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Zápis	z	jednání	předsednictva	ČVS	22.3.2022,	13.00hod,	
č.3/2022	
	
Místo	konání:	zasedací	místnost	loděnice	ČVUT	Praha-	Chuchle,	Strakonická	49.	
	
Jednání	probíhalo	formou	rozšířeného	předsednictva	včetně	předsedů	
odborných	komisí.	
	
Přítomni:	O.	Šebek,	J.	Makovička,	P.	Šveňha,	Z.	Žaba,	M.	Polášek,	P.	Hlídek,	S.	
Kouřilová,	J.	Havlíček,	P.	Janák,	M.	Kurfirst,	D.	Kyncl,	V.	Kučera,	Z.	Mejstřík	
	
Stálí	hosté:	J.	Johánek	
	
Online:	L.	Kubrycht,	Z.	Norková,	R.	Vondrák	
	
Omluveni:	T.	Macas,	O.	Synek,	P.	Panuška,	A.	Herinková	
	
1. Zahájení	jednání	

O.Šebek	přivítal	přítomné,	vyzval	k	prohlídce	zázemí	loděnice	ČVUT.	Správce	
majetku	ČVS	Petr	Blecha	provedl	přítomné	zázemím	loděnice,	které	pro	své	
potřeby	využívá	Centrum	ženského	veslování	v	rámci	spolupráce	s	resortním	
centrem	 Olymp.	 Členové	 předsednictva	 dále	 shlédli	 aktuálně	 probíhající	
výstavbu	stanu	s	podsadou,	který	bude	plnit	funkci	skladu	lodí.	Většinově	bylo	
konstatováno,	že	zázemí	je	dostatečné	včetně	potřebného	vybavení	i	prostor.	
Předseda	 ČVS	 zdůraznil	 naplnění	 požadavku	 samostatného	 tréninku	
vrcholových	veslařek	mimo	klub	obdobně	jak	tomu	je	v	mužském	resortním	
centru	Dukla.	 Trenéři	 ani	 závodnice	 obhlídce	 nebyli	 přítomni,	 jelikož	 v	den	
jednání	absolvují	dlouhodobý	tréninkový	pobyt	v	Itálii.	

2. Obhlídka	areálu	loděnice	ČVUT	v	Chuchli	

3. Kontrola	zápisu	

Proběhla	 kontrola	 zápisu	 s	konstatováním,	 že	 všechny	 úkoly	 jsou	 průběžně	
naplňovány	nebo	budou	předmětem	dnešního	jednání.		
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4. Zpráva	sekretariátu	

a) Byla	přijata	žádost	o	zařazení	regaty	Osmy	Brno	(8.10.)	do	termínové	listiny	
ČVS	

	
b) Ve	spolupráci	s	komisí	rozhodčích	je	připravován	seminář	rozhodčích	dne	2.4.	

v	Račicích	
	
c) Ve	 spolupráci	 s	trenérsko-metodickou	 komisí	 a	 sportovním	 úsekem	 je	

připravován	seminář	trenérů	dne	10.4.	v	Pardubicích	
	
d) Klub	VK	Roudnice	se	přejmenoval	na	Český	athletic	club	Roudnice	nad	Labem,	

z.s.	
	
e) Novým	předsedou	VK	Kondor	Brandýs	nad	Labem	je	Jakub	Štencl	
	
f) S	ohledem	na	konání	MS	bylo	 rozhodnuto	o	pokračování	 inzerce	 v	časopise	

COACH,	dodání	podkladů	zajišťuje	průběžně	David	Kyncl	
	
g) Po	 dohodě	 s	organizátory	 byly	 aktualizovány	 termíny	 přihlášek	 a	 losování	

v	rámci	Primátorek	i	univerzitního	osem	
	
h) Průběžně	 jsou	 zpracovávány	 poklady	 pro	 podání	 dotace	 NSA-	 VSA	 MD,	

Reprezentace	parasport	a	Podpora	sportovních	svazů.	
	
