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ČESKÝ	VESLAŘSKÝ	SVAZ	/	CZECH	ROWING	ASSOCIATION	
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Bank	account	(CZK)	:	MONETA	Money	Bank	:	1723902504/0600	

Bank	account	(EUR)	:	Fio	banka,	a.s.	:	2000949960/2010	
	
	

Zápis	z	jednání	předsednictva	ČVS	16.8.2022,	13:00hod,	
č.7/2022	
	
Místo	konání:	Zasedací	místnost	loděnice	ČVUT	Praha-	Chuchle,	Strakonická	49,	
Praha	
	
Přítomni:	O.	Šebek,	P.	Hlídek,	Z.	Žaba,	S.	Kouřilová,	M.	Polášek	
	
Online:	J.Makovička,	P.Šveňha	
	
Stálí	hosté:	J.	Johánek	
	
Hosté:	O.	Synek,	V.	Kučera,	D.	Kyncl.	D.Macháček,	M.Kurfirst	
	
	
Program	jednání:	
	
1. Zahájení	jednání	

O.Šebek	zahájil	jednání,	přivítal	přítomné	a	požádal	o	minutu	ticha	na	památku	
zesnulého	Jaroslava	Starosty.		

2. Kontrola	zápisu	

Proběhla	kontrola	zápisu	a	nebyly	konstatovány	žádné	rozpory	v	naplňování	
přijatých	usnesení	a	plnění	úkolů.		

3. Zpráva	sekretariátu	

a) V	souvislosti	 s	nově	přijatými	 směrnicemi	 se	 úhrada	 ubytování	 a	 stravy	
rozhodčím	 navýšila	 náklady	 na	 pořádání	 MČR	 žactva	 o	 146.856,	 -	 Kč	 a	
odvoz	 splaškových	 vod	 o	 37.663,80	Kč.	Den	pořádání	MČR	 tak	 vyšel	 na	
309.000,	-	Kč.		

	
b) Celkový	náklad	na	MČR	dorostu	a	juniorů	byl	987.234,-	Kč.	

	
c) LS	 Brno	 zaslaly	 fakturu	 za	 pořádání	 a	 přehled	 nákladů	 za	 částečně	

zrušenou	 regatu	 v	 Brně	 –	 rozesláno	 v	kopii	 předsednictvu	 ČVS	 dne	
30.7.2022.	
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d) Je	 nutné	 stanovit	 pravidla	 distribuce	 vstupenek	 na	MS	 2022	 -	 sjednotit	

postup	 a	 informovat	 kluby,	 každý	 klub	 obdrží	 plný	 počet	 vstupenek,	 na	
které	 má	 nárok,	 budou	 mu	 zaslány	 elektronicky.	 Kluby	 budou	 vyzvány	
k	tomu,	 aby	 případně	 nevyužité	 vstupenky	 nabídly	 ostatním	 klubům	 ve	
svém	 regionu.	 Předsedové	 klubů	 na	 oficiální	 adresy	 již	 obdrželi	 VIP	
pozvání.	V	případě,	že	o	ně	mají	zájem,	musí	vyplnit	elektronický	formulář	
v	pozvánce.		

	
e) Odpovědné	 osoby	 za	 ČVS	 v	termínu	 do	 20.8.2022	 podepíší	 připravené	

smlouvy	 na	 zajištění	 sportovní	 činnosti	 klubů,	 následně	 budou	 zaslány	
klubům.		

	
f) NSA	 vypsala	 dotační	 program	 Provoz	 a	 údržba	 sportovních	 zařízení	 –	

celková	 alokace	 385	mil.	 Kč.	 Stav	 přijatých	 žádostí	 k	 11.8.	 cca	 30	%	 !!,	
žádost	bude	podávat	ČVS	i	NOC	MS,	NSA	vypsala	také	dotaci	Můj	klub	2,	
která	se	týká	pouze	klubů,	které	v	rámci	1.	výzvy	neobdržely	žádnou	dotaci.		

	
g) Proběhl	CdlJ	2022	–	zisk	3	medailí	a	přidělení	pořadatelství	této	akce	na	

rok	 2024.	 Poděkování	 L.Kubrychtovi	 za	 prezentaci	 naší	 kandidatury	
v	místě	konání	a	D.Kynclovi	za	její	zpracování.	
	

h) Informace	 z	kongresu	 European	 Rowing	 –	 do	 boardu	 ER	 byl	 zvolen	
švýcarský	 kandidát,	 ER	 bude	 skládat	 odborné	 komise	 pro	 jednotlivé	
oblasti,	další	jednání	kongresu	ER	proběhne	v	Račicích	při	MS.		
	

i) V	souladu	 s	rozhodnutím	 předsednictva	 byla	 dne	 14.7.2022	 odeslána	
nabídka	na	pořádání	Primátorek	Pražskému	veslařskému	svazu.	

