:   Zdeněk Mejstřík 
• místopředseda:   JUDr. Michal Frabša 
• členové komise:   Ing. Jiří Poláček, Jiří Kozák, Mgr. Pavel Janda, Mgr. Jitka Skochová 
                                 
Předseda DK vyhodnotil náročnost právních postupů v posuzovaných kauzách, a proto byla v období roku 
2017 DK průběžně doplňována odborníky na legislativní právo a procesní právo .na konečný statutární 
počet 6 členů.  
 
Disciplinární komise zasedá nepravidelně a schází se na základě podaných podnětů k disciplinárnímu 
řešení či k projednání vzniklých potřeb legislativního upřesnění a doplnění pravidel ČVS.  
 
Legislativní činnost DK:   
V roce 2017 byl předsednictvu ČVS předán návrh Statutu DK, který byl následně schválen VH ČVS. DK 
připravila seminář na téma – příprava legislativy pro členy RD a trenéry RD na rok 2017. Lektorem tohoto 
semináře byl JUDr. Michal Frabša. 
 
Disciplinární kauzy: 
 DK projednávala celkem 5 podnětů k disciplinárnímu řízení (oproti 17 kauzám v roce 2016) - viz 
Rozhodnutí DK č.1 - 5 2017.  
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Nejsložitější a nejdéle trvající kauzou v roce 2017 byla kauza dopingového provinění. Podnět byl podán 
ADV-ČR (Antidopingový výbor ČR) po kontrolním odběru na závodech M-ČR na trenažéru. Projednání 
porušení antidopingového pravidla bylo projednáno v součinnosti lékařské komise ČVS, ADV-ČR RNDr. J. 
Chlumského, odborných pracovišť prof. Průši, pracovištěm IKEMu RNDr. Kováře a za významné pomoci 
předsedy ČVS D. Macháčka.  Konečné Rozhodnutí DK o vrozené dispozici závodníka bylo odesláno 
v oficiálním překladu mezinárodním organizacím WADA (Světová antidopingová agentura) a FISA ke 
schválení.  
 
Plán na rok 2018 

- DK připravila doplněk do disciplinárního řádu ohledně podnětů upozorňujících na nedodržování 
výsledku Rozhodnutí odvolacího orgánu ČVS. Návrh byl předán P-ČVS a bude projednán na VH –
ČVS. 

- Stále rozšiřovat povědomí do členské základny ČVS o činnosti DK a tímto způsoben se pokusit o 
snížení agresivního jednání jednotlivců vůči veslařské veřejnosti a upozorňovat na následná 
disciplinární řízení orgánu ČVS. 

 
Zpracoval: 
Zdeněk Mejstřík 
předseda DK ČVS 
 
 

Zpráva Komise handicapovaných veslařů 
 
• Předseda komise:     Petr Janák  
• Členové komise:   Václav Trnka a Jiří Smékal 
 
Jednání komise probíhá při závodech. 
 
Náplň činnosti:    
1. propagace tohoto specifického druhu sportování 
2. pomoc při tréninku a hlavně činnosti na vodě  
3. snaha o co největší účast dnes již na třech regatách, na nichž jsou vypsány závody pro handicapované 
(Primátorky, MČR Račice a Třeboňská regata). 
 
 
Trenažéry 2017/ 2018: tělesně postižených: 

• muži    10        ženy 1  (sečetl jsem různé stupně postižení) 
• zrak        4           2 
• intelektuálně       5      1  

 
Regaty Poháru v jízdě na trenažeru 

    1. kolo       14 
  2. kolo       11 

                               3. kolo       14        
    
MČR        21   jeden zrakově handicapovaný byl ze Slovenské republiky 
Obsazení disciplín:  muži všechny (čtyři zrak., pět intelekt. a jedenáct tělesně) 
                                     ženy tři (počet závodnic: dvě zrak., jedna intelekt. a jedna vozíčkářka) 
 
Statistika závodů na vodě v 2017:  



Výroční zpráva ČVS za rok 2017, 6/2018 
 
 

 28 

• Primátorky – dvě čtyřky s kormidelníkem České Budějovice a Paprsek Ústí n.L. 
• MČR po jedné lodi čtyřka s korm., dvojskif a skif vše Paprsek Ústí n.L. 

 
Poznámka: letos je vypsán závod pro handicapované i na Třeboňské regatě 2018 
 
Veslařské kluby, kde veslují handicapovaní: 

• Trenažéry: České Budějovice, Hodonín, ČVK Praha a Paprsek Ústí nad Labem 
• Voda: Paprsek Ústí nad Labem a dle potřeby je zapojen zrak. hand. veslař ČVK do společenství 

              České Budějovice zatím v počátcích snad již letos vyjedou na regaty 
 
 
Sepsal:  
Petr Janák 
předseda komise handicapovaných veslařů 

 
 

 
Zpráva o činnosti Komise masters za rok 2017 
 
• předsedkyně komise: Zdenka Norková 
 
• Členové komise: Josef Akai, Darina Grexová, Roman Gwozdiak, Alena Herinková, Jindřich Janus, 

Tomáš Klíma, Václava Šantrůčková, Lubomír Vokřál, Pavlína Žižková 
 
V roce 2017 se konaly 2 schůze komise, a to na MČR na trenažérech a MČR masters v Třeboni. Ostatní 
záležitosti byly projednávány elektronickou poštou dle potřeby. 
 
Náplň činnosti komise je propagace veslování pro dříve narozené závodníky, neboť veslování je zdravý ́
sport, který ́se dá provozovat do pozdního věku. Masters veslaři jsou rovněž přínosem pro veslařské kluby, 
neboť jsou často sponzory, nakupují lodě, pomáhají s výchovou mladších veslařů a jsou velmi často 
zapojeni v organizaci a práci ve veslařských klubech. 
 
V roce 2017 proběhly kromě závodů na místních regatách i regatách v zahraničí následující velké akce: 
 

• Primátorky – tradičně velká účast osem, 13 mužských a 11 ženských 
 

• Mistrovství ČR masters s mezinárodní účastí – velmi pozitivně hodnoceno ze strany zahraničních 
účastníků a počet veslařů ze zahraničí stále narůstá – zúčastnili se závodníci z 8 zemí.  