i) S	ohledem	 na	 výpočty	 dotačních	 prostředků	 probíhá	 urgence	 doplňování	

údajů	o	 členské	 základně	v	 systému	SPORTIS	–	 je	 to	kritérium	na	přidělení	
dotace	 od	 NSA.	 Některé	 kluby	 doposud	 nezaregistrovali	 do	 systému	 ani	
jednoho	člena	!!	Administrativní	nedisciplinovanost	jednotlivých	klubů	může	
mít	 za	 následek	 snížení	 dotace	 pro	 celé	 veslařské	 hnutí	 v	řádech	 milionů	
korun.	 Rozhodný	 termín	 pro	 podání	 dotace,	 ve	 kterém	 je	 zohledněn	 počet	
registrovaných	členů	je	4.4.2022.	

	
j) Byly	zpracovány	smluvní	návrhy	pro	trenéry	v	malých	klubech.	
	
k) Byla	aktualizována	složka	Zápisy	z	předsednictva	na	webu	www.veslo.cz,	kde	

byla	odstraněna	zaheslovaná	část	a	všechny	zápisy	z	jednání	jsou	přístupné.	
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l) Poslána	 výzva	 na	 pořádání	 Beachsprintu,	 předběžní	 zájemci	 jsou	 VK	 Ohře	
Most-	předběžný	termín	23.7.,	ČVK	Pardubice-	místo	konání	Seč,	předběžný	
termín	27.8.,	TJ	Jiskra	Třeboň-	předběžný	termín	19.8.	
	

m) Proběhlo	 oficiální	 jednání	 naší	 federace	 s	NSA	 na	 téma	 financování	
veslařského	 svazu	 za	 účasti	 předsedy	 NSA	 F.	 Neussera	 a	 předsedy	 ČVS	 O.		
Šebka.	 Byl	 potvrzen	 již	 dříve	 schválený	 příspěvek	 na	 pořádání	MS	 v	plném	
rozsah,	 ostatní	 dotační	 programy	 budou	 vyhodnocovány	 v	průběhu	 dubna	
s	garancí	 80%	 plnění	 oproti	 roku	 2021,	 zbylých	 20%	 je	 předmětem	
vyhodnocení	dle	nových	parametrů	NSA.	ČVS	požádalo	zařazení	skupiny	osma	
žen	do	projektu	nadstandardní	podpory	kolektivních	sportů	žen	s	ohledem	na	
možnost	startu	na	OH	2028.	
	

5. Zpráva	sportovního	úseku-	dospělí	

Na	úvod	O.Šebek	přednesl	 aktuální	 informace	 z	probíhajícího	VT	 resortních	
závodníků	v	italském	Varese,	které	získal	z	telefonického	hovoru	s	O.Synkem.	
Soustředění	se	účastní	naprostá	většina	závodníků	obou	resortních	center,	38	
sportovců	 +	 12	 členů	 doprovodu	 (trenéři,	 fyzioterapeuti).	 V	průběhu	 VT	
probíhají	 měřené	 tréninky	 napříč	 tréninkovými	 skupinami	 a	 závodníci	
absolvují	tréninky	i	ve	větších	posádkách	v	různých	kombinacích.	V	rámci	VT	
proběhl	 i	 test	na	6km	běhu,	O.Synek	 i	 trenéři	posádek	oceňují	 konkurenční	
prostředí	 i	 dobré	 klimatické	 podmínky.	 Následně	 J.Makovička	 přítomným	
okomentoval	písemnou	zprávu	sportovního	ředitele	O.Synka,	který	se	jednání	
neúčastnil	z	důvodu	pobytu	na	VT.	Zpráva	sportovního	ředitele	je	přílohou	č.1.																																																																														

																																									
Na	dotaz	P.Šveňhy,	zda	se	 jedná	o	akci	reprezentace	nebo	resortních	center	
O.Šebek	 odpověděl,	 že	 je	 to	 akce	 resortních	 center	 nikoliv	 ČVS,	 přesto	 byla	
nabídnuta	finanční	spoluúčast	ČVS	ve	výši	30%		nákladů	na	akci	závodnicím	
Šantrůčkové	a	Podrazilové,	které	nabídku	nevyužily	a	absolvovaly	klubovou	
přípravu	v	zahraničí.		

