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Zápis	 z	 jednání	 předsednictva	 ČVS	 19.10.2022,	 13:00hod,	
č.9/2022	
	
	
Místo	konání:	Praha-	Strahov,	zasedací	místnosti	č.	234,	1.	patro	budovy	
	
Přítomni:	O.	Šebek,	P.	Hlídek,	Z.	Žaba,	S.	Kouřilová,	M.	Polášek,	J.	Makovička	
							 							P.	Šveňha	
	
Stálí	hosté:	J.	Johánek,	D.	Kyncl	
	
Hosté:	P.Panuška,	V.Kučera,	O.Synek	
	
	
Program	jednání:	
	
1. Zahájení	jednání	

O.Šebek	 přivítal	 přítomné	 a	 zahájil	 jednání.	 Zároveň	 okomentoval	mediální	
informace	o	jeho	možném	výkonu	pozice	předsedy	NSA	a	potvrdil,	že	je	jedním	
z	možných	 kandidátů,	 ale	 jednání	 stále	 probíhají.	 Není	 možné	 predikovat	
výsledek	ani	časový	horizont	těchto	jednání.	V	případě,	že	by	O.Šebek	pozici	
předsedy	 NSA	 vykonával,	 je	 dle	 zákona	 neslučitelná	 s	pozicí	 předsedy	 ČVS.	
Tato	 situace	 je	 řešena	 stanovami	 ČVS.	 O.Šebek	 informoval	 přítomné,	 že	 do	
doby	finálního	rozhodnutí	bude	nadále	vykonávat	pozici	předsedy	ČVS	na	plno	
a	se	vší	odpovědností.		

2. Kontrola	zápisu	

Nejsou	evidovány	nesplněné	úkoly.	S	ohledem	na	závěry	posledního	jednání	
předsednictva	není	smluvně	dořešen	vztah	mezi	ČVS	a	PVS	ohledně	pořádání	
Primátorek.	 Platí	 však	 ústní	 dohoda	 a	 tým	 ČVS	 již	 koná	 přípravné	 kroky	
potřebné	k	zajištění	organizace	Primátorek	v	roce	2023.		
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3. Hodnocení	MS	Račice		

O.Šebek	 ocenil	 skvělou	 práci	 organizačního	 výboru	 pod	 vedením	 Dušana	
Macháčka,	který	tak	zúročil	dlouholetou	činnost.	MS	bylo	mezinárodní	federací	
World	 Rowing,	 účastnickými	 týmy,	 představiteli	 české	 veslařské	 komunity,	
zástupci	médií	i	diváky	hodnoceno	velmi	pozitivně.		

Sportovní	 výsledky	 budou	 hodnoceny	 samostatně	 ve	 Zprávě	 sportovního	
úseku.		

Předseda	 ČVS	 ocenil	 organizační,	 společenský,	 mediální	 a	 snad	 i	 finanční	
přínos	domácího	MS	pro	ČVS.	 Z	organizačních	 záležitostí	 bylo	nejdůležitější	
dočerpání	 vody	 do	 kanálu	 na	 přijatelnou	 hodnotu	 pro	 vytyčení	 9	 drah	 a	
zajištění	 infrastruktury	 pro	 paraveslaře.	 O.Šebek	 ocenil	 zapojení	 Davida	
Kyncla	 a	 Veroniky	 Opršalové	 do	 marketingových	 aktivit	 OV.	 Zejména	 pak	
ceremoniál	 slavnostního	 zahájení	 a	 VIP	 hospitality	 pro	 zahraniční	 i	 české	
hosty.	Velmi	pozitivně	byla	vnímána	doprovodná	akce	Row	In	Art.	Pozitivní	byl	
také	 finálový	 den	 akce	 Česko	 vesluje	 včetně	 ligy	 IZS.	 Účastníci	 této	 akce	
vytvořili	důstojnou	návštěvu	při	zahajovacím	ceremoniálu	–	poděkování	patří	
M.Kurfirstovi	a	jeho	týmu.	MS	konané	v	ČR	přineslo	veslování	mnohonásobně	
vyšší	 mediální	 publicitu,	 ať	 už	 počtem	 zpravodajských	 příspěvků,	 ale	 i	
nadstandardní	 produkční	 výrobou	 televizních	 přenosů	 ze	 strany	 ČT.		
Hospodářský	 výsledek	 MS	 bude	 znám	 do	 poloviny	 listopadu,	 ČVS	 dle	
smluvního	ujednání	 s	NOC	VS	náleží	 30%	ze	 zisku	 akce,	 zbylých	70%	bude	
využito	 pro	 rozvoj	 NOC	 (provoz,	 údržba,	 pořádání	 dalších	 akcí	 atp.).	 	 Tato	
úspěšná	globální	akce,	jak	již	bylo	dříve	avizováno,	byla	poslední	pod	vedením	
stávajícího	OV,	 v	jehož	 čele	 stáli	 pánové	Macháček	 a	 Šebesta,	 kterým	náleží	
poděkování	 za	 skvěle	 odvedenou	 práci.	 Již	 nyní	 je	 do	 Račic	 přiděleno	
pořadatelství	2	významných	mezinárodních	podniků:	juniorská	akce	Coupe	de	
la	Jeunesse	2024	a	ME	U23	v	roce	2025.	