• Světová veslařská regata na Bledu – rekordní účast našich účastníků potvrdila i velmi dobrou 
úroveň našeho masters veslování vítězstvím ve 33 závodech. 

 
V roce 2018 předpokládáme tradičně velkou účast závodníků na Primátorkách a Mistrovství ČR masters, 
na které se chystá opět více závodníků ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že se koná světová masters regata 
v Sarasotě na Floridě, lze očekávat více závodníků na Euro-Masters regatě v Mnichově. 
 
O zájmu o veslování v kategoriích masters svědčí i bodové hodnocení závodníků v závodech vypsaných v 
ČR. V roce 2017 se zapojilo do bodovaných závodů 346 mužů a 172 žen. 
 
Vypracovala: 
Zdenka Norková 
předsedkyně Komise masters ČVS 
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Zpráva o činnosti Komise nezávodního veslování za rok 2017 
 

• Předseda komise: Jiří Poláček 
• Členové komise: Pavel Bartoň, Petr Janák, Jan Slípka, Josef Akai, Martin Kozák (v mezidobí 

nahradil Leoše Hegera). 
 

V ČR není zatím systematický zájem o nezávodní veslování, i když nelze říci, že se nic neděje. 
Pravidelné akce se konají např. v Ústeckém kraji, kde veslařské kluby v Litoměřicích a v Ústí nad Labem 
organizují jedno i vícedenní plavby jedné i několika posádek po Labi do Německa.  Veslařský klub 
v Hradci Králové je zaměřen především na nezávodní veslování a veslování na trenažérech. Určité 
projevy zájmu o veslování pro radost se vyskytují i v jiných klubech, např. VK Smíchov, VK Bohemians, 
VK Slavia Praha a dalších. Chybí však zatím systém. 
 
Proto se komise pravidelně neschází, členové vyvíjejí aktivity spíše individuálně, ale jsou v kontaktu 
přímo či elektronickou poštou. 
 
Nezávodní veslování je nádherná nabídka našeho sportu pro neaktivní veslařské seniory, kteří již 
nemají zájem závodit nebo pro veslařské nováčky z řad zájemců, kteří se rozhodnou pro veslování 
v pokročilejším věku. V mnoha zemích je nezávodní veslování značně rozvinuto (Německo, Švýcarsko, 
Holandsko, Francie, Španělsko, Velká Británie, Dánsko, USA, Austrálie, Kanada atd.).  
 
Komise nezávodního veslování v současné době pomáhá zahraničním skupinám, které mají zájem 
sjíždět Vltavu či Labe. Cílem komise je projednat s Povodími Vltavy a Labe připravenost plavebních 
komor a dalších objektů na řekách k plynulému proplavení. V případě zájmu pomáhá i s ubytováním 
podél řeky apod. V posledních téměř 30 letech organizují tyto akce (obvykle plavba z Jižních Čech do 
Prahy, případně až do Pirny) s pomocí členů komise skupiny ze Švýcarska (téměř každý rok), 
Holandska, Dánska apod. 
 
Sepsal: 
Jiří Poláček 
předseda Komise nezávodního veslování ČVS 

 
 
 

Zpráva o činnost Komise rozhodčích za rok 2017 
 

• Předseda komise: Marek Lorenc 
• Místopředsedové komise: Jana Zbudilová, Klára Janáková 
• Členové komise: Arnošt Poisl, Zdeněk Janků, Karel Bašus, Emilie Řezníčková, Jan Havlíček, Ivo 

Klemeš, Radim Dostál 
 
Podobně jako v předešlých letech, se i v roce 2017 komise rozhodčích podílela na organizaci 42 
domácích i mezinárodních regat včetně ME, které se konalo v NOC Račice a dále na všech kolech 
Českého poháru ve veslování na ergometrech. 
 
V roce 2018 nás opět čeká více než 40 regat. Vrcholem ovšem bude MSJ, které se koná v NOC Račice. 
 
Úkolem komise je nejen delegace rozhodčích na jednotlivé regaty, ale též jejich průběžné vzdělávání. 
Za tímto účelem budou letos, v rámci mistrovských závodů, organizovány semináře s cílem ještě více 
zkvalitnit výkon práce rozhodčích. 
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V současné době registrujeme 116 rozhodčích (58 mužů a 58 žen) ve všech třech oblastech – LABE, 
MORAVA, PVS. V posledních letech se daří celkem úspěšně doplňovat stavy mladými adepty. Menší 
problémy jsou pouze v oblasti PVS. 
 
Komise rozhodčích ve spolupráci s STK průběžně reviduje ŘZV a předkládá VH návrhy na jejich 
případné úpravy. 
 
Za komisi rozhodčích:  
Marek Lorenc 
předseda Komise rozhodčích ČVS 
 

 
 
 

Zpráva o činnosti Lékařské komise ČVS 
 
 Předseda komise: MUDr. Pavel Homolka do 10/2017, od 2/2018 MUDr. Martin Matoulek 

Místopředseda komise: MUDR. Tomáš Kára do 10/2017 
 Členové komise: MUDr. Ladislav Svoboda, MUDr. Jiří Bachr, MUDr. Bořivoj Gronych jr., MUDr. 

Bořivoj Gronych, MUDr. Jiří Rašovský, MUDr. Milan Novotný, MUDr. Lukáš Pazourek 
 

 Do práce Lékařské komise se aktivně zapojovali především MUDr. P. Homolka a MUDr. T. Kára. 
 Velkou zásluhu mají tito kolegové mimo jiné na vyřešení komplikovaného dopingového případu 

jednoho našeho juniorského reprezentanta. Jejich velkým přispěním nakonec došlo v očištění 
závodníka z podezření z dopingu. 

 MUDr. Homolka a MUDr. Gronych jr. se účastnili coby lékaři nejvýznamnějších reprezentačních akcí 
v roce 2017, MUDr. Bachr byl oficiálním lékařem při ME ve veslování v Račicích. 

 
Zpracoval: ČVS 

 
 

 
Zpráva o činnosti Majetkové komise ČVS 
• Předseda komise: Michal Vabroušek 

 
 S ohledem na doporučení Kontrolní komise ČVS je správa majetku ČVS vykonávána od roku 2017 

prostřednictvím placených zaměstnanců svazu. Garantem správy majetku je Generální sekretář ČVS. 
Fyzický výkon správy byl svěřen zaměstnancům svazu.  

