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Zápis	z	jednání	předsednictva	ČVS	13.9.2022,	10:00hod,	č.8/2022	
	
	
Místo	konání:	Praha-	Strahov,	zasedací	místnosti	ČUS,	1.	patro	budovy	
	
Přítomni:	O.	Šebek,	P.	Hlídek,	Z.	Žaba,	S.	Kouřilová,	M.	Polášek,	J.Makovička	
							 							P.	Šveňha	se	dostavil	na	odpolední	jednání	
	
Online:	R.Vondrák	
	
Stálí	hosté:	J.	Johánek	
	
Hosté:	P.Panuška,	J.	Havlíček,	L.	Kubrycht,	T.	Macas,	V.	Burda,	Z.	Mejstřík		
	
Omluveni:	P.Šveňha	(z	dopoledního	jednání),	D.Kyncl	
	
	
Program	jednání:	
	
	

1. Zahájení	jednání	

O.Šebek	zahájil	jednání,	přivítal	přítomné.		

2. Kontrola	zápisu	

Nejsou	evidovány	nesplněné	úkoly.	Na	základě	připomínky	předsedy	Komise	

rozhodčích	J.	Havlíčka	bude	v	zápisu	změněna	formulace	ohledně	nákladů	na	

rozhodčí	 v	rámci	 mistrovských	 závodů.	 Nová	 formulace	 v	souladu	 s	nově	

přijatými	 směrnicemi:	 Celkové	 náklady	 na	 rozhodčí	 činily	 146.856,-Kč.	 (V	

zápisu	 rozeslaném	 klubům	 bylo	 chybně	 uvedeno,	 že	 se	 náklady	 zvýšily	 o	

146.856,-,	tato	informace	se	nezakládá	na	pravdě).		
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3. Zpráva	sekretariátu	

Většina	 agendy	 sekretariátu	 ČVS	 směřuje	 k	organizaci	MS,	 všichni	 kmenoví				

zaměstnanci	 sekretariátu	ČVS	 jsou	plně	vytíženi	v	rámci	OV	MS.	 J.Johánek	a	

V.Kučera	 řídí	 development	 program	pro	 rozvojové	 země.	M.Perglerová	 nad	

rámec	 výkonu	pozice	manažerky	 týmu	vykonává	pozici	 šéfky	dobrovolníků	

(více	než	200	osob).	P.Blecha	je	pověřen	řízením	ostrahy.	

 

a) Pojišťovna	Kooperativa	proplatila	opravu	poškozené	osmy	ve	výši	57.470,-	

vč.	DPH	s	odpočtem	smluvní	spoluúčasti	ve	výši	10.000,-	Kč.	

b) 27.9.2022	 se	 uskuteční	workshop	NSA	 týkající	 se	 podmínek	přidělování	

financí	svazům.	Plánovaná	účast	O.Šebek,	J.Johánek.		

c) NSA	přidělila	dotaci	na	reprezentaci	paraveslování	24.094,-	Kč,	1.9.	2022	

informaci	stáhla	a	dotace	se	přepočítává.		

d) Dotační	 titul	Údržba	se	bude	snižovat	o	50%	původně	schválené	částky.	

Prioritně	 se	 týká	 NOC,	 kde	 oproti	 původně	 schválené	 částce	 800.000,-	

obdržíme	cca	400.000,-.	

e) Byl	 zpracování	 návrh	 na	 pořízení	movitého	majetku	 z	dotace	 NSA	 –	 viz	

samostatný	bod	jednání.	

	

4. Zpráva	o	přípravách	MS	2022	

OV	 neeviduje	 žádné	 závažně	 problémy	 s	připraveností	 MS.	 Řeší	 se	 běžná	

operativa	 související	 s	takto	 velkou	 akcí.	 Vodní	 hladinu	 se	 podařilo	

dočerpáváním	zdvihnout	na	přijatelnou	úroveň.	Závodní	trať	je	upravena	na	9	

drah	o	šířce	12	metrů.	Česká	i	mezinárodní	VIP	zóna	bude	umístěna	na	horní	
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platformě	stálé	tribuny.	Do	VIP	zóny	českého	veslařského	svazu	byli	pozváni:	

členové	předsednictva,	předsedové	odborných	komisí,	 zástupci	 všech	klubů	

ČVS	 v	počtu	 2	 osob	 na	 den,	 čestní	 členové	 ČVS	 a	medailisté	 z	MS	 nebo	OH.	