Z.Žaba	 vznesl	 dotaz,	 zda	 velké	 posádky	 trénující	 ve	 Varese	 mají	 status	
předpokládaných	 reprezentačních	 posádek.	 J.	 Makovička	 potvrdil,	 že	
rozhodujícím	 kritériem	 bude	 výkon	 v	kontrolním	 závodě,	 nicméně	 resortní	
trenéři	již	nyní	zkoušejí	různé	varianty	posádek.		
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6. Zpráva	sportovního	úseku-	mládež		

V.	 Kučera	 informoval	 přítomné	 o	 probíhajícím	 testování	 reprezentantů	 a	
proběhlých	 srazech	 širšího	 výběru.	 	 Dále	 probíhá	 příprava	 na	 MČR	 ve	
vytrvalosti,	 je	 oficiálně	 potvrzena	 možnost	 opětovného	 využití	 plavebního	
kanálu	 v	Hoříně.	 V.	 Kučera	 informoval	 o	možnosti	 nominace	 8	 chlapců	 a	 8	
děvčat	 ročníku	 2008	 na	 společné	 zahraniční	 soustředění	 s	obdobnými	
výpravami	 Německa,	 Francie	 a	 dalších	 států	 na	 akci	 pod	 názvem	 Row	 to	
Olympics.	 S	ohledem	 na	 administrativní	 náležitosti	 se	 jako	 nejvhodnější	
varianta	 jeví	 nominace	 z	mezinárodní	 regaty	 v	Brně	 ze	 závodů	 dvojskifů.	
Proběhla	diskuse	nad	předloženým	návrhem	a	po	konzultaci	s	místopředsedy	
pro	jednotlivé	oblasti	byla	odhlasována	tato	nominační	kritéria:	Právo	na	účast	
vznikne	 vítězi	 závodu	 dvojskifu	 ročníku	 2008	 z	oblastního	 přeboru	 Labe,	
Vltavy	 a	 Moravy,	 a	 dvěma	 nejlépe	 umístěným	 skifařům	 ročníku	 2008	 na	
mezinárodní	regatě	v	Brně.	Týká	se	kategorie	chlapců	i	dívek,	ve	dvojskifech	
se	nominace	nevztahuje	na	společenství.	Podmínkou	nominace	 je	potvrzený	
zájem	 rodičů	 a	 aktivní	 administrativní	 součinnost	 týkající	 se	 doložení	 pasu	
případně	dalších	náležitostí	v	požadovaných	termínech,	které	pravděpodobně	
budou	ihned	po	splnění	nominačních	kritérií.	V	případě,	že	některá	posádka	
nesplní	požadovaná	kritéria	nebo	nebude	mít	o	účast	na	akci	zájem,	bude	tato	
nabídnuta	dalšímu	v	pořadí	v	jednotlivých	oblastech	nebo	dalším	skifařům.	

Byl	projednán	podnět	VK	Olomouc	týkající	se	podmínky	naplnění	kondičních	
limitů	 pro	 start	 na	 kontrolních	 závodech	 viz	 příloha	 č.2.	 Nad	 zaslaným	
materiálem	 proběhla	 diskuse,	 jejíž	 výsledkem	 bylo	 zamítnutí	 požadavku	
zrušení	podmínky	limitu	testu	na	trenažer	2km	pro	letošní	sezónu.	Nastavené	
limity	jsou	minimální	hranicí	pro	reprezentanty,	kterým	jsou	kontrolní	závody	
určeny	 a	 s	ohledem	 na	 splnění	 těchto	 parametrů	 ostatními	 uchazeči	 o	
reprezentaci	není	možné	měnit	nastavená	pravidla	v	průběhu	sezóny.		

Martin	Polášek	podal	návrh	na	vznik	 jarních	kontrolních	otevřených,	 tj.	bez	
nutnosti	 splnění	 limitu	na	 trenažéru	 jako	nutné	podmínky	účasti.	Kritérium	
pro	účast	by	bylo	umístění	 z	předchozího	distančního	 závodu	na	6	km,	 kdy	
prvních	18	(resp.	24)	nejlepších	závodníků	by	bylo	pozváno	na	tyto	kontrolní	
závody.	Důvodem	 tohoto	 návrhu	 je	 zajistit	 větší	 konkurenci	 na	 kontrolních	
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závodech,	 širší	 základnu	 pro	 následný	 výběr	 reprezentantů	 a	 v	neposlední	
řadě	 vyšší	 motivaci	 většího	 počtu	 závodníků	 díky	 možnosti	 porovnat	 svoji	
výkonnost	po	zimní	přípravě	na	prvních	závodech	na	2	km	na	vodě.		Z	těchto	
jarních	kontrolních	závodů	by	se	následně	sestavovalo	reprezentační	družstvo	
dle	předem	daných	kritérií.	Tento	návrh	bude	dále	projednáván.		