	

4. Zpráva	úseku	obchod	a	marketing		

D.Kyncl	 informoval	o	oficiálním	podpisu	smluv	s	panem	Ondřejem	Vlčkem	a	
nadací	Dobrá	anděl,	která	byla	spojena	s	mediální	prezentací.		

D.Kyncl	 informoval	 o	 spolupráci	 s	ČT,	 která	 nad	 rámec	 původních	 záměrů	
odvysílala	 přímý	 přenos	 ze	 závodů	 ME	 ve	 veslování	 v	Mnichově.	 ČT	 již	
průběžně	 vysílá	medailonky	 veslařských	 klubů,	 které	 je	mimo	 živé	 vysílání	
možné	sledovat	i	v	rámci	služby	HbbTv	(červené	tlačítko)	z	archivu,	kde	jsou	
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všechny	uloženy.	ČT	bude	vysílat	přímé	přenosy	ze	všech	závodních	dnů	MS	
v	Račicích,	původně	byl	plánováno	vysílání	pouze	čtvrtek-neděle.	Po	dobu	MS	
bude	rozšířen	spolukomentátorský	tým	na	3	experty:	Václav	Chalupa,	Přemysl	
Panuška,	Jakub	Makovička.	

Probíhá	jednání	s	agenturou	CzechTourism	o	partnerství	v	rámci	MS.	ČVS	byl	
zařazen	mezi	podporované	akce,	jedná	se	o	rozsahu	vzájemného	plnění.		

ČVS	 spolupracuje	na	přípravě	výstavy	uměleckých	děl	 v	rámci	MS,	 která	by	
měla	být	atraktivním	zpestřením	pro	závodníky,	zahraniční	i	domácí	hosty.		

Je	připravena	instalace	bannerů	reklamních	partnerů,	ale	i	vizuálů	s	logy	MS,	
které	by	měly	areál	vizuálně	zatraktivnit.	I	přes	smluvní	závazek	společnosti,	
která	 realizovala	 odbahnění	 kanálu,	 se	 nepodaří	 odstranit	 hmotu	 písku	 na	
kose,	nelze	než	přijmout	jako	reálnou	situaci,	kterou	budeme	právně	řešit	po	
MS.	 „Písečné	 duny“	 alespoň	 nebudou	 v	TV	 záběrech,	 jelikož	 kamery	 budou	
snímat	 stranu,	 kde	 je	 umístěna	 tribuna.	 Naproti	 tribuně	 budou	 umístěny	 2	
velkoplošné	 obrazovky,	 doplněné	 o	 jednu	 grafickou	 platformu,	 která	 bude	
zobrazovat	online	informace	o	závodu.		

	

5. Problematika	kanálu	Račice	

M.	Kurfirst	informoval	o	zasedání	odborné	komise	pro	problematiku	kanálu.	
Zápis	z	jednání	komise	je	přílohou	č.1.	Byla	zpracována	studie	proveditelnosti	
nových	 dispozic	 veslařské	 dráhy	 s	ohledem	 na	 požadavky	 WR,	 jejímž	
výsledkem	má	být	rozšíření	vratného	kanálu	tak,	aby	v	něm	byly	2	samostatné	
dráhy,	které	mohou	být	využívány	na	rozveslování	a	vyveslování.	Zároveň	má	
dojít	k	zasypání	vodní	plochy	za	úrovní	startu.	Vytěžená	hmota	bude	využita	
k	zásypům	vodních	ploch	 v	okolí	 kanálu	 v	 souladu	 s	ujednanou	dohodou	 se	
společností	 Cemex.	 Sjednaná	 dohoda	 se	 společností	 Cemex	 stále	 není	
uzavřena,	řeší	právní	zástupci	obou	stran.	O.Šebek	vyzval	k	co	nejrychlejšímu	
uzavření	 této	dohody,	 jejíž	 podpis	 je	 podmínkou	k	realizaci	 zásypů	vodních	
ploch.	 Výše	 předložená	 studie	 proveditelnosti	 bude	 realizovatelná	 pouze	
v	případě,	že	se	podaří	zvýšit	vodní	hladinu	na	původní	hodnotu.		
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M.	 Kurfirst	 dále	 informoval	 o	 nákladech	 spojených	 s	pobytem	 ukrajinských	
sportovců	v	Račicích,	náklady	na	ubytování	jsou	na	vrub	Sportcentra	Račice,	
náklady	na	stravování	uhradí	ČVS.	