Předprodej	vstupenek	je	nižší	než	bylo	očekávání,	objektivními	důvody	mohou	

být:	 omezené	 cestování	 zahraničních	 hostů	 z	důvodu	 covidu,	

nepředvídatelnost	počasí	v	zářijovém	termínu,	obecné	snížení	počtu	účastníků	

na	 hromadných	 akcích	 v	ČR.	 OV	 i	 marketing	 ČVS	 se	 snaží	 aktivovat	 další	

potencionální	diváky.		

V	sobotu	17.9.	v	rámci	zahajovacího	dne	MS	(ještě	nesoutěžního)	se	uskuteční	

finále	programu	Česko	vesluje	–	soutěže	školních	týmů	i	IZS	ligy	(hasiči,	policie,	

armáda).	 Účastníci	 tohoto	 finálového	 programu	 budou	 pozváni	 na	 tribuny	

v	rámci	 slavnostního	 ceremoniálu,	 jehož	 součástí	 bude	ohňostroj	 a	dronová	

show.	Slavnostní	ceremoniál	začne	v	19.30hod.	 	S	ohledem	na	 již	uhrazenou	

dotaci	NSA	je	rozpočet	MS	v	souladu	s	plánem.	ČT	bude	oproti	plánovanému	

vysílání	 finálového	 programu	 vysílat	 na	 ČT4	 přenosy	 z	MS	 po	 celých	 8	 dní	

šampionátu,	 experty	 a	 spolukomentátory	 budou	 V.Chalupa,	 P.Panuška	 a	

J.Makovička.	

O.Šebek	 dále	 informoval	 přítomné	 o	 doprovodném	 programu	 MS-	 výstava	

uměleckých	děl	Row	Row	Row	a	rozlučkový	závod	O.Synka,	který	se	uskuteční	

v	neděli	25.9	jako	poslední	závod	programu	MS.	

5. Zpráva	úseku	obchod	a	marketing		

Aktuální	aktivity	marketingového	úseku	ČVS	jsou	spojeny	s	konáním	MS:	

a) Byl	 zpracován	 tzv.	 Souvenir	 magazín	 v	tištěné	 i	 elektronické	 podobě	

(program	pro	diváky	a	hosty	MS).		
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b) Průběžně	je	dodáván	obsah	na	webovou	stránku	www.rowingracice.com.	

c) Je	koordinována	marketingová	kampaň	k	MS	se	společností	Sport	Invest.	

d) 	V	pondělí	 12.9.	 se	 uskutečnila	 oficiální	 tisková	 konference	 za	 účasti	

zástupců	 reprezentace.	 14.9.	 proběhne	 Media	 Day	 v	Račicích	 (obhlídky	

zázemí,	areálu	pro	novináře).		

e) Jsou	 uzavřeny	 smluvní	 vztahy	 s	agenturou	 Czech	 Tourism	 i	 rodinou	

Lobkowiczů.	

f) Průběžně	jsou	tématikou	MS	aktualizovány	mediální	kanály	ČVS.	

g) Marketing	 ČVS	 je	 pověřen	 ve	 spolupráci	 s	M.	 Kurfirstem	 organizací	

slavnostního	dne	i	ceremoniálu.	

h) Marketing	 ČVS	 aktivně	 zpracovává	 argumentaci	 pro	 možné	 zajištění	

Primátorek	ze	strany	ČVS.		

6. Zprávy	odborných	komisí	

a) Disciplinární	 komise:	 Z.Mejstřík	 přednesl	 zprávu	 Disciplinární	 komise,	

která	je	přílohou	č.	1.	Zároveň	oznámil,	že	M.Frabša	nebude	pokračovat	ani	

jako	 člen	 ani	 jako	 předseda	 v	DK,	 O.Šebek	 požádal	 Z.Mejstříka	 o	

přehodnocení	 svého	 stanoviska	 nevykonávat	 již	 pozici	 předsedy	 DK	 a	

přislíbil	doplnění	DK	o	právně	vzdělaného	člena	s	vazbami	na	ČVS.		