 V roce 2017 byla s pomocí KK ČVS naformulována a od 1.4.2018 uvedena v platnost Směrnice pro správu, 
evidenci a zacházení s majetkem ČVS podle níž se řídí správa majetku svazu, včetně majetku určeného 
SCM. 

 
Vypracoval: 
Mgr. Michal Vabroušek 
Předseda majetkové komise ČVS 
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Zpráva o činnosti Marketingové komise ČVS 
 
• Předseda komise: Michal Kurfirst 
• Členové komise: Jaroslav Starosta ml., Petr Šveňha, Václav Maleček 
(Tato zpráva je zprávou za období leden 2017 – duben 2018). 

 
Marketingová komise diskutovala od června 2017 o nové strategii ČVS a podílela se na připomínkování 
Strategie, kterou obdrží VH ČVS. V rámci těchto diskusí se objevila klíčová otázka velikosti ambice, kterou 
by ČVS mohl či měl v nadcházejících letech mít. V oblasti závodního veslování je odpověď jednoduchá – 
olympijské medaile. Ale co mimo ně? Jaké má být veslování v ČR v dalších letech a co všechno má 
zahrnovat? Chceme, aby se veslovalo na školách (základních, středních, vysokých)? Má patřit mezi veslaře 
i trenažérový nadšenec z fitness centra? Umožníme vznik trenažérových veslařských klubů? 

 
Určité vodítko napověděla FISA, která letos (2018) de facto uznala trenažérové veslování jako samostatný 
plnohodnotý sport, s vlastním Mistrovstvím světa. Můžeme tedy na loděnicích podporovat ve zvýšené 
míře trenažérové veslování a šlo by i uvažovat o rozvoji trenažérového veslování mimo veslařské loděnice 
– když si připustíme, že rozvoj trenažérového veslování nemusí být limitován stávající veslařskou 
infrastrukturou. 
 
Nabízí se např. možnost využít projektu Česko vesluje k exportu veslování mimo naší veslařkou komunitu, 
dokonce i do měst, kde ani nemají řeku. ČVS by tak mohl podporovat: 

• veslování na základních a středních školách po celé ČR skrze trenažérovou školní ligu Česko vesluje 
• rozšíření školní ligy na vysoké školy 
• individuální trenažérové veslování ve fitness centrech 
• vznik trenažérových veslařských klubů 

a vytvářet samostatný kalendář trenažérových soutěží, podporovaný ideálně i aplikací pro mobilní 
telefony. 

 
Dá se předpokládat, že by tak mohla vzniknout trenažérová komunita, která by co do rozsahu byla 
minimálně srovnatelná s tradičními veslaři. Integrace této komunity pod křídla ČVS (či jeho pobočného 
spolku) nabízí potenciál vícero benefitů, jako například: 
• zvětšení členské základy, kterou bude ČVS zastupovat; 
• alternativné rozšiřování povědomí o veslování u široké veřejnosti (vedle medailí z ME, MS, OH); 
• možnost získání podporovatelů, příznivců atp. z řad sportovní veřejnosti, která si veslování na 

trenažérech zkusí (včetně tělocvikářů). 

Pokud by ambice ČVS směřovala tímto směrem, bylo by možné vytvořit projekt rozvoje veslování ve 
spolupráci s Asociací krajů ČR, obdobně jako to udělal Fotbalový svaz se svými akademiemi nebo Atletický 
svaz se svým projektem Atletika pro děti. 

 

Souvisejícím tématem je otázka využití MS 2022 jako příležitost k propagaci veslování mezi nejširší 
veřejností. V rámci kampaně by např. bylo možné zavést veslování do škol jako jeden ze sportů, které jsou 
součástí školních vzdělávacích plánů. 

 

Vedle těchto systémových diskusí komise diskutovala jednotlivá témata, jako: 

• Zapojení veslování do oslav 100 let ČSR; 
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• Propagace veslování skrze akce na veslařském kanále: 

• MSJ 2018 

• Zařazení Labe arény do vysílání pořadu PANORAMA na ČT4 SPORT. Možnost využití 
obrazu + textového řádku k pozvánkám a informacím, 

• vytvořit kamennou „Síň slávy – veslování“ s výstavou historických relikvií a představení 
osobností; 

• pravidelný televizní veslařský magazín vysílaný na CT4 sport – pořad o veslařském hnutí 
obdobný jako mají ostatní sporty – možnost prezentace vrcholového, ale i oddílového, rekreačního a 
mládežnického veslování; 

 
V roce 2018 se komise bude zabývat aktivitami navazujícími na novou strategii, kterou schválí valná 
hromada ČVS. 
 

Zpracoval: 
Ing. Michal Kurfirst 
předseda Marketingové komise ČVS 

 
 
 

Zpráva o činnosti Přestupové komise ČVS 
 
• Jméno předsedy: Vladimír Burda. 

 
• Složení komise je určeno ŘZV – členy jsou: 
gen. sekretář, ústř. trenér mládeže a za STK se schůzí zpravidla zúčastňují Pavel Pokorný a Hana Drdáková.  
 
Komise se schází pouze v případě, že nedošlo k dohodě účastníků přestupu a některý z nich o svolání 
požádal a k dohodě účastníků nedošlo ani po předběžných konzultacích s předsedou komise.  
 
Od listopadu 2016 do nynějška nakonec ve všech případech k dohodě došlo a nebylo nutné zasedání 
komise uskutečnit. 
 
Sepsal: 
RNDr. Vladimír Burda 
předseda Přestupové komise ČVS 

 
 
 

Zpráva o činnosti Trenérsko-metodické komise ČVS 
 
• Předsedou komise: Vít Kučera. 
 
• Složení komise: Josef Lukš, Jan Cacek, Martin Kubrycht, Blanka Vařeková 
 
Trenérsko-metodická komise (dále jen TMK) Českého veslařského svazu byla zřízena rozhodnutím 
Předsednictva Českého veslařského svazu dne 21. 3. 2017.  