M.	 Kurfirst	 informoval	 o	 problematice	 připojení	 Labe	 Arény	 k	čističce	 vod,	
která	 je	 v	majetku	 obce,	 navržené	 smluvní	 parametry	 byly	 pro	 Labe	 Arénu	
nevýhodné,	tudíž	nebyly	akceptovány	a	v	době	závodů	je	nutné	odpad	vyvážet	
fekálními	 vozy.	 Tento	 stav	 je	 dlouhodobě	 neudržitelný	 i	 ekonomicky	
nevýhodný.	 V	souvislosti	 s	nedohodou	 na	 řešení	 kanalizace	 nebylo	
odsouhlaseno	 ze	 strany	 obce	 připojení	 Labe	 Arény	 k	vodovodnímu	 řadu,	
s	ohledem	na	MS	v	Račicích	i	komunální	volby	nebude	ČVS	ani	NOC	podnikat	
žádné	 kroky	 a	 po	 skončení	 MS	 se	 pokusí	 situaci	 odblokovat	 předseda	 ČVS	
O.Šebek.		

Proběhla	 diskuse	 nad	 interpersonálními	 vztahy	 v	rámci	NOC	 a	 SCR,	 všichni	
zúčastnění	byli	vyzváni	ke	smíru	zejména	s	ohledem	na	význam	pořádání	MS,	
po	jehož	ukončení	proběhnou	další	jednání.	

M.	 Kurfirst	 dále	 informoval	 o	 nabídkách	 společností	 zabývající	 se	
fotovoltaikou,	 což	 bylo	 pozitivně	 kvitováno	 a	 této	 problematice	 se	 dále	
budeme	věnovat	s	ohledem	na	ekonomický	potenciál	tohoto	segmentu.		

M.	 Kurfirst	 informoval	 přítomné	 o	 probíhajícím	 projektu	 Ligy	 IZS	 v	rámci	
Česko	vesluje,	 které	bude	mít	 finálový	program	dne	17.9.	před	 slavnostním	
zahájení	MS.		

	

6. Příprava	MS	

D.Macháček	informoval	o	přípravách	MS.	OV	pracuje	ve	stejném	složení	jako	
při	MS	U23,	nyní	probíhají	jednání	OV	již	na	týdenní	bázi.	Největším	rizikem	
zůstává	pokles	vodní	hladiny.	Díky	dočerpávání	vody	se	daří	hladinu	držet	na	
původní	 úrovni.	 Závody	 budou	 probíhat	 v	režimu	 9	 drah	 v	šířce	 12	metrů.	
Součástí	programu	MS	jsou	i	závody	paraveslařů,	pro	které	je	třeba	vybudovat	
speciální	infrastrukturu.	V	rámci	diváckého	zázemí	budou	2	VIP	zóny,	VIP	stan	
ČVS	 a	 VIP	 stan	 World	 Rowing.	 Slavnostní	 večeře	 pro	 delegáty	 ostatních	
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federací	 se	 uskuteční	 ve	 stanu	 v	Račicích.	 Průběžně	 jsou	 monitorována	
proticovidová	 opatření,	 a	 to	 jak	 na	 národní	 úrovni,	 tak	 z	pohledu	 World	
Rowing.	Při	ME	v	Mnichově	 již	probíhaly	slavnostní	 ceremoniály	s	možností	
osobní	gratulace	a	je	reálná	předpoklad,	že	tomu	tak	bude	i	při	MS	v	Račicích.	
Žádné	další	restrikce	pro	týmy	ani	diváky	nejsou	zatím	avizovány.		