V	této	 souvislosti	 předseda	 informoval	 přítomné	 o	 pracovním	 semináři	
sportovního	úseku	ČVS	rozšířeného	o	oslovené	experty,	kteří	společně	pracují	
na	návrhu	aktualizace	systému	výchovy	mládeže	ČVS	od	roku	2023,	který	bude	
představen	Valné	hromadě	v	červnu	2022.	

7. Zpráva	o	aktivitách	PR	marketingu	

D.Kyncl	přítomné	informoval	o	aktivitách	úseku	PR	a	marketing.	

a)	obchod:	probíhají	jednání	s	potencionálními	partnery	svazu	s	akcentem	na	
obchodní	potenciál	MS	v	ČR,	jednání	komplikují	aktuální	ekonomické	dopady	
covidu	i	války	na	Ukrajině,	dále	také	uzavřené	budgety	na	rok	2022,		

b)	PR	a	média:	dne	12.5.	se	uskuteční	Media	Day	za	účasti	reprezentantů	na	
loděnici	 Slavie	 s	cílem	 aktivace	 novinářů.	 Dne	 23.5.	 proběhne	 předsezónní	
tisková	konference	s	tématy	představení	reprezentace	a	informace	o	zahájení	
prodeje	vstupenek	na	MS,	jednání	s	Českou	televizí	ohledně	mediální	podpory	
jsou	zdlouhavá	a	zatím	není	známá	finální	dohoda.	

c)	 interní	komunikace:	došlo	k	operativnímu	 „faceliftu“	webových	 stránek	a	
připravuje	se	standardní	výběrové	řízení	na	nového	dodavatele	 této	služby.	
Začal	 vycházet	 newsletter,	 již	 3	 vydání	 s	velmi	 pozitivním	 ohlasem.	 Ve	
spolupráci	 s	M.Perglerovou	 byla	 vytvořena	 databáze	 450	 emailových	 adres,	
výzva	k	dalšímu	doplnění	zájemců	o	přijímání	newsletteru.		

d)	 spolupráce	 Labe	 aréna:	 proběhla	 úspěšná	 jednání	 se	 společností	Mondy,	
která	 v	rámci	 naplnění	 společenské	 odpovědnosti	 v	regionu	 poskytne	
prostředky	Sportcentru	Račice	formou	nákupu	reklamních	ploch,	které	nejsou	
tolik	 atraktivní	 a	 nebudou	 využívány	 na	 mezinárodních	 akcích.	 D.	 Kyncl	
aktivně	 participuje	 na	 projektu	 Česko	 vesluje	 a	 komunikuje	 s	městskými	
částmi	Prahy	o	možnosti	zapojení	pražských	škol.	
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8. Informace	o	přípravách	MS	ve	veslování	Račice	2022	

O.Šebek	informoval	přítomné	o	průběhu	příprav	MS	2022.	Prodej	vstupenek	
je	připraven,	ale	bude	zahájen	až	po	uplynutí	 termínu	 finálního	potvrzení	o	
konání	 akce	 tzn.	 15.5.2022.	 Proběhla	 inspekce	 World	 Rowing	 s	výsledkem	
nutnosti	 operativního	 dočerpání	 vody	 nejméně	 o	 0,5m	 vodní	 hladiny.	
Rozhodnuto	 o	 uzpůsobení	 formátu	 Albána	 na	 9	 drah	 o	 šířce	 12	 metrů,	
uzavřena	 dohoda	 o	 odvozu	 vytěženého	 písku	 v	cílovém	 prostoru	 během	
měsíce	 srpna.	 Je	 uzavřena	 dohoda	 o	 možnosti	 dočerpávání	 vody	 od	 HZS	 i	
zemědělců,	výrobu	 televizního	přenosu	z	celého	mistrovství	bude	zajišťovat	
ČT,	OV	bude	hradit	vícenáklady	za	nadstandardní	technické	požadavky	(drony,	
záběry	z	lodí	atp.).	Finanční	příspěvek	státu	bude	ve	schválené	výši	vyplacen	
v	dubnu	2023.	Ve	spolupráci	s	OV	se	pracuje	na	konceptu	výstavy	uměleckých	
děl	 s	veslařskou	 tématikou-	 potenciál	 originality	 šampionátu	 i	 možné	
medializace	mimo	sportovní	fanoušky.	Úkol	pro	předsedu	do	příštího	jednání	
předsednictva	 je	 projednat	 s	OV	benefitní	 program	na	 vstupenky	pro	 kluby	
ČVS.	 D.	 Kyncl	 apeloval	 na	 potřebu	 autonomního	 a	 reprezentativního	 VIP	
zázemí	pro	potřeby	ČVS,	budeme	navrhovat	kooptaci	D.Kyncla	do	týmu	OV	MS	
pro	koordinaci	aktivit	FISA,	OV	MS	a	potřeby	ČVS.	