TMK organizuje a řídí systém vzdělávání trenérů veslování na všech vzdělávacích stupních.  
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Školení trenérů Licence A a Licence B probíhá na v rámci programu Centra celoživotního vzdělávání UK 
FTVS, a to na základě dohody o vzájemné spolupráci mezi UK FTVS a ČVS. Školitelem specializace veslování 
na školeních Licence A a Licence B je Josef Lukš. 
Školení trenérů Licence C organizuje TMK, stejně jako doškolovací semináře pro všechny stupně vzdělání. 

V roce 2017 byla schválena nová „Směrnice o trenérských licencích v ČVS“, která upravuje jednotlivé 
úrovně a typy trenérských licencí, které uděluje ČVS a věci s tím související. Nová směrnice je účinná od 1. 
1. 2018. 
 
Zpracoval: 
Mgr. Vít Kučera 
předseda trenérsko-metodické komise. 

 
 
 

Zpráva o činnosti Komise akademického veslování za rok 2017 
 

• Předseda komise:  Tomáš Macas 
• Členové komise:  Kozák, Lukš, Macas, Nahodil, Vařeková, Žídek 

 
 Počet členů v roce 2017:  cca 150  
   
 Setkání komise: Komise akademického veslování (dále jen KAV) se sešla v roce 2017 celkem čtyřikrát. 

Hodonín 18. 2. 2017, Praha 2. 6.2017, Brno 29. 9. 2017, Ostrava 9. 12. 2017.  
 Kompetence komise: Za nejzásadnější změnu se dá považovat personální změna na pozici předsedy KAV. 

Po dohodě se stal předsedou Tomáš Macas. Odstoupivší předseda Josef Lukš bude zajišťovat reprezentaci 
na univerziádě a Akademickém mistrovství světa, a to ve spolupráci s ústředním trenérem ČVS.  

 
 Závody:   
 KAV v roce 2017 rozhodla o pořádání nultého ročníku soutěže O pohár Univerzit v jízdě na veslařském 

trenažéru 2017/2018, a pořádání soutěže Pohár Univerzit ve veslování na vodě 2018. Obě soutěže jsou 
zároveň Akademickým mistrovstvím České republiky.   

 
 Na trenažérech byly uspořádány tři kola poháru, a to v Ostravě, Pardubicích a Olomouci. Závodilo se v 

kategoriích: m, ž, mLv, žLv, m fours-slide, ž_fours-slide, mix_fours-slide. Bodování bylo převzato z ČP_ČVS. 
Celkem se závodů zúčastnilo 193 startujících. Celkovým vítězem se stala Univerzita Pardubice, a především 
díky velké účasti. Zajímavostí je, že při pořádání druhého kola, které proběhlo současně s bodovaným 
kolem ČP_ČVS se o univerzitní soutěž začali zajímat i veslaři, kteří závodí už delší dobu a významně soutěž 
zatraktivnili.  

  Univerzitní pohár na vodě, začíná závodem U8 při pražských primátorkách, kterého se letos zúčastní 
rekordních sedmnáct osmiveslic. Sedm ženských a deset mužských. Druhé kolo poháru proběhne v rámci 
Českých akademických her 2018 v Brně a poslední kolo je už téměř tradiční závod OSMY Brno.   

 
 Zahraniční regaty: V roce 2017 se naši veslaři zúčastnili Evropských univerzitních her (EUSA) v srbské 

Subotici, kde se podařilo získat dvě zlaté, jedno stříbro a dva bronzy. Zúčastnily se VUT Brno, UK Praha, 
ČZU Praha. Proběhla také univerzitní hry maďarských univerzit s účastí posádek Visegrádské čtyřky, kde 
ČR reprezentovaly veslaři UNI Pardubice a UK Praha.  

 
 Ergoregaty: USK Pardubice uspořádala potřetí v řadě ergoregatu v rámci ČP ČVS, na VŠB Báňská TU 

Ostrava proběhlo první kolo ergopoháru univerzit, VUT Brno pořádalo ergoregatu pro studenty VUT. 
Podobné soutěže probíhají i na dalších univerzitách v ČR. 
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 Tréninkové kempy: V roce 2017 proběhly tři výcvikové kempy pro univerzitní veslaře. Zimní kemp 

v Jeseníkách na chatě Kurzovní, kde se univerzitní veslaři připravovali společně s brněnskými a 
olomouckými veslaři. Jarní a podzimní veslařský kemp se uskutečnil v Labe aréně Račice. Bohužel se zatím 
nedaří přilákat studenty jiných univerzit, takže své zastoupení měli pouze UNI Pardubice a UK Praha. 
Součástí kempů byly i krátké semináře trenérů-lektorů nezávodního-kondičního veslování. 

 
 ČAUS:  Česká asociace univerzitního sportu je zastřešující organizaci pro vysokoškolský sport. 

Organizuje AMČR a ČAH, AMS, EUSA, a světové univerziády. Jednotlivé sporty spravují sportovní komise. 
Komise veslování ČAUS je shodná s KAV ČVS. Komise veslování ČAUS změnila v roce 2017 svého předsedu. 
Novým předsedou je Tomáš Macas a reprezentaci má ve své dikci Josef Lukš. ČAUS finančně tradičně 
financuje reprezentační akce, České akademické hry a částečně přispívá na AMČR. Snahou AKV ČVS_ČAUS 
do budoucna je získat z ČAUSu více prostředků na soutěže veslařů v rámci ČR. 

 
 Vznik nových univerzitních klubů: V roce 2017 vznikl nový univerzitní klub v Olomouci a v Brně. Podařilo 

se vytvořit podmínky na Smíchově VSK MFF UK a začíná se budovat silná členská základna UK v TJ 
Bohemians Praha. Intenzivně probíhají jednání o začlenění už existujícího klubu UK Zlín pod univerzitní 
jednotu UTB Zlín. 

 
 Evidence akademiků: V roce 2017 proběhlo zmapování veslařů studentů Čechách a na Moravě 
  
 Požadavky: Požadavkem KAV je vytvořit materiální zajištění pro univerzitní veslování. Lodě, vesla, 

trenažéry, slaidy. Vytvoření databáze univerzit jako týmů, pro zjednodušení přihlašování na závody.  
 
