
 

Jednání trenérské rady Českého veslařského svazu 
 
se sídlem: Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6  
Datum: 26.4.2014, od 18:15  
Místo konání: Konferenční místnost SC Račice (vedle síně slávy)  
Pozvaní: trenéři dorostu a juniorů, trenéři SCM  
Pozvaní hosté :P, Blecha, M. Vabroušek, J.Johánek, D. Macháček  
Zápis: L. Kubrycht  
Program TR :  
 

1. Doping a prevence 
MUDr. Petr Fojtík přednesl základy o dopingu a prevenci, terapeutická výjimka – nutno zažádat 30 dní 
před soutěží na FISA, v doplňcích stravy v ČR nalezeny produkty se zakázanými látkami (stále volně 
dostupné v obchodech) 
Dotaz: může pasivní kouření marihuany mít za následek pozitivní výsledek dop. kontroly? 
Odpověď: Může 
 
Dotaz: Je kouření marihuany u veslování zakázané? 
Odpověď: Ano, je zakázané. 

    
2. SCM 2014 

Vyhodnocen přístupový test v Hoříně, využití mezičasů po 2 km 
Informace o nových rozpočtech a trenérských smlouvách 
Chybí inventury za rok 2013 – nutno zaslat na ČVS v nejkratším možném termínu 
  

3. Návrh změn pro SCM 2015 
 1. fáze výběru – 6 km 11. října, Uherské Hradiště – prezentovány fotky z inspekce dráhy 
 Pro věkové kategorie dci (16) – U23, členství na celý kalendářní rok 2015 
 

2. fáze výběru – test 6 km na Concept2 na podvozku  - podle tohoto testu se určí počet závodníků 
v jednotlivých kategoriích, výkonnostní limity stejné jako v roce 2014 
Uvažuje se o znovuzavedení výškových limitů pro vstup do SCM 
 
Dotaz: Máte provedenou antropometrickou studii? Je výška rozhodující faktor? 
Odpověď: Studii provedenou nemáme, vycházíme ze sledování současných nejlepších světových 
veslařů, výška veslaře je jeden z rozhodujících faktorů pro dosažení kvalitního výsledku na MS 
 
Dotaz: Závodník, který nesplní kritérium výšky, by nebyl přijat do SCM? 
Odpověď: Ne, v případě, že splní A limit, byl by přijat 
 

 
4. Příprava na testování mládeže Přijď veslovat 

Počty žactva v programu Přijď veslovat budou stanoveny dle počtu startujících na MO 
J. Johánek – podána informace o financích pro rok 2014, objem fin. prostředků jako v r. 2012 
Návrhy na uspořádání říjnového testování po regionech – nutno určit jednotlivé koordinátory 
 
Dotaz: Bude možné zařadit do programu veslaře, který se zúčastní závodů v r. 2014, ale na MO bude 
nemocný? 
Odpověď: Prověříme možnosti a případně přehodnotíme současnou metodiku 
 
 

5. Trenérské semináře 
Informace o chystaném praktickém školení v Račicích (19. – 20.7.) téma „Jak využít prostory loděnice 
k mimoveslařským aktivitám“ 

  



6. Program reprezentačního družstva 2014 
Aktualizace programu juniorského družstva 

7. MR Mnichov, MEJ Hazewinkel, CEFTA… 
Prezentace jednotlivých regat, závěrečné soustředění v Třeboni před MSJ  - povinné 

8. Diskuze 
Zkrácení závodní dráhy pro žactvo z 1000 m na 500 m 
Dotaz: Proč zkracovat dráhu, současný model je dobrý, u 4x+ budou zvýhodněni malý veslaři, sníží se 
technika veslování 
Odpověď: Otázkou zkrácení tratě jsme se zabývali dlouhodobě na P ČVS a konzultovali s lékařskou 
komisí, jsme přesvědčeni, že jde o krok správným směrem. Po konci sezony tento krok vyhodnotíme  

 
 
 
 
 
 
 
Zapsal :  L. Kubrycht 

 

 