Zástupci	WR	 oznámili,	 že	 s	ohledem	 na	 covidprotokol	 nebudou	 v	rámci	MS	
organizovány	 oficiální	 společenské	 akce	 jako	 je	 National	 dinner.	 Pořádání	
kongresu	WR	v	Praze	v	hotelu	Clarion	prozatím	zůstává	v	platnosti	v	pondělí	
26.9.2022.		

9. Zprávy	komisí		

a) Zpráva	 komise	 akademického	 veslování:	 O.	 Šebek	 omluvil	 T.	 Macase	 a	
informoval	 přítomné	 o	 aktivitách	 akademického	 veslování.	 S	ČAUS	 je	
projednána	možnost	účasti	vítězných	posádek	akademického	mistrovství	
ČR	 na	 osmiveslicích	 v	rámci	 Primátorek	 na	 evropské	 univerzitní	 regatě	
v	Istanbulu.	ČAUS	hradí	náklady	na	dopravu	a	pobyt,	ČVS	zajišťuje	půjčení	
nebo	 dopravu	 lodí.	 Z	důvodu	 finanční	 i	 administrativní	 náročnosti	
obsazení	univerziády	ČAUS	informoval	o	snížení	počtu	míst	pro	veslaře	na	
univerzitní	 hry	 Chengdu	 na	 7	 osob	 (4	 muži,	 3	 ženy).	 Pro	 ČAUS	 je	
komplikované	komunikovat	s	více	lidmi	za	veslování,	podnět	na	sjednocení	
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komunikační	 linky	 po	 Valné	 hromadě	 v	 červnu.	 V	rámci	 primátorských	
osem	byl	snížen	věk	pro	start	absolventů	na	28	let.	V	rámci	diskuse	zazněl	
požadavek	na	snížení	věkového	limitu	akademiků	startujících	i	na	českých	
závodech.	 Vzhledem	 k	nepřítomnosti	 T.Macase,	 bude	 vznesen	 dotaz	 a	
definice	 akademického	 veslaře	 projednána	 na	 příštím	 jednání	
předsednictva	a	následně	bude	komunikována	do	hnutí.	V	této	souvislosti	
byl	 diskutován	 konkrétní	 příklad	 závodníka,	 který	 v	rámci	 jedné	 regaty	
startoval	v	kategorii	Masters	i	akademiků.	I	přes	to,	že	toto	aktuálně	platné	
řády	ČVS	umožňují,	považujeme	toto	za	při	nejmenším	diskutabilní.		

b) Zpráva	komise	příbřežního	veslování:	L.	Kubrycht	 informoval	o	obhlídce	
potencionálních	 míst	 konání	 závodů	 v	Beachsprintu.	 Dále	 informoval	 o	
svém	záměru	jedno	z	kol	Českého	poháru	stanovit	jako	nominační	závod	
reprezentace	v	Coastal	rowing.	Dále	informoval	o	svých	aktivitách	v	rámci	
komise	WR-	doporučený	formát	soutěžena	OH	2028	je	Beachsprint,	i	účasti	
na	 jednání	projektů	Coupe	de	 la	 Jeunesse	 a	Row	 to	Olympics.	V	případě	
zájmu	 o	 pořádání	 Coupe	 de	 la	 Jeunesse	 v	roce	 2024	 doporučuje	 osobní	
účast	 vedení	 svazu	 na	 letošním	 ročníku,	 kde	 máme	 protikandidáta	
z	Portugalska.	 L.	 Kubrycht	 dále	 upozornil	 na	 administrativní	 náročnost	
účasti	 v	projektu	 Row	 to	 Olympics,	 konkrétní	 požadavky	 bude	 znát	 po	
víkendovém	jednání,	kterého	se	osobně	účastní.	