 Systém financování do budoucna: Akademické veslování má v současnosti dva základní zdroje financování 

ČVS a ČAUS. V současné době jsou finance přidělovány na základě návrhu rozpočtu, který připravuje KAV 
pro ČVS. ČAUS podporuje svoje členy na základě evidence členské základny studentů a financuje konkrétní 
akce na základě posouzení grémia ČAUS. Dalším nepřímým zdrojem jsou univerzity, které poskytují 
tělocvičny, trenažéry, lodě, stipendia, slevy na ubytování. Cílem KAV je vytvořit kritéria pro přidělování 
dotací univerzitním oddílům.  

 V tuto chvíli považujeme za nejváženější kritérium účast studentů na studentských soutěžích. Je zřejmé, 
že pro rozvoj univerzitního veslování v ČR bude nutná komplexnější finanční podpora.         

 
 
  Zpracoval:  
 Mgr. Tomáš Macas, Ph.D. 
        předseda komise Akademického veslování ČVS / ČAUS 
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Zpráva Kontrolní komise ČVS 
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Další informace: 
 

1. Vyznamenaní v roce 2017 
 

Čestný člen:  
 
Vladimír Andrs 
Petr Čermák 
Richard Nový 
Bohumil Janoušek 
Luděk Pojezný 
Jaroslav Starosta 
René Líbal 
Václav Kozák in memoriam 
Vojtěch Hvězda in memoriam 
 
 

2. Reprezentovali nás v roce 2017 
 

 
Foto Jiří Koliš 
 

V poolympijském roce bylo ve veslařském kalendáři jednoznačně nejvýznamnější událostí 
Mistrovství světa v americké Sarasotě. Mistrovství se konalo na Floridě, krátce po ničivém hurikánu, kdy 
do posledních dní bylo konání tohoto šampionátu v ohrožení. Oko hurikánu oblast Bradeton Parku 
nakonec minulo, takže se mohl šampionát uskutečnit bez větších komplikací. 
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České veslování reprezentovalo 13 závodníků v sedmi kategoriích. V týmu tentokrát chyběla 
významná medailová opora Mirka Topinková – Knapková, která pro tuto sezonu vyměnila závodění za 
mateřské povinnosti. Největší břímě očekávání tedy bylo na bedrech skifaře Ondry Synka, který se ovšem 
s touto rolí favorita vypořádal na výbornou. Každý svůj start na MS proměnil ve výhru a na vítězné vlně 
proplul i finále. Hned po startu se dostal do čela, v polovině trati musel stejně jako v semifinále bojovat 
s Kubáncem Ángelem Fournierem, ale ve třetí čtvrtině trati se vrátil jednoznačně na první místo a jistým 
výkonem si dojel pro zlato.  

 
Velice dobrý výkon předvedli v nabité kategorii lehkých dvojskifů mužů Miroslav Vraštil s Jiřím 

Šimánkem. Těsně jim unikl postup do bojů o medaile, ale finále B se jim vydařilo – vedli od startu do cíle 
a druhé Dány porazili o 1,6 sekundy. Celkově tak obsadili skvělé 7.místo. O jednu příčku hůře skončila 
dvojka bez kormidelníka ve složení Jakub Podrazil, Lukáš Helešic. Tato posádka se zlepšovala každou 
jízdou, ve finále B byla do půlky dokonce na prvním místě, poté se přes ně dostala posádka Rumunska a 
naši tak celkově skončili 2. ve finále B.  
 

Párová čtyřka lehkých vah ve složení Jan Vetešník, Jan Hájek, Jiří Kopáč a Milan Viktora vybojovala 
celkově 9. pozici. V kategorii skifařů lehkých vah se v Sarasotě představil Jan Cincibuch, který skončil na 
16.místě.  

 
Mezi ženami se nejlépe umístily Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová, které ovládly na dvojskifu finále B 

a skončily celkově sedmé. Úřadující evropské šampionky si připsaly nejlepší společný výsledek na vrcholné 
akci roku. Na skifu se představila Lucie Žabová, která ve finále B vybojovala 6. příčku.  

 

 
Foto ČVS 

 
Mistrovství Evropy v této sezóně bylo pro všechny české veslaře svátkem, protože se konalo poprvé 

na domácím veslařském kanálu v Račicích.  Kromě nesporné výhody takřka domácího zázemí, tu byla 
hlavně energie zaplněných tribun a veliká divácká podpora. To vše přispělo k tomu, že domácí český tým 
se zásluhou dvou zlatých a jednoho bronzu stal třetí nejúspěšnější zemí šampionátu po Itálii a Rumunsku.  
 

Tváří šampionátu byl Ondřej Synek což na něj směřovalo veliký tlak a zájem veřejnosti. Náš skifař 
však tuto roli zvládl neuvěřitelně a před bouřícími tribunami si dojel již pro pátý titul evropského šampiona. 
Synek ve finále zvítězil před obhájcem titulu z předchozích dvou let Chorvatem Damirem Martinem, 
kterého porazil téměř o dvě sekundy. 
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Zlaté cinkání v cíli pro české barvy provázelo i další závod, a to dvojskif žen, kde si Lenka Antošová a 

Kristýna Fleissnerová senzačně doveslovaly pro první místo a titul mistryň Evropy. Úspěch to byl o to větší, 
že Lenka Antošová prodělala na podzim operaci ramene a byla tak limitována v zimní přípravě.  

 
O další bouři na tribunách se postarala jízda nepárových čtyřek mužů lehkých vah, když cílem projela 

česká posádka ve složení Vetešník Jan, Hájek Jan, Viktora Milan, Kopáč Jiří na třetím místě a z Račic si tak 
odvezli bronzové medaile.  

 
Těsně na medaili nedosáhla posádka dvojky mužů Lukáš Helešic a Jakub Podrazil, která byla na 

mistrovství Evropy čtvrtá již potřetí za sebou. Vyhráli Italové, české dvojici chybělo k medaili 1,5 sekundy. 
 