4. Zpráva	sekretariátu	

a) Odsouhlasena	 žádost	 o	 zapůjčení	 16	 trenažérů	 na	 lounský	 triatlon	 v	ceně	
1.000,-/kus.		
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b) Průběžně	probíhá	uzavírání	smluv	a	fakturace	na	zajištění	sportovní	činnosti	
klubů	ČVS.	

	
c) Dorazily	 žádosti	 na	 příspěvek	 na	 párové	 osmy	 z	VK	 Smíchov,	 VK	 Hodonín,	

pokud	sekretariát	ČVS	neobdrží	žádost	z	oblasti	Labe	do	31.10.2022,	bude	3.	
příspěvek,	který	je	ve	schváleném	rozpočtu	poskytnut	klubu	VK	Blesk.	

	
d) Byly	zřízeny	elektronické	podpisy	statutárních	zástupců	ČVS	a	České	veslování	

s.r.o.-Johánek,	Šebek	
	
e) Byl	 zřízen	 účet	 společnosti	 České	 veslování	 s.r.o.	 ve	 Fio	 bance	 a	 proběhlo	

jednání	s	externí	účetní	firmou,	která	zajistí	proces	zařazení	společnosti	mezi	
plátce	DPH.	

	
f) European	 Rowing	 vyzval	 federace	 k	vyjádření	 názoru,	 zda	 evropskou	

kvalifikační	regatu	v	roce	2024	spojit	s	konáním	ME	nebo	pořádat	samostatný	
závod	pro	klasické	veslování	i	paraveslování	v	jiném	termínu.	Většinový	názor	
je	spojit	kvalifikační	regatu	s	ME.	

	
g) Informace	 o	 jednání	 s	předsedou	 VK	 Hamr,	 požadavky	 na	 kompenzaci	

přípravy	4-M	a	další	od	Adama	Kapy.	Jednání	s	předsedou	M.Hartmanem	bylo	
nekonfliktní	a	předseda	VK	Hamr	byl	seznámen	s	platnými	směrnicemi	podle	
kterých	 bude	 postupováno.	 I	 přes	 tuto	 skutečnost	 závodník	 Adam	 Kapa	
kontaktoval	předsedu	ČVS	s	agresivní	SMS	a	emailovou	komunikací.	Na	tuto	
předseda	ČVS	nereagoval	a	nebude	reagovat	ani	na	další	možné	a	v	souladu	
s	garancí	 předsedy	 VK	 Hamr,	 že	 za	 klub	 bude	 s	ČVS	 jednat	 on,	 bude	 tato	
komunikace	předána	M.Hartmanovi	s	žádostí	o	vysvětlení.	