c) Zpráva	komise	rozhodčích:	J.Havlíček	informoval	o	zajištění	ergoregat	ze	
strany	 komise	 rozhodčích.	 Komise	 rozhodčích	 zpracovala	 pravidla	 pro	
Coastal	 rowing,	 která	 jsou	 předložena	 ke	 schválení	 předsednictvu	 jako	
podklad	pro	Valnou	hromadu,	která	 je	s	ohledem	na	povahu	dokumentu	
musí	 schválit.	 J.	 Havlíček	 informoval	 o	 přípravách	 semináře	 rozhodčích,	
v	rámci	kterého	proběhnou	i	zkoušky	pro	udělování	licencí.	Byl	diskutován	
aktualizovaný	systém	obsazování	rozhodčích	na	klubových	regatách	a	byla	
zdůrazněna	 nutnost	 aktivní	 role	 klubu	 nikoliv	 povinnost	 ČVS	 rozhodčí	
nominovat.	 Uspokojivá	 je	 situace	 v	povodí	 Labe,	 Vltava	 i	 Morava	 řeší	
personální	 nedostatek	 rozhodčích.	 Proběhla	 diskuse	 nad	 počtem	
rozhodčích	 s	ohledem	 na	 jejich	 povinnosti	 v	rámci	 časomíry.	
Předsednictvo	 ČVS	 odsouhlasilo	 návrh	 komise	 rozhodčích	 na	 nominaci	
Heleny	Klementové	ke	zkouškám	mezinárodních	rozhodčí	WR	v	roce	2022.		
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d) Zpráva	 komise	Masters:	 Komise	Masters	 se	 naposledy	 sešla	 na	MČR	 na	
trenažérech	 v	 Olomouci	 a	 zápis	 je	 zveřejněn	 na	 svazových	 stránkách	 v	
masters-informacích.	 1.	 dubna	 bude	 otevřen	 přihlašovací	 portál	 na	
EuroMasters	regatu	na	Bledu,	která	se	bude	konat	v	červnu.	Minulý	víkend	
jsem	byla	na	site	visit	ve	Francii	v	Libourne,	kde	se	bude	konat	WRMR	v	
září	a	přihlašovací	portál	bude	otevřen	během	dubna	a	příprava	probíhá	
uspokojivě	 dle	 harmonogramu.	 Obě	 mezinárodní	 regaty	 budou	 velmi	
atraktivní	pro	všechny		masters	veslaře	a	předpokládá	se	velká	účast.	
	

e) Zpráva	 disciplinární	 komise:	 Z.Mejstřík	 informoval	 přítomné,	 že	
disciplinární	komise	neprojednala	žádný	podnět.		

f) Zpráva	 komise	 tělesně	 postižených:	 P.Janák	 informoval	 o	 účasti	
postižených	 veslařů	 na	 halovém	 MČR.	 Informoval	 o	 záměru	 využít	
kvalifikaci	 tělesně	 postižených	 sportovců,	 která	 bude	 v	ČR	 v	souvislosti	
s	MS	 2022	 k	zapojení	 handicapovaných	 veslařů	 z	ČR	 tak,	 aby	 získali	
mezinárodní	 licenci	 potřebnou	 k	účasti	 na	 mezinárodních	 závodech.		
V	rámci	 diskuse	 bylo	 konstatováno,	 že	 handicapovaní	 veslaři,	 kteří	
aktuálně	 startují	 na	 závodech	v	ČR	nedosahují	 potřebné	 výkonnosti	 pro	
start	 na	 oficiálních	 akcích	 WR.	 Paraveslaři	 startující	 na	 mezinárodních	
soutěžích	jsou	vrcholoví	sportovci	trénující	na	úrovni	reprezentace	včetně	
potřebné	asistence.	Předseda	ČVS	deklaroval	připravenost	ČVGS	finančně	
i	personálně	podpořit	handicapované	sportovce,	kteří	by	chtěli	podstoupit	
vrcholový	trénink	s	cílem	dosažení	mezinárodní	výkonnosti.		
P.	 Janák	 požádal	 zápůjčku	 trenažérů	 na	 akci	 mentálně	 postižených	
sportovců	v	Labe	aréně	v	Račicích.	Žádost	byla	odsouhlasena.	