b) Komise	 STK:	 R.Vondrák	 předložil	 návrh	 termínové	 listiny	 na	 rok	 2023,	

který	 je	 konzultován	 se	 zástupci	 sportovního	 úseku	 i	 některými	

oslovenými	 zástupci	 klubů.	 Dlouze	 byl	 diskutován	 termín	MČR	 dorostu,	

juniorů	 a	 seniorů	 s	ohledem	 na	 možnou	 účast	 reprezentantů,	 která	 je	

v	kolizi	 se	 3.	 kolem	 Světového	 poháru.	 S	ohledem	 na	 sezónu,	 ve	 které	

probíhá	olympijská	kvalifikace,	bylo	rozhodnuto	o	akceptaci	navrhovaných	

termínů	s	předpokladem,	že	reprezentanti	usilující	o	start	na	OH	se	MČR	
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pravděpodobně	účastnit	 nebudou.	Navrhovaný	 termín	 je	 však	 v	souladu	

s	potřebami	 a	 zvyklostmi	 klubů	 ČVS.	 Po	 dohodě	 přítomných	 došlo	

k	posunutí	termínu	MČR	na	dlouhé	trati	na	pátek	7.4.2023,	který	je	státním	

svátkem.	 Návrh	 termínové	 listiny	 počítá	 s	červnovým	 termínem	 pro	

Primátorky.	Pracovní	návrh	termínové	listiny,	který	bude	zpracován	STK	

do	konce	září	je	přílohou	č.	2.		

c) Komise	 Masters:	 Z.Norková	 se	 z	jednání	 omluvila,	 ale	 zaslala	 písemnou	

zprávu,	která	 je	přílohou	č.	3.	Přítomní	účastníci	 světové	regaty	Masters	

zhodnotili	pozitivně	tuto	mezinárodní	akci	a	připomněli	potřebu	podpory	

veslování	Masters.		

d) Komise	 rozhodčích:	 J.Havlíček	 informoval	 přítomné	 o	 zapojení	 českých	

rozhodčí	 do	 příprav	MS	 včetně	 účasti	Heleny	Klementové	 ve	 zkouškách	

na	mezinárodní	 rozhodčí.	 Dále	 informoval	 o	 reálné	 šanci	 nominace	

českého	 rozhodčího	 Radima	 Dostála	 na	 olympijskou	 regatu	 v	Paříži.	

J.Havlíček	bude	o	případné	nominaci	komunikovat	se	zástupci	WR	při	MS	

v	Račicích.		J.	Havlíček	seznámil	přítomné	s	návrhem	Komise	rozhodčích	na	

technické	 řešení	 zajištění	 pevných	 startů	 při	 MČR	 ve	 sprintu,	 v	rámci	

kterého	je	nutné	dojet	zrušené	závody	MČR	žactva.	Navrhovaným	řešením,	

které	získalo	většinovou	podporu,	je	umístění	pevných	startů	na	metu	500	

metrů,	 ze	kterých	budou	 startovat	 závody	ve	 sprintu	a	 závody	mladších	

žáků.	Závody	starších	žáků	na	trati	1km	budou	realizovány	v	úseku	2000-

1000m.	Tato	varianta	 je	podporována	 i	 trenéry.	O.Šebek	vznese	oficiální	

žádost	na	M.Kurfirsta,	zda	je	toto	technické	řešení	možné.		

J.Havlíček	 dále	 apeloval	 na	 vedení	 ČVS	 ohledně	 potřeby	 zajištění	

dostatečného	personálu	v	případě	pořádání	velkých	regat	mimo	MČR.	Není	

možné	 veškerou	 organizaci	 přenést	 na	 rozhodčí	 a	 s	ohledem	 na	 časový	
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program	 i	počty	účastníků	 je	nutné	zajistit	dostatečný	počet	pomocných	

funkcí	 a	 dodržování	 řády	 stanovených	 časových	 intervalů.	 ČVS	 se	 ve	

spolupráci	 s	STK	 zavazuje	 tuto	 problematiku	 projednat	 s	pořadateli	

největších	regat.		