Ve finále B, v bojích o 7.-12.místo se představilo celkem šest českých posádek. Nejlépe z nich dopadl 
dvojskif lehkých vah mužů, Miroslav Vraštil s Jiřím Šimánkem ve finále B zvítězili a připsali si tak celkovou 
7.příčku. V závodě čtyřek bez kormidelníka se představil Jakub Makovička, pro kterého to byla zároveň 
rozlučka s bohatou mezinárodní závodní kariérou. Spolu s parťáky Jakubem Paroulkem, Kornelem 
Altmanem a Janem Potůčkem obsadili celkově deváté místo.  
 

 
Foto J. Koliš 

 
Vítězstvím v obou hlavních závodech sezony, jak ME tak i MS, se skifař Ondřej Synek zapsal do 

historie a výrazně se tak zasadil o upevnění jména českého veslování ve světě i doma. Zejména povedené 
pořádání Mistrovství Evropy v Račicích v kombinaci se Synkovými skvělými výkony dalo o veslování vědět 
široké sportovní veřejnosti. Úspěchy byly i v juniorských kategoriích, kde se dařilo zejména osmě děvčat, 
která obhájila loňský titul juniorských mistryň světa. Za zmínku jistě stojí i premiérová účast českého 
juniorského týmu na prestižní veslařské regatě Coupe de la Jeunesse, kde na sebe junioři upoutali řadou 
skvělých výsledků. 
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Mistrovství Evropy – Račice 2017 
 

 
Foto J. Koliš 

 
 

 

M1x 1. místo SYNEK Ondřej, trenér DOLEČEK Milan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W2x    1. místo        ANTOŠOVÁ Lenka, FLEISSNEROVÁ Kristýna, trenér LUKŠ Josef 
   
M2- 4. místo  HELEŠIC Lukáš, PODRAZIL Jakub, trenér DOLEČEK Milan 

LM4- 3. Místo  VETEŠNÍK Jan, HÁJEK Jan, KOPÁČ Jiří, VIKTORA Milan,                                                                       

   trenér KOPŘIVA Rudolf 
LM2x  7.místo  VRAŠTIL Miroslav, ŠIMÁNEK Jiří, trenér VABROUŠEK Michal 

M4- 9.místo  PAROULEK Jakub, ALTMAN Kornel, MAKOVIČKA Jakub, POTŮČEK Jan 

   trenér KOPŘIVA Rudolf 

W1x 11.místo  ŽABOVÁ Lucie, trenér LUKŠ Josef 
M4x 11.místo  KLANG Matyáš, BASL Martin, ŘIMÁK Vojtěch, EMR Tomáš, trenér VABROUŠEK 

LW2x 11.místo  NEUHORTOVÁ Kristýna, NEČASOVÁ Zuzana, trenér KACOVSKÝ Tomáš 

LW1x 12.místo  NOVÁKOVÁ Monika, trenér KACOVSKÝ Tomáš 

LM1x 17.místo  CINCIBUCH Jan, trenér VABROUŠEK Michal 
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Mistrovství světa 2017 – Sarasota 
 

 
Foto ČVS 

 

M1x  1. místo   SYNEK Ondřej, trenér DOLEČEK Milan 

W2x  7. místo   FLEISSNEROVÁ Kristýna, ANTOŠOVÁ Lenka, trenér LUKŠ Josef 
LM2x 7.místo  VRAŠTIL Miroslav, ŠIMÁNEK Jiří, trenér  VABROUŠEK Michal 

M2-  8. místo   PODRAZIL Jakub, HELEŠIC Lukáš, trenér DOLEČEK Milan 

LM4x 9.místo  VETEŠNÍK Jan, KOPÁČ Jiří, VIKTORA Milan, HÁJEK Jan, trenér VABROUŠEK   

W1x 12. místo  ŽABOVÁ  Lucie, trenér LUKŠ Josef 
LM1x  16. místo  CINCIBUCH Jan, trenér  VABROUŠEK Michal 

 
Mistrovství světa do 23 let 2017 - Plovdiv 

 
BLM1x    4.místo CINCIBUCH Jan, trenér VABROUŠEK Michal 
 
BW1x     17.místo NEDĚLOVÁ Markéta, trenér MICHÁLEK Adam 
 
BW4-      11.místo FLAMÍKOVÁ Pavlína, HERANOVÁ Lucie, ONDRÁČKOVÁ Kamila,  
  NOVOTNÍKOVÁ Radka, trenér MICHÁLEK Adam 
 
BW2-      11.místo ŽABOVÁ Anna, MATUŠÍKOVÁ Terezie, trenér KACOVSKÝ Tomáš 
 
BLW2x   13.místo NEUHORTOVÁ Kristýna, NEČASOVÁ Zuzana, trenér KACOVSKÝ Tomáš 
 

BM8+       8.místo MACH Matěj, BEZDĚK Eduard, POTŮČEK Jan, MUSIL Martin, HOLLAS Ondřej,   
GRABMULLER Jakub, ŠÁGR Miloslav, ZAVADIL Jan, cox.ŠUMA Radek, trenér VETEŠNÍK 
Ondřej 
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Mistrovství Evropy do 23 let 2017– Kruszwica 
 

 
             Foto ČVS 
 
 
 

BLM1x 1. místo CINCIBUCH Jan, trenér VABROUŠEK Michal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLW1 7. místo NEUHORTOVÁ Kristýna, trenér KACOVSKÝ Tomáš 
 

 BLW2x  4.místo   TEIMEROVÁ Karolína, NEČASOVÁ Zuzana, trenér KACOVSKÝ Tomáš 

 BM8+  4.místo   MACH M., ŠANTRŮČEK V., POTŮČEK J.,HOLLAS O., MUSIL M.,  
   GRABMULLER M., ŠÁGR M., TIKAL M., ŠUMA R., trenér VETEŠNÍK Ondřej 
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 Mistrovství světa juniorů 2017 – Trakai 
 
JW8+ 1. místo Skálová Linda, Štefková Marie, Hartmanová Kateřina, Kiacová Veronika,  
   Metlická  Zuzana, Macková Anna-Marie, Lázničková Josefína, Kolářová  
   Valentýna, cox. Šumanová Sofie, trenér Uhlová Iva 
                   
JM1x 17.místo Zima Filip, trenér Kučera Vít/ Součková Martina 
 
JM4x 8.místo  Kunčák Václav, Mahler Gabriel, Kulhánek Adam, Řehořek Marek, trenér  

  Navrátil J. 
 