g) Zpráva	marketingové	komise	+	informace	o	dění	v	Labearéně:	M.Kurfirst	
informoval	 o	 probíhající	 „prohrábce“	 dna	 račického	 kanálu.	 Jsou	
odstraňovány	 mělčiny	 tak,	 aby	 byla	 zajištěna	 potřebná	 hloubka	 na	 MS.	
Probíhá	běžná	údržba	a	příprava	areálu	na	mimořádnou	sezónu.	Příprava	
na	dočerpávání	vosy	na	SP	v	kanoistice	a	dohoda	o	odvozu	písku	z	cílového	
prostoru.	 Ubytovací	 kapacity	 byly	 nabídnuty	 ukrajinským	 sportovcům,	
nabídka	zatím	nebyla	využita.	Mimo	plánované	akce	proběhne	v	Račicích	
MS	 dračích	 lodí,	 které	 bude	 součástí	MČR	 dračích	 lodí	 a	 nijak	 neovlivní	
přípravu	na	MS.	Byl	zahájen	sportovní	provoz	příjezdem	skupiny	norských	
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veslařů.	 Toto	 VT	 bylo	 narušeno	 výskytem	 covidu	 v	týmu	 norských	
sportovců.	S	ohledem	na	náročný	program	bude	i	v	letošním	roce	v	celém	
areálu	nastaven	zpřísněný	covid	protokol	včetně	povinnosti	nosit	ochranu	
dýchacích	cest	v	restauraci.	Catering	v	Labe	aréně	bude	nadále	zajištovat	
společnost	Ježek	catering,	koordinaci	za	Labe	arénu	zajistí	nový	provozní	
manažer.		

h) Zpráva	marketingové	 komise:	 Probíhá	 aktivní	 kampaň	 zapojení	 škol	 do	
projektu	 partnerství	 posádek	 startujících	 na	 MS.	 Byl	 vznesen	 dotaz	 na	
možnost	podpory	ukrajinských	posádek.	Projekt	Česko	vesluje	se	zdárně	
rozvíjí	a	nově	byl	doplněn	o	Ligu	IZS.	Soutěž	na	trenažerech	mezi	hasiči,	
policisty	a	vojáky.	Mezi	 těmito	složkami	 je	o	soutěž	velký	zájem	a	stejně	
jako	 u	 projektu	 Česko	 vesluje	 by	 měla	 vyvrcholit	 v	rámci	 slavnostního	
zahájení	 MS.	 M.	 Kurfirst	 apeluje	 na	 zachování	 plánovaného	 formátu	
slavnostního	 zahájení	 MS	 jako	 separátní	 akce	 den	 před	 závodním	
programem.	OV	na	základě	požadavku	FISA	na	minimalizaci	doprovodných	
akcí	s	ohledem	na	covid	navrhoval	zrušení	tohoto	ceremoniálu	a	formální	
slavnostní	zahájení	bude	před	1.	závodem.	

10. Odsouhlasení	pořadatelství	Ergoregat	v	sezóně	2022-2023	

Předsednictvo	ČVS	odsouhlasilo	pořadatele	Ergoregat	v	sezóně	2022/2023.		

1.	kolo	ČBVK	Pardubice,	2.	kolo	ČVK	Brno,	3.	kolo	VK	Hodonín,	MČR	Vajgar	
Jindřichův	Hradec.		

11. Odsouhlasení	finálního	znění	pravidel	příbřežního	veslování	

Předsednictvo	odsouhlasilo	navržený	materiál	Pravidla	příbřežního	veslování,	
který	 bude	 ve	 stavu	 „doporučeno	 ke	 schválení“	 předložen	 Valné	 hromadě.	
Pravidla	příbřežního	veslování	ve	schválené	podobě	jsou	přílohou	č.	3.	