e) Komise	 paraveslování:	 	 P.Janák	 se	 z	jednání	 omluvil	 a	 zaslal	 písemnou	

zprávu	o	činnosti,	která	je	přílohou	č.	4.		Proběhla	diskuze	přítomných	nad	

potřebou	 aktivace	 sportovců,	 trenérů	 a	 případně	 asistentů,	 kteří	 by	 se	

chtěli	paraveslování	věnovat	na	úrovni	vrcholového	sportu.	Předseda	ČVS	

přislíbil	 finanční	 podporu	 případným	 zájemcům	 o	 tuto	 aktivitu	 napříč	

kluby	 ČVS.	 V	průběhu	 MS	 v	Račicích	 proběhne	 setkání	 s	předsedou	

Paralympijského	 výboru	 Z.Sýkorou,	 jsou	 vedena	 také	 jednání	 se	

sportovním	 klubem	 Jedličkova	 ústavu.	 Byl	 diskutován	 také	 problém	

s	technickým	zajištěním	přístupů	postižených	k	vodní	hladině,	který	je	ve	

většině	klubů	ČVS	značně	bariérový.		

f) Komise	 akademického	 veslování:	 T.Macas	 informoval	 přítomné	 o	 účasti	

posádek	Univerzity	Karlovy	na	ME	univerzitních	týmů	i	Istanbulu.	Posádka	

děvčat	 zvítězila,	 posádka	 chlapců	 obsadila	 3.	 místo.	 Obě	 osmiveslice	 si	

účast	 zajistily	 vítězstvím	 v	 univerzitním	 závodě	 na	 Primátorkách.	 ČVS	

hradil	 dopravu	 a	 zápůjčku	 lodí,	 pobyt	 účastníků	 hradil	 ČAUS.	 Sportovní	

výsledek	akce	je	velmi	pozitivní.	Organizační	zajištění	ze	strany	tureckých	

pořadatelů	 nebylo	 na	 optimální	 úrovni.	 T.Macas	 informoval	 o	 závazku	

FTVS	 UK	 umožnit	 studium	 specializace	 veslování	 (1.	 trenérská	 třída)	

v	každém	roce,	a	to	pro	všechny	studenty	UK	(nikoliv	pouze	FTVS).	Tato	

skutečnost	byla	přítomnými	velmi	oceněna	a	T,Macas	byl	vyzván,	aby	ve	

spolupráci	s	D.Kynclem	tuto	informaci	prostřednictvím	mediálních	kanálů	

ČVS	rozšířil	do	celého	hnutí.	S	ohledem	na	časové	možnosti	J.Lukše,	který	
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je	 v	tuto	 chvíli	 za	 výuku	 na	 FTVS	 odpovědný,	 byly	 diskutovány	 jiné	

možnosti	 personálního	 zajištění	 výuky	 specializace	 veslování	 na	 FTVS.		

T.Macas	 informoval	 o	 zapojení	 vědeckého	 týmu	 FTVS	 do	

antropometrického	měření	účastníků	MS	v	Račicích,	který	je	koordinován	

s	WR.	Výsledky	výzkumu	budou	předány	Trenérsko	–	metodické	komisi	

ČVS.	T.	Macas	dále	informoval	o	úspěšném	akademickém	MČR	v	Českých	

Budějovicích.		

g) Přestupová	komise:	V.Burda	informoval,	že	PK	neřešila	žádný	podnět,	a	to	

i	 s	ohledem	 na	 to,	 že	 případné	 sporné	 situace	 jsou	 s	ním	 konzultovány	

v	průběhu	 realizovaných	 změn	 klubové	 příslušnosti	 a	 nedochází	 tak	 ke	

sporným	situacím.	

h) Společenská	 komise:	 A.Herinková	 se	 z	jednání	 omluvila.	 O.Šebek	 ocenil	

součinnost	 SK	 v	rámci	 dohledávání	 kontaktů	 na	 medailisty	 vrcholných	

soutěží	při	doručení	pozvání	do	VIP	stanu	při	MS.	A.Herinková	předložila	

návrhy	 na	 čestná	 ocenění	 ČVS-	 viz	 příloha	 č.	 5.	 Předsednictvo	 ČVS	

předložené	 návrhy	 odsouhlasilo,	 zavázalo	 se	 návrh	 na	 čestné	 členství,	

které	 je	 v	rozhodovací	 pravomoci	 Valné	 hromady,	 tomuto	 orgánu	 na	

nejbližším	jednání	předložit.	Zároveň	předsednictvo	ČVS	vyzývá	i	ostatní	

kluby,	které	tuto	aktivitu	dlouhodobě	opomíjejí,	aby	své	zasloužilé	členy	na	

ocenění	čestným	odznakem	nebo	čestnou	plaketou	v	průběhu	měsíce	října	

doplnily.		