JW4x 7.místo  Solařová Valentýna, Mátlová Barbora, Pospíšilová Michala, Businská  
   Tereza, trenér Navrátil M. 
 

Mistrovství Evropy juniorů 2017 – Krefeld 
 

JM1x 10.místo Čermák Ondřej, trenér Navrátil J./Michálek A. 
 
JW2- 7.místo  Macková Anna-Marie, Lázničková Josefína, trenér Nový M./Navrátil J. 
 
JM2- 11.místo Caban Albert, Skalák Jan, trenér Ondráček L. 
 
JW2x 5.místo  Šantrůčková Anna, Podrazilová Eliška, trenér Podrazil M. 
 
JM2x 14.místo Zima Filip, Mahler Gabriel, trenér Navrátil J. 
 
JW4- 6.místo  Hnízdilová Karolína, Hartmanová Kateřina, Pechová Erika Sarah, Štefková     

 Marie, trenér Uhlová I. 
 
JW4x 4.místo  Mátlová Barbora, Solařová Valentýna, Pospíšilová Michala, Businská  
   Tereza,  trenér Navrátil M. 
JM4x 4.místo  Kunčák Václav, Kulhánek Adam, Hrubý František, Řehořek Marek,trenér  
   Navrátil J 
    
JW8+ 2. místo Skálová Linda, Bednářová Martina, Hartmanová Kateřina, Kiacová Veronika,  

Metlická Zuzana, Pivková Kateřina, Kropáčková Nikola, Kolářová Valentýna, 
cox. Šumanová Sofie, trenér Uhlová I. 

 
JM8+ 7. místo Pojezný Martin, Chládek Jan, Čihoský Matěj, Vochoska Jan, Šimkovský Jan,  

Šantrůček Vít, Šetina Vojtěch, Zmek Vojtěch, , cox. Šuma Radek, trenér Kučera  
V. 
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Mistři republiky pro rok 2017 
 

Mistři republiky 2017 – junioři a juniorky 
 

Skif juniorů: ČVK BRNO 
ČERMÁK O. 

 
Dvojka bez kormidelníka juniorů: SVK BŘECLAV 
POSPÍŠIL A., NEDĚLA D. 
 
Dvojka s kormidelníkem juniorů: TJ LOKOMOTIVA BEROUN 
BOUŠKA J., ŠVESTKA M., DVOŘÁK T. (K) 

 
Dvojskif juniorů: SLOVENSKO 
POPELKA J., ŠTIFFEL A. 
. 
Čtyřka bez kormidelníka juniorů: VK OHŘE LOUNY + SVK BŘECLAV 
LEŠKO J., NEDĚLA D., POSPÍŠIL A., BLÁHA P.,  

 
Čtyřka s kormidelníkem juniorů: VK SMÍCHOV + VK LYSÁ 
CHALOUPKA V., UVÍRA M, MRÁZ T, KOVAŘÍK V., HEJŇÁK D. (K) 

 
Párová čtyřka juniorů: ČVK BRNO + ČVK PRAHA + VK SLAVIA  

   KUNČÁK V., MAHLER G., KULHÁNEK A., ŘEHOŘEK  M. 
 

Osma juniorů: VK PŘEROV + TJ JISKRA TŘENOŇ + SK HAMR 
HABÁŇ V., JELÍNEK T., ŠIMKOVSKÝ J., VOCHOSKA J., ŠTĚTINA V., ŠANTRŮČEK V., CABAN A., SKALÁK J., 
ČERMÁK M., (K) 

          
  Skif juniorek: VK VAJGAR JINDŘICHŮV HRADEC 

POSPÍŠILOVÁ M. 
 
Dvojka bez kormidelnice juniorek: ČVK PRAHA + KVM 1881 
LÁZNIČKOVÁ J., MACKOVÁ A.N. 
 
  
  Dvojskif juniorek: VK VAJGAR JINDŘICHŮV HRADEC 

POSPÍŠILOVÁ M., MÁTLOVÁ B. 
 
Čtyřka bez kormidelnice juniorek: KVM 1881 + VK BLESK + ČVK PRAHA 
MACKOVÁ A.M., METLICKÁ Z., LÁZNIČKOVÁ J., ŠTEFKOVÁ M. 
 
Párová čtyřka juniorek: VAJGAR JINDŘICHŮV HRADEC + TJ JISKRA OTROKOVICE + VK BLESK 
MÁTLOVÁ B., SOLAŘOVÁ V., POSPÍŠILOVÁ M., BUSINSKÁ T. 
 
Osma juniorek: VK BLESK  + VK PŘEROV + SK HAMR + KVM 1881 + ČVK PARDUBICE +  ČVK PRAHA   
SKÁLOVÁ L., KOLAŘOVÁ V., HARTMANOVÁ K., MACKOVÁ A.M., METLICKÁ Z., KIACOVÁ V., LAZNIČKOVÁ 
J., ŠTEFKOVÁ M., ŠUMANOVÁ S. (K) 
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Mistři republiky 2017 – muži a ženy 
 

Skif mužů: DUKLA PRAHA 
SYNEK ONDŘEJ 

 

Skif mužů lehkých vah:  DUKLA PRAHA 
CINCIBUCH JAN 

 
Dvojka bez kormidelníka mužů: DUKLA PRAHA 
PODRAZIL J., HELEŠIC L. 

 
Dvojka bez kormidelníka lehkých vah mužů: SK HAMR 
VRÁNA M., SPITZKOPF D. 

 
Dvojskif mužů: DUKLA PRAHA 
ŠIMÁNEK J., VRAŠTIL M. 
 
Dvojskif lehkých vah mužů: ČVK PRAHA + TJ BOHEMIANS PRAHA 
ŠMOLÍK J., FLEISSNER J. 

 
  Dvojka s kormidelníkem mužů: VK BLESK 

KLIMOVIČ V., MĚKOTA F., BUSINSKÁ E. (K) 
 

Čtyřka s kormidelníkem mužů: TJ BOHEMIANS PRAHA 
TVARDÍK J., LESSE P., HLADÍK  M., PUSTĚJOVSKÝ P., SVĚRÁK T. (K) 

 
Čtyřka bez kormidelníka mužů: DUKLA PRAHA + VK SLAVIA 
EMR T., PILC J., PAROULEK J., TIKAL M.. 