12. Odsouhlasení	zápůjčky	cvičných	skifů	

Předsednictvo	ČVS	odsouhlasilo	zápůjčku	cvičných	skifů	na	základě	zaslaných	
žádostí	v	maximálním	počtu	1	skif	do	každého	klubu.	Starší	cvičné	skify,	které	
jsou	mezi	kluby	zůstávají	 jako	sdílený	materiál	na	každé	oblasti.	O	způsobu	
využití	a	uložení	tohoto	materiálu	rozhoduje	místopředseda	za	danou	oblast.	
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4	z	nově	zakoupených	lodí	zůstávají	pro	potřeby	ČVS.	Přehled	rozdělení	skifů	
na	základě	žádosti	klubů	je	přílohou	č.	4.		

13. Valná	hromada	NOC	dne	23.3.2022	

Předsednictvo	ČVS	pověřilo	předsedu	k	zastupování	ČVS	na	Valné	hromadě	
NOC	 vodních	 sportů	 dne	 23.3.,	 tato	 Valná	 hromada	 je	 volební	 a	 v	souladu	
s	předchozími	 dohodami	 s	ohledem	 na	 potřebu	 zachování	 kontinuity	 řízení	
NOC	 i	OV	MS	ČVS	navrhne	stejné	složení	statutárních	orgánů	 jako	doposud,	
spolu	 s	informací	 o	 tom,	 že	 po	 skončení	 MS	 bude	 ČVS	 iniciovat	 svolání	
mimořádné	 Valné	 hromady,	 kde	 bude	 navrženo	 nové	 složení	 statutárních	
orgánů	personálně	a	také	bude	iniciována	širší	struktura	řízení	NOC	VS.	ČVS	
bude	 prostřednictvím	 předsedy	 iniciovat	 změnu	 nastavení	 rozdělení	 zisků	
z	konání	mezinárodních	akcí	v	poměru	30%	svaz	 sportu,	 ve	kterém	se	akce	
pořádá,	70%	zůstává	na	rozvoj	areálu	(dosavadní	režim	byl	20%-80%).	ČVS	
podpoří	 udělení	 plné	 moci	 M.	 Kurfirstovi	 na	 jednání	 se	 společností	 Diamo	
v	rámci	opatření	vedoucích	k	návratu	vody	do	kanálu.		

14. Schválení	termínu	konání	Valné	hromady	

Předsednictvo	 ČVS	 odsouhlasilo	 termín	 konání	 Valné	 hromady	 na	 25.6.	 při	
konání	MČR	v	Račicích.	S	ohledem	na	termíny	uvedené	ve	stanovách	a	potřeby	
odsouhlasit	 účetní	 uzávěrky	 ČVS	 i	 NOC	 se	 předsednictvo,	 které	 bude	 tyto	
materiály	schvalovat	a	předkládat	Valné	hromadě	i	případné	další	návrhy	se	
uskuteční	30.5.2022.		

15. Diskuse,	různé	

S.	 Kouřilová	 vyzvala	 sekretariát	 ke	 zveřejnění	 informace	 o	 obsazení	 pozice	
Safeguard	ČVS.	Tuto	pozici,	která	má	funkci	jakéhosi	ombudsmana,	ochránce	
práv	 zejména	 dívek	 a	 žen	 proti	 případnému	 obtěžování	 či	 nevhodnému	
chování,	 rozhodlo	 ČVS	 obsadit	 Lucií	 Žabovou.	 Tuto	 pozici	 vyžaduje	WR	 od	
všech	 federací	 i	 při	 konání	 všech	 mezinárodních	 akcí.	 Informace	 bude	
zveřejněna	na	webových	stránkách	včetně	kontaktu	na	L.	Žabovou.	

O.	Šebek	informoval	přítomné	o	předběžné	rezervaci	haly	O2	Universum	na	
konání	MS	v	halovém	veslování	v	lednu	2024.		
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ČVS	 odsouhlasilo	 příspěvek	 1000,-	 CHF	 v	rámci	 oficiální	 sbírky	 WR	 na	
podporu	Ukrajiny.	Členové	předsednictva	a	předsedkyně	kontrolní	komise	se	
připojují	k	této	podpoře	osobním	příspěvkem	ve	výši	100,-CHF.	Částky	budou	
vloženy	prostřednictvím	transparentního	účtu	na	stránkách	WR.		

Příští	 jednání	 předsednictva	 se	 s	ohledem	 na	 termín	 KZ	 reprezentace	 bude	
konat	27.4.	ve	13:00hod.		

Jednání	skončilo	v	19.30hod.		

	