i) Lékařská	 komise:	 V.Bartoňová	 se	 z	jednání	 omluvila,	 O.Šebek	 ocenil	 její	

aktivitu	v	rámci	OV	MS,	kdy	zajišťuje	agendu	spojenou	s	účastí	paraveslařů	

na	MS	v	Račicích	a	to	včetně	tzv.	kvalifikace	–	odborné	posouzení,	splnění	

kritérií	pro	start	v	jednotlivých	kategorií	paraveslování	dle	standardů	WR.	

V.	 Bartoňová	 avizovala,	 že	 nejpozději	 do	 konce	 kalendářního	 roku	
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Lékařská	 komise	 předá	 návrh	 směrnice,	 jak	 postupovat	 v	případech	

extrémního	 počasí	 (reakce	 na	 rušené	 závody	 MČR	 žactva	 z	důvodu	

extrémního	horka).		

j) Trenérsko-metodická	 komise:	 P.Panuška	 ocenil	 spolupráci	

s	reprezentačními	trenéry	v	oblasti	návrhu	nominací	i	hodnocení	výkonu	

posádek.	Potvrdil	potřebu	zintenzivnit	proces	vzdělávání	trenérů	ve	všech	

úrovních.	Zpráva	Trenérsko	–	metodické	komise	je	přílohou	č.	6.			

k) Komise	příbřežního	veslování:	L.Kubrycht	informoval	přítomné	o	průběhu	

2	 kol	 Beach	 Sprintu.	 Regaty	 v	Třeboni	 a	 na	 Seči	 byly	 hodnoceny	 velmi	

pozitivně.	V	budoucím	období	nutno	zohlednit	požadavek	na	šířku	dráhy	

(Třeboň)	 a	 jemnost	 písku	 v	dojezdové	 zóně.	 L.Kubrycht	 podal	 informaci	

z	jednání	Komise	příbřežního	veslování	WR,	která	zejména	závodům	Beach	

Sprintů	věnuje	výraznou	pozornost.	Beach	Sprint	bude	zařazen	jako	jedna	

z	disciplín	nové	mezinárodní	platformy	 tzv.	Beach	Games,	 která	 se	koná	

v	roce	2023	na	Bali.	Je	stanoven	postupový	klíč	6	posádek	z	MS	a	2	posádek	

z	kontinentálních	šampionátů.	Závody	v	Beach	Sprintu	jsou	dále	zvažovány	

jako	 řádná	 disciplína	 OH	 v	Los	 Angeles.	 	 Hledá	 se	 nový	 pořadatel	 MS	

v	příbřežním	veslování	v	roce	2023,	které	mělo	být	v	Sabaudii.	L.Kubrycht	

po	 dohodě	 s	ústředním	 trenérem	 předložil	 nominaci	 reprezentačního	

týmu	na	MS,	která	bude	projednána	v	rámci	Zprávy	sportovního	úseku.		

l) Komise	 pro	 Labe	 Arénu:	 M.Kurfirst	 se	 z	jednání	 omluvil	 z	důvodu	

organizačních	 povinností	 v	rámci	 přípravy	 MS.	 Na	 základě	 dodaných	

podkladů	 předsednictvo	 ČVS	 odsouhlasilo	 podporu	 projektu	 Labská	

akademie	 veslování.	 Předsednictvo	 ČVS	 dále	 odsouhlasilo	 požadavek	 na	

zapůjčení	 20	 trenažérů	 na	 finálový	 program	 akce	 Česko	 vesluje.	
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Prostřednictvím	 předsedy	 ČVS	 zve	 M.Kurfirst	 zástupce	 celého	 hnutí	 na	

sobotní	zahajovací	den	MS	do	Labe	Arény.		