 
Párová čtyřka mužů: DUKLA PRAHA 
KOPÁČ J., VIKTORA M., VETEŠNÍK J., HÁJEK J. 

 
Osma mužů: KVM 1881 + VK OLOMOUC + DUKLA PRAHA + ČVK PRAHA + VK SLAVIA + VK LYSÁ 
MACH M., BEZDĚK E., BASL M., MUSIL M., HOLLAS O., ŠÁGR M., GRABMULLER J., ZAVADIL J., ŠUMA R. 
(K) 

 
Skif žen: VK SLAVIA PRAHA 
ŽABOVÁ L. 

 
Skif lehkých vah žen: VK SLAVIA PRAHA 
NEUHORTOVÁ K. 

 
Dvojskif žen: VK SLAVIA PRAHA 
ANTOŠOVÁ L., FLEISSNEROVÁ K. 

 
Dvojka bez kormidelnice žen: LS BRNO + TJ BOHEMIANS  
NOVOTNÍKOVÁ R., ONDRÁČKOVÁ K. 

 
Čtyřka bez kormidelnice žen: VK PARDUBICE + ČVK PRAHA + LS BRNO + TJ BOHEMIANS  
FLAMÍKOVÁ P., HERANOVÁ L., NOVOTNÍKOVÁ R., ONDRÁČKOVÁ K. 
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Párová čtyřka žen: KVM 1881 + VK SLAVIA + TJ BOHEMIANS  
VALSOVÁ Z., HUDÁKOVÁ K., ŠKVOROVÁ T., DVOŘÁKOVÁ E. 

 
Osma žen: SVK BŘECLAV + VK SLAVIA + LS BRNO + VK OLOMOUC + VK MORAVIA UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ + ČVK PRAHA 
BUZRLOVÁ E., MAŠÁTOVÁ J., VRECNÍKOVÁ L., KONOPOVÁ T., VEČEŘOVÁ V., TOMAŠTÍKOVÁ M., 
WEISSOVÁ L., ŽIŽKOVÁ P., DOMESOVÁ K. (K) 
 
 
 

3. Český pohár 2017 
                        

žákyně mladší VK Olomouc 
žáci mladší ČVK Pardubice 
žákyně starší VK Slavia Praha 
žáci starší VK Olomouc 
dorostenky ČVK Praha 
dorostenci ČVK Praha 
juniorky VK Blesk 
junioři SK Hamr – veslování z.s. 
ženy VK Slavia Praha 
muži Dukla Praha. 

 
Celkové pořadí: 

 
ČVK Praha 2212 bodů 
VK Slavia Praha  1805 bodů 
SK Hamr-veslování z.s 1779 bodů  

 
Pohár mládeže: 
ČVK Praha 
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Ergometry 
 

XXIII. Mezinárodní mistrovství ČR 2017 v jízdě na veslařském trenažeru, Hodonín, sobota 
18. února 2017 

 
 

dorostenky Anna Šantrůčková SK Hamr 7:09,0 
dorostenci Tomáš Zobal VK Slavia Praha 6:33,8 
juniorky Sofie Kinclová Bohemians Praha 7:12,8 
junioři Vít Šantrůček SK Hamr 6:08,8 
ženy LV Zuzana Nečasová LS Brno 7:25,7 
ženy LV sen B Zuzana Nečasová LS Brno 7:25,7 
muži LV Lukáš Babač VK Síňava Piešťany 6:08,9 
muži LV sen B Jiří Šimánek Dukla Praha 6:16,1 
ženy Pavlína Žižková VK Olomouc 6:57,6 
ženy sen B Pavlína Flamíková ČVK Pardubice 7:04,7 
muži Jakub Podrazil Dukla Praha 5:46,2 
muži sen B Ondřej Hollas VK Slavia Praha 5:59,0 

 
 

4. Realizace dotačních programů v roce 2017 

Českému veslařskému svazu se v roce 2017 i přes mimořádně složitou situaci na MŠMT podařilo 
vyčerpat všechny běžné i mimořádné (podpora pořádání ME) dotační programy. Díky úspěšnosti 
veslařských posádek na mistrovstvích světa a Evropy se i v roce 2017 podařilo udržet vysokou 
úspěšnost českého veslování, což je jedno z nejdůležitějších hledisek pro financování reprezentace z 
Programu I Státní reprezentace ČR. V rámci tohoto programu obdržel ČVS v roce 2017 dotaci ve 
výši 18.289.300,- Kč.  

Význačnou podporu ve výši 9.922.700,- Kč obdržel ČVS z dotačního Programu II – 
Sportovně talentovaná mládež.  

Program IV. – Údržba a provoz tělovýchovných zařízení MŠMT nejprve vyhlásilo, v květnu 
2017 jej ministryně Valachová zrušila, v říjnu 2017 jej ministerstvo opět vyhlásilo, ale bohužel 
bez možnosti čerpání pro kluby a 13 žadatelů z řad veslařských klubů a TJ vyřadilo. ČVS tak byl 
nucen dotaci ve výši 1.393.000,- Kč čerpat sám se spoluúčastí z vlastních prostředků ve výši 
597.452,- Kč.  

V rámci Programu V. – Činnost sportovních svazů obdržel ČVS dotaci z MŠMT ve výši 17.022.500,- 
Kč. Z těchto prostředků byla financována činnost svazu, pořádána republiková mistrovství a zajištěna 
pravidelná sportovní a pohybová činnost ve všech veslařských klubech a oddílech v ČR.  

Na pořádání ME ve veslování 2017 MŠMT přispělo dotací v rámci Programu VI – Významné 
sportovní akce ve výši 12.450.000,- Kč.   

Poslední dotací z MŠMT byla neinvestiční dotace v rámci Programu X – Projekty pro sportování 
veřejnosti, ze kterého ČVS financoval projekt „Česko vesluje“. 
 
 Všechny poskytnuté dotace byly včas a řádně vyúčtovány dle dotačních podmínek MŠMT.  
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Účetní závěrka ČVS za rok 2017
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Přiznání k dani z příjmu PO za 2017 
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