	

7. Zpráva	sportovního	úseku-dospělí	

O.Synek	předložil	zprávu	o	výsledcích	reprezentace	na	ME	viz	příloha	č.2.	Dále	
informaci	 o	 průběhu	 a	 výsledcích	 nominačního	 závodu	 dne	 8.8.2022	 a	
předložil	 návrh	 na	 donominaci	 2.	 skupiny	 závodníků	 na	 MS	 v	Račicích.	
Následně	 proběhla	 diskuse	 o	 predikci	 umístění	 donominovaných	 posádek	
včetně	zdůvodnění	neúčasti	4x	–	ženy	v	nominačním	závodě.	V	rámci	diskuse	
proběhla	také	polemika	nad	správností	účasti	nominovaných	závodníků	na	ME	
U23	 2	 týdny	 před	 konáním	 MS.	 Během	 diskuse	 se	 vyprofilovaly	 dva	
protichůdné	názory	a	to:	zachovat	původní	nominaci	seniorského	týmu,	který	
se	účastnil	závodu	SP	a	ME	(protinávrh	A),	nebo	navrženou	skupinu	posádek,	
které	vzešly	z	nominačního	závodu	rozšířit	o	posádky	skif	muži	a	dvojka	muži	
a	umožnit	tak	účast	na	domácím	MS	co	nejširší	skupin	závodníků	i	s	vědomím,	
že	jejich	výkony	nemusí	odpovídat	kvalitě	startovního	pole	na	MS	(protinávrh	
B).	Po	skončení	diskuse	proběhlo	hlasování	o	těchto	variantách	a	většinou	5ti	
hlasů	 byl	 odsouhlasen	 protinávrh	 B.	 Finální	 nominace	 odsouhlasena	
předsednictvem	ČVS	je	přílohou	č.	3.	Po	proběhlém	hlasování	O.Synek	vyjádřil	
nesouhlas	s	hlasováním	o	variantách	A	a	B,	a	nehlasováním	o	jím	předloženém	
návrhu	 nominace.	 Hlasování	 předsednictva	 označil	 za	 nedůvěru	 vůči	 své	
osobě.		

	

8. Hodnocení	MS	U23	

P.Panuška	 předložil	 hodnocení	 účasti	 reprezentace	 U23	 na	 MS	 ve	 Varese.	
Ocenil	zejména	výkony	posádek	4x	–	ženy	a	4x	–	muži.	Celkově	ocenil	přístup	
celého	 týmu	 k	přípravě	 a	 apeloval	 na	 pokračování	 programu	 pro	 kategorii	
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U23.	 P.Panuška	 předsednictvu	 předložil	 návrh	 nominace	 na	 ME	 U23	
v	Hazewinkelu.	 Předložený	 návrh	 byl	 schválen.	 Hodnocení	 posádek	 U23	 je	
přílohou	č.4.	

	

9. Zpráva	sportovního	úseku-mládež		

V.Kučera	předložil	zprávu	o	výkonech	a	výsledcích	 juniorského	týmu	na	MS	
juniorů	 ve	 Varese.	 Předseda	 O.Šebek	 pogratuloval	 V.Kučerovi	 k	zisku	 zlaté	
medaile	 a	ocenil	 výkon	závodníků	a	práci	 trenéra	 Jakuba	Litery.	Hodnocení	
mládeže	je	přílohou	č.5.	

Pravidla	 SCM	 pro	 rok	 2023	 budou	 předložena	 ke	 schválení	 předsednictvu	
v	září	 s	tím,	 že	 budou	 vycházet	 z	principů	 dosavadní	 praxe	 i	 pro	 rok	 2023.	
V	částečné	 míře	 do	 něj	 budou	 zapracovány	 možné	 bonifikace	 pro	
antropometricky	výjimečně	disponované	sportovce.	S	ohledem	na	plánované	
změny	 v	nastavení	 struktury	 zajištění	 mládeže	 je	 nutné	 zaujmout	 závazné	
stanovisko	 k	projektu	 ID	 Talent	 nejpozději	 na	 zářijovém	 jednání	
předsednictva.	V	průběhu	roku	diskutované	nové	parametry	systému	výchovy	
mládežnických	 kategorií	 pod	 záštitou	 ČVS	 budou	 nejprve	 konzultovány	
s	odpovědnými	 osobami	 NSA	 (zajistí	 O.Šebek),	 poté	 budou	 projednány	
předsednictvem	 ČVS	 a	 přestaveny	 klubům	 s	tím,	 že	 případné	 strukturální	
změny	 vejdou	 v	platnost	 až	 od	 roku	 2024.	 S	ohledem	 na	 shodu	 všech	
odborníků	 na	 potřebě	 zařadit	 do	 přípravy	 kategorie	 mladšího	 žactva	 více	
prvků	 obecné	 sportovní	 přípravy,	 bude	 předsednictvu	 předložen	 nový	
koncept	 MČR	 mladšího	 žactva,	 ve	 kterém	 se	 bude	 soutěžit	 i	 v	dalších	
sportovních	disciplínách,	než	 je	veslování.	Tento	všestranností	víceboj	bude	
zařazen	do	programu	MČR	žactva	v	Račicích	již	v	roce	2023.		