7. Zpráva	sportovního	úseku	

Jednání	pokračovalo	již	bez	účasti	předsedů	komisí	ve	standardním	formátu	

za	přítomnosti	stálých	hostů.	Na	odpolední	blok	se	dostavil	Petr	Šveňha.	

a) Příprava	 seniorského	 týmu	 na	 MS:	 O.Synek	 informoval	 přítomné	 o	

přípravách	 seniorského	 týmu	 na	 MS	 v	Račicích.	 Skupina	 M.Vabrouška	

absolvovala	 přípravný	 kemp	 v	Chorvatsku,	 párová	 čtyřka	 mužů	 a	

tréninková	skupina	T.Kacovského	byla	na	soustředění	v	Livignu.	 	Ostatní	

posádky	 se	 připravovaly	 v	ČR.	 Celá	 skupina	 je	 bez	 zdravotních	 obtíží,	

veškeré	 materiální	 požadavky	 a	 organizační	 zajištění	 jsou	 bez	 dalších	

požadavků.	Celý	reprezentační	tým	se	do	Račic	přesouvá	v	pátek	16.9.,	po	

celou	dobu	MS	bude	ubytován	přímo	v	areálu	v	tzv.	„úlech“.		

b) Hodnocení	účasti	týmu	U23	na	ME:	P.Panuška	zpracoval	písemnou	zprávu,	

která	 je	 přílohou	 č.	 7.	 Doplnil	 ji	 komentářem	 vyzdvihujícím	 výkony	

posádek,	které	získaly	medailové	pozice	(4x-M,	4x-W,	1xW).		Pozitivně	byl	

hodnocen	i	závodní	výkon	8+M	a	jejich	celkový	progres	v	průběhu	sezóny.	

V	porovnání	s	ostatními	státy	v	rámci	olympijských	disciplín	disponujeme	

širokým	 kádrem	 závodníků,	 z	nichž	 řada	 může	 startovat	 i	 na	 dalších	

šampionátech	U23.	Je	nutné	pokračovat	v	koncepční	práci	s	kategorií	U23.	

Tento	záměr	předseda	ČVS	potvrdil.		

c) Hodnocení	účasti	na	akademické	akci	ME	Istanbul:	P.Šveňha	informoval	o	

účasti	 posádek	Univerzity	Karlovy	na	 regatě	 v	Istanbulu.	Nejednalo	 se	 o	

vrcholové	 veslování,	 ale	 soutěž	 univerzit.	 Předsednictvo	 se	 shodlo	 na	

potřebě	podpory	i	této	formy	veslování.	I	když	se	nejedná	o	reprezentační	
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posádky.	 Pro	některé	 závodníky	 byla	 účast	 na	 této	 regatě	 vyvrcholením	

tréninkové	práce	a	dává	jim	chuť	u	veslování	zůstat	i	v	dalších	letech.		

d) Nominace	závodníků	na	závody	Coastal	Rowing	na	MS:	Předsednictvo	ČVS	

na	návrh	předsedy	Komise	příbřežního	veslování,	který	byl	konzultován	s	

O.Synkem,	odsouhlasilo	navrženou	nominaci	disciplíny	Beach	Sprint	na	MS	

v	příbřežním	veslování	v	Pembrokeshire.	MS	je	nominačním	závodem	na	

Beach	Games	2023	na	Bali.	Nominováni	 jsou:	Skif	muži:	Suský	Aleš,	Skif	

ženy:	Pospíšilová	Michala,	Dvojskif	mix:	Kappa	Adam,	Flamíková	Pavlína.		

e) Pravidla	 pro	 zařazení	 závodníků	 do	 SCM	 2023:	 Předsednictvo	 ČVS	

odsouhlasilo	návrh	V.	Kučery	na	pravidla	pro	zařazení	závodníků	do	SCM	

pro	 rok	 2023.	 Členové	 předsednictva	 v	diskusi	 podpořili	 nový	 prvek	

procentuální	 bonifikace	 pro	 mimořádně	 antropometricky	 disponované	

sportovce.	Odsouhlasená	pravidla	jsou	přílohou	č.8.		

f) Návrh	 zřízení	 Sportovních	 středisek	 mládeže:	 V.Kučera	 a	 O.Šebek	

zdůvodnili	 členům	 předsednictva	 zřízení	 sportovních	 center,	 která	

spočívají	 v	potřebě	 formálního	 zařazení	 mladších	 závodníků	 do	

systematické	sportovní	přípravy,	která	je	součástí	oficiální	metodiky	ČVS.	

