
Zápis z jednání KR ČVS, 22.5.2022 ve 20:00, Online 

Přítomni: Jan Havlíček, Marek Lorenc, Jana Zbudilová, Klára Janáková, Radim Dostál, 
Emilie Řezníčková, Zdeněk Janků, Arnošt Poisl, Ivo Klemeš 

1) Zpráva předsedy  
 
- Zpráva z jednání P-ČVS: J. Havlíček seznámil přítomné s obsahem zprávy o činnosti KR za 
rok 2021, která bude součástí ročenky ČVS. Rozpočet KR pro rok 2022 stále není znám, 
předpokladem je, že bude znám po červnovém jednání P-ČVS. P-ČVS odsouhlasilo tyto 
termíny závodů v příbřežním veslování: 19.8.2022 Třeboň (TJ Jiskra Třeboň), 27.8.2022 Seč 
(ČVK Pardubice), 17.9. 2022 Most (VK Ohře Most). P-ČVS doporučilo Řády příbřežního 
veslování ke schválení VH v navrhované podobě. P-ČVS byla odsouhlasena kandidatura na 
pořádání MEJ a MEU23 v letech 2025 a 2026 v Račicích. Dále podána informace o nových 
marketingových aktivitách a nástrojích ČVS, z nichž některé bude možné využít také k 
propagaci / popularizaci rozhodování v ČR. 
 
- Zpráva z jednání OV MS 2022: Konání MS 2022 v Račicích bylo potvrzeno! J. Havlíček nyní 
oživí jednání o zajištění podmínek pro rozhodčí v rámci MS (ubytování, strava, odměna, 
oblečení, řešení dopravy / logistiky), další požadavky na OV. V rámci MS se bude konat 
rozlučkový závod O. Synka, zajištění tohoto závodu rozhodčími zatím nebylo řešeno, nicméně 
jedná se o exhibici. Podána informace o důležitých apektech přípravy areálu (vodní hladina, 
odvoz písku).  
 
- Další: Klub VK Roudnice se přejmenoval na Český athletic club Roudnice nad Labem, z.s.


2) Zpráva oblastních místopředsedů 
 
- Labe: Klára Janáková hovořila o problému s přihláškami na regatě “Ústecká zatáčka”, 
vyřešeno s pořadatelem a zástupcem STK. Dále informovala o svém jednání s 
místopředsedou ČVS Z. Žabou o přípravách na Mistrovství oblasti Labe a o své o plánované 
účasti na pravidelném setkání polabských oddílů.  
 
- Vltava: Marek Lorenc hodnotil jarní část sezony kladně a bezproblémově, obsazení závodů 
rozhodčími bylo prozatím dostatečné. Na mistrovství oblasti Vltava zatím chybí rozhodčí, 
obsazení bude náročné i proto, že datum konání je týden po Primátorkách a souběžně 
probíhají všechna oblastní mistrovství. Řeší se možnost doplnění rozhodčích z oblasti Labe.  
 
- Morava: Jana Zbudilová taktéž hodnotila jarní část sezony kladně, velmi náročná byla regata 
v Hodoníně, zejm. s ohledem na velké množství přihlášených. Jarní závody v Brně musely být 
po několika odjetých jízdách zrušeny z bezpečnostních důvodů (nepřízeň počasí). 


3) Technický materiál KR 
 
- Rozpočet KR pro sezonu 2022 stále není znám.  
 
- J. Havlíček na základě informace od M. Lorence zajistí reklamaci megafonu Blue Ocean - 
závada na mikrofonu. Je třeba doplnit sériové číslo megafonu a řešit přes sekretariát ČVS.  
 
- Místopředsedové oblastí projevili zájem pořídit přepravní boxy na techniku KR, prozatím se 
hledá na trhu vyhovující řešení.  
 