	

10. Přijetí	VK	Ohře	Most	

Na	základě	zaslaných	podkladů,	které	splnily	všechny	náležitosti	a	v	souladu	
s	doporučením	místopředsedy	 pro	 oblast	 Labe	 Zdeňka	 Žaby,	 předsednictvo	
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odsouhlasilo	 přijetí	 klubu	 VK	 Ohře	 Most	 za	 dalšího	 člena	 ČVS	 (tzv.	 Klub	
čekatel).	

	

11. Různé	

a) Podnět	S.Kouřilové-medailové	ceremoniály	při	závodech	ČVS	
Předsednictvo	ČVS	apeluje	na	pořadatele	OP,	aby	dodrželi	soutěžní	řád	a	
v	kategorii	mladších	a	starších	žáků	byly	oceňovány	posádky	na	1.-3.	místě,	
ostatní	 kategorie	 vyhodnocují	 pouze	 vítěze,	 dosud	 nebylo	 jednotné.	 Na	
dalším	 jednání	 předsednictva	 je	 nutné	 projednat	 o	 sjednocení	 formy	
medailových	ceremoniálů	v	případě	účasti	zahraničních	posádek	na	MČR	
s	mezinárodní	účastí.		

b) Problematika	pořádání	Primátorek	
O.Šebek	 vznesl	 dotaz	 na	 P.Šveňhu,	 zda	 Pražský	 veslařský	 svaz	 zaujal	
stanovisko	 k	nabídce	 ČVS	 na	 pořádání	 Primátorek.	 P.Šveňha	 potvrdil	
přijetí	nabídky	i	probíhající	interní	jednání	mezi	pražskými	kluby	a	přislíbil	
závaznou	odpověď	ČVS	do	15.9.2022.	Oficiální	nabídka	poslána	14.7.	není	
zatím	žádná	odpověď.	Měli	schůzku,	do	konce	srpna	si	dají	termín,	do	půlky	
září	chtějí	dát	vědět	co	a	jak	–	příští	předsednictvo	

c) O.Šebek	informoval	o	účasti	univerzitních	posádek	na	regatě	v	Istanbulu.		
Zúčastní	se	2	osmiveslice,	částečně	to	hradí	ČVS,	částečně	ČAUS.	

d) V	rámci	sjednané	spolupráce	s	rodinou	Lobkowitzů	proběhne	společenské	
setkání	 reprezentačního	 týmu	 s	vedením	 ČVS	 na	 Pražském	 hradě	 dne	
11.9.2022.	

e) O.Šebek	informoval	o	probíhajícím	VŘ	na	dodavatele	sportovního	oblečení	
pro	reprezentanty	na	nadcházející	dvouletý	cyklus.	

f) S	ohledem	 na	 principy	 udržitelného	 rozvoje	 společnosti	 a	 ochrany	
životního	prostředí	předsednictvo	ČVS	odsouhlasilo	návrh	na	digitalizaci	
podkladů	 pro	 jednání	 předsednictva	 a	 nadále	 již	 nebude	 mimo	
opodstatněných	případů	při	svých	jednáních	využívat	tištěné	podklady.		

g) Předsednictvo	 odsouhlasilo	 dodatečnou	 žádost	 VK	 Olomouc	 o	 zápůjčku	
cvičného		skifu	pro	VK	Olomouc.	
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h) Předsednictvo	odsouhlasilo	žádost	VK	Blesk	o	zápůjčku	gumového	člunu	
pro	účely	doprovodu	vodní	cesty	mezi	Kolínem	a	Děčínem.	

	

Jednání	bylo	ukončeno	v	19:30hod.	