Projekt	úzce	navazuje	na	již	dlouhodobě	realizovaný	systém	Přijď	veslovat.	

Informace	 o	 smyslu	 a	 způsobu	 zřizování	 Sportovních	 středisek	mládeže	

bude	 trenérům	klubů	 sdělena	na	 semináři	 při	MČR	družstev	 a	 následně	

rozeslána	v	písemné	podobě.	

g) Návrh	 změn	 v	systému	 přípravy	 mládeže	 pro	 rok	 2023:	 Dlouhodobě	

diskutované	 záměry	 ve	 změnách	 nastavení	 systému	 sportovní	 přípravy	

s	ohledem	 na	 dlouhodobé	 potřeby	 seniorské	 reprezentace,	 budou	

realizovány	 ve	 2	 krocích	 a	 po	 skončení	 MS	 proběhne	 jednání	 expertní	

skupiny	 na	 finalizaci	 parametrů,	 které	 jsou	 již	 s	pozitivním	 feedbackem	
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projednány	s	NSA.		Po	schválení	konkrétních	parametrů	plánovaných	změn	

bude	materiál	předložen	ke	 schválení	předsednictvu	ČVS	a	kluby	o	něm	

budou	 informovány	v	dostatečném	předstihu.	 Plánované	 změny	ve	 větší	

míře	nabydou	platnosti	od	roku	2024	s	výjimkou	záměru	uspořádání	MČR	

mladšího	 žactva	 formou	 víceboje,	 v	rámci	 kterého	 bude	 veslování	

doplněno	o	další	disciplíny,	které	budou	klást	požadavky	na	trénink	obecné	

sportovní	přípravy.	Tato	soutěž	bude	zařazena	do	programu	MČR	žactva.	

Na	 toto	 téma	 proběhla	 diskuse	 přítomných	 se	 závěrem	 vyzkoušet	 tuto	

soutěžní	 variantu	 v	roce	 2023,	 vyhodnotit	 ji	 a	 případně	 reagovat	 na	

podněty	 vzešlé	 z	 1.	 ročníku.	 Přesný	 formát	 této	 soutěže	 bude	 součástí	

připravovaného	materiálu	viz.	výše.	V	souvislosti	s	navrhovaným	záměrem	

byl	 diskutován	 také	 projekt	 ID	 Talent.	 S	vědomím	 skutečnosti,	 že	

primárním	 cílem	 tohoto	 projektu	 nebude	 získávání	 nových	 veslařů	 do	

klubů	 v	regionech,	 ale	 péče	 o	 stávající	 antropometricky	 disponované	

veslaře,	kteří	dosud	nedosahují	výkonů	tak,	aby	byli	zařazeni	do	SCM	nebo	

reprezentace.	 Manažerem	 projektu	 zůstane	 J.Kopáč,	 do	 jehož	 agendy	

přibude	organizační	zajištění	Sportovních	středisek	mládeže.			

8. Žádost	o	dataci	NSA	

Předsednictvo	 odsouhlasilo	 návrh	 obsahů	 žádosti	 na	 dotační	 projekt	 NSA	

movitý	 majetek,	 která	 je	 vypsána	 na	 období	 následujících	 dvou	 let.	 Není	

zastropováno	 nominální	 hodnotou	 pořizovaného	 majetku,	 ale	 bude	

požadováno	 zdůvodnění	 využitelnosti	 nakoupeného	 majetku.	 Žádost	 bude	

zaslána	včetně	vyznačení	priorit	(priorita	1:	nákup	vleků,	priorita	2:	nákup	lodí	

pro	juniorskou	reprezentaci,	priorita	3:	nákup	skifů	pro	individuální	trénink	
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reprezentace).		Případná	spoluúčast	ze	strany	ČVS	bude	zařazena	do	rozpočtu	

na	rok	2023.		

9. Nabídka	ČVS	na	pořádání	Primátorek	

	O.Šebek	informoval	přítomné	o	jednáních	se	zástupci	Pražského	veslařského	

svazu	 ohledně	 předložené	 nabídky	 na	 pořádání	 Primátorek	marketingovou	

agenturou	ČVS	České	veslování	s.r.o.	