- KR pověřuje J. Havlíčka v nejbližším možném termínu zajistit nákup rozhodcovských triček 
(chybí již i nejběžnější velikosti, není čím vybavit nové rozhodčí) a externí mikrofony (náhlavní 
soupravy) k megafonům Blue Ocean (3 nebo 6 ks dle ceny) 



4) Administrativa členské základny  
 
- “GDPR” viz minulý zápis (E. Řezníčková) - do příští schůze  
 
- Registace nových rozhodčích (A. Poisl, M. Lorenc), splněno, budou rozeslána reg. čísla 
 
- Aktualizace adresáře (M. Lorenc), pravidelně aktualizováno, nyní proběhne další aktualizace 
 
- Dodělání průkazů rozhodčího novým rozhodčím a opozdilcům (Š. Hamanová), v řešení, 
výroba předběžně v 08/22, aby se průkazy rozdaly v podzimní části sezony 

5) Metodika, vzdělávání 
 
- KR zhodnotila seminář v Račicích jako velmi zdařilý, účast stávajících rozhodčích i počet 
nových kandidátů na licenci rozhodčího byl nad očekávání. Proběhl metodický výklad Řádů 
závodního veslování v plném rozsahu, školení od Vodní záchranné služby ČČK, specializovaná 
část k MS2022, Para-rowing, Beach Sprint. Zpětná vazba od účastníků je pozitivní, velmi 
kladně byly vnímány také vstupy předsedy ČVS a diskuse s ředitelem Labe Arény Račice.  
 
- J. Havlíček a E. Řezníčková hodnotili vystoupení KR na konferenci trenérů v Pardubicích, 
odezva byla pozitivní, byly shrnuty nejdůležitější podněty “z pléna” účastníků - trenérů, s nimiž 
bude KR dále pracovat a zahrne je do své metodické činnosti.  
 
- Příprava H. Klementové ke zkouškám mezinárodních rozhodčích bude zahrnovat několik 
sezení s metodiky KR, účast na ME 2022 v Mnichově na pozici NTO a absolvování semináře 
mezinárodních rozhodčích tamtéž (bude-li se konat). Garantem přípravy je Z. Janků.  
 
- Úroveň využití recipročních pozvánek ze zahraničí na mezinárodní regaty je nízká, důvodem 
je zejm. nabitá domácí termínovka v letošním roce. Do budoucna se KR bude snažit rozšířit 
okruh rozhodčích s ambicemi získávat mezinárodní zkušenosti, resp. tyto reciprocity využívat.  
 
- Metodická práce KR v rámci nadcházejících MČR bude probíhat standardním způsobem, 
zodp. vždy členové KR, kteří jsou jako rozhodčí na příslušné regatě.  

6) MS 2022 
 
- Finální delegace NTO: Česká část (30 rozhodčích) zveřejněna na webu ČVS, zahraniční část 
15 rozhodčích. V záloze je několik náhradníků pro obě části delegace. 
 
- Proběhla diskuse nad požadavky na OV MS 2022, zejm. ubytování, řešení logistiky, odměna 
rozhodčím, oblečení, apod.  

7) Termínová listina ČVS 2022, delegace  
 
- Nové vypsané akce ČP v Beach Sprint: KR doporučuje delegace VKO Most a TJ Jiskra 
Třeboň v podobě navržené pořadatelem. Návrh delegace od pořadatele ČVK Pardubice dosud 
KR neobdržela, ale je v řešení, probíhají jednání (K. Janáková) 
 
- Nové vypsané akce akademiků: AMČR 18.6. je v termínové listině vedeno s místem konání 
Račice, ale koná se v ČB. Dostupní rozhodčí prozatím J. Vaněra st., zůstává v řešení.  


8) Návrhy směrem k VH ČVS a jednání P-ČVS 
 
- Návrh k P-ČVS na poskytnutí volných vstupenek na MS zasloužilým rozhodčím, kteří se již 
neúčastní jako delegovaní NTO: Již předběžně předneseno na předchozím rozšířeném jednání 
P-ČVS, do 27.5. dát návrh max. 10 jmen k projednání na červnovém jednání.  
 
- KR nemá žádné návrhy na změny ŘZV k nadcházející VH




9) Ostatní 
 
- Zjistit možnosti využití SMS brány pro rozesílání důležitých informací rozhodčím - technické 
možnosti, ceny (řeší J. Zbudilová, J. Havlíček) 
 
- Zjistit možnosti online “rezervačního” systému pro přihlašování rozhodčích na regaty ČVS - 
technické možnosti, ceny (řeší M. Lorenc) 
 
- Zjistit požadavky na zajištění rozlučkového závodu O. Synka při MS 2022, popř. možnosti 
aby tento exhibiční závod řídil zasloužilý rozhodčí ČVS. (řeší J. Havlíček) 
 
- Navrhnout odznak (plaketu) rozhodčího (řeší Š. Hamanová)