V	rámci	osobního	jednání	za	účasti	předsedů	5	pražských	klubů	byly	vzneseny	

3	 konkrétní	 požadavky	 na	 změnu	 parametrů	 případné	 dohody.	 V	případě	

souhlasu	předsednictva	ČVS	 s	těmito	připomínkami	byla	kluby	deklarována	

podpora	tohoto	záměru	zejména	s	ohledem	na	skutečnost,	že	případný	profit	

pořadatelské	 agentury	 bude	 využit	 pro	 rozvoj	 veslování,	 a	 ne	 jako	 zisk	

soukromé	osoby.	Konkrétně	se	jedná	o:		

a) Pokud	se	kluby	PVS	nedomluví	jinak,	prioritní	termín	pořádání	závodů	je	

červen.		

b) Řídícím	orgánem	(řídícím	výborem)	Primátorek	zůstává	PVS	–	Společnost	

České	 veslování	 s.r.o.	 si	 nominuje	 pracovní	 tým,	 ale	 rozhodovací	

pravomoci	 zůstávají	 řídícímu	 výboru,	 který	 je	 obsazen	 předsedy	 5	

pražských	klubů.		

c) Sportovní	 řízení	 soutěže	 včetně	 jednotlivých	 ustanovení	 vypsání	 a	 STK,	

zůstává	v	rozhodovací	pravomoci	řídícího	výboru.		

Výše	 uvedené	 podmínky	 byly	 předsednictvem	diskutovány.	 Zástupci	 Labe	 i	

Moravy	 byla	 opakovaně	 vznesena	 žádost	 na	 zvážení	 rozšíření	 společenství	

s	ohledem	 na	 možnou	 účasti	 menších	 klubů.	 S	vědomím	 nepřekročitelnosti	

výše	 uvedených	 podmínek	 se	 předsednictvo	 rozhodlo	 tyto	 připomínky	
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akceptovat	 s	dovětkem,	že	o	problematických	záležitostech	chce	se	zástupci	

pražských	 klubů	 dále	 diskutovat	 s	vědomím	 toho,	 že	 finální	 rozhodnutí	

zůstává	v	kompetenci	PVS.		

10. Informace	o	jednání	o	dohodě	se	společností	Cemex	

O.Šebek	informoval	přítomné,	že	proběhla	další	společná	schůzka	smluvních	

stran	dohod	o	narovnání	včetně	účasti	generálního	ředitele	společnosti	Cemex	

i	předsedy	ČVS	O.	Šebka,	na	které	byl	oboustranně	potvrzen	zájem	urychleně	

uzavřít	 smlouvu	 dle	 schválených	 principů.	 Právní	 zástupci	 obou	 smluvních	

stran	byli	vyzváni	k	finalizaci	dokumentů	k	termínu	4.10.2022.,	ke	kterému	by	

měl	vzniknout	čistopis	smlouvy.	Společností	Cemex	byl	nad	rámec	učiněných	

dohod	odsouhlasen	princip	možného	zásypu	vodních	ploch	i	prostřednictvím	

NOC	VS,	pokud	by	ho	Cemex	ve	sjednaném	termínu	nerealizoval.		

11. Různé	

a) Termín	 konání	 akce	 Veslařská	 posádka	 roku	 2022:	 S	ohledem	 na	

plánovaný	 program	 zimních	 soustředění	 resortních	 center	 je	 pracovní	

návrh	 termínu	 konání	 akce	 Veslařská	 posádka	 roku	 stanoven	 na	 pátek	

6.1.2023.	 Tento	 bude	 potvrzen	 na	 říjnovém	 jednání	 předsednictva	 dle	

kapacitních	 možností	 partnerských	 organizací,	 které	 nám	 mohou	

poskytnout	své	prostory.		

b) Termín	 společné	 večeře	 s	reprezentanty:	 Z	důvodu	 prevence	 před	

covidovou	nákazou	byla	zrušena	plánovaná	společná	večeře	předsednictva	

s	reprezentanty,	 která	 se	 uskuteční	 po	 jednání	 předsednictva	 dne	

19.10.2022.	

Jednání	skončilo	v	18:00hod.	