	
h) V	tisku	 se	 objevila	 zpráva,	 že	 NSA	 zredukovala	 plán	 rozvoje	 Národních	

olympijských	center	pouze	na	3	centra	–	Nymburk,	Harrachov	a	Nové	Město	
na	 Moravě.	 Pokud	 by	 se	 tato	 informace	 zakládala	 na	 pravdě,	 došlo	 by	
k	vyřazení	 Račic,	 Tróji	 a	 tenisového	 areálu	 v	Prostějově.	 V	koordinaci	 se	
svazem	 kanoistiky	 budeme	 vedení	 NSA	 vyzývat	 k	opětovnému	 zařazení	
račického	kanálu	mezi	Národní	olympijská	centra.		

	
i) NSA	přidělila	dotaci	na	parareprezentanta	Václava	Trnku	ve	výši	31.000,-Kč,	

která	 je	 vázána	 na	 jeho	 jméno.	 Čerpání	 bude	 koordinováno	 s	generálním	
sekretářem.	
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j) V	návaznosti	 na	 návštěvu	 MS	 a	 závodu	 paraveslování,	 inicioval	 předseda	
Paralympijského	 výboru	 Zbyněk	 Sýkora	 mezi	 basketbalovými	
parareprezentanty	 možnost	 zajištění	 systematické	 vrcholové	 přípravy	
v	paraveslování,	pokud	by	z	nich	někdo	měl	zájem.		Jeden	sportovec	projevil	
vážný	 zájem	 o	 zapojení	 do	 paraveslařského	 programu.	 Je	 kondičně	 dobře	
disponovaný,	pravidelně	se	účastní	paratriatlonů	a	ve	své	blízkosti	má	osoby	
z	veslařské	 komunity.	 S	ohledem	 na	 logistické	 potřeby	 spojené	 s	pohybem	
vozíčkáře,	 byl	 osloven	 VK	Blesk,	 který	 přislíbil	možnost	 stavebních	 úprav	 i	
poskytnutí	 potřebného	 zázemí	 a	 součinnosti	 pro	 trénink	 paraveslařů.	
J.Makovička,	 který	 jako	 jediný	 v	ČR	má	 zkušenosti	 s	tréninkem	vrcholových	
paravelařů,	 upozornil	 na	 časovou,	 logistickou,	 silovou	 i	mentální	 náročnost	
práce	 trenéra,	 který	 je	 zároveň	 i	 asistentem	 parasportovce.	 J.Makovička	
zároveň	 potvrdil,	 že	 s	dotyčným	 sportovcem	 i	 zástupci	 paralympijského	
výboru	 osobně	 jednal	 a	 přislíbil	 metodickou	 pomoc	 a	 předání	 zkušeností.	
S	ohledem	 na	 výše	 uvedené	 předsednictvo	 ČVS	 pověřilo	 Davida	 Kyncla	 ke	
zveřejnění	 výzvy	 pro	 zájemce,	 kteří	 by	 se	 na	 plný	 úvazek	 činnosti	 trenéra	
paraveslařů	 chtěli	 a	 mohli	 věnovat.	 Pokud	 je	 ambicí	 tohoto	 projektu	 start	
paraveslaře	 na	 POH	 2024,	 je	 nutné	 bezodkladně	 zahájit	 tréninkový	 proces	
v	objemu	podobném	závodníku	seniorské	reprezentace.		
	

5. Zpráva	úseku	obchod	a	marketing		

D.Kyncl	 informoval	o	výstupech	z	MS	a	potvrdil	 již	 zmíněná	 slova	předsedy	
ČVS,	 že	 MS	 bylo	 vnímáno	 velmi	 pozitivně	 a	 předložil	 analýzu	 mediálních	
výstupů,	která	je	přílohou	č.1	tohoto	zápisu.	D.Kyncl	dále	informoval	o	zahájení	
příprav	 na	 zajištění	 Primátorek	 2023	 a	 v	této	 souvislosti	 představil	 návrh	
struktury	nového	eventového	týmu,	který	mimo	Primátorek	bude	zajišťovat	i	
mezinárodní	akce	v	Račicích.	D.	Kyncl	byl	již	dříve	jmenován	předsedou	tohoto	
týmu	a	konkrétní	obsazení	pozic,	které	budou	svoji	činnost	vykonávat	částečně	
pro	 s.r.o.	 České	 veslování	 a	 NOC	 VS,	 bude	 ještě	 upřesněno.	 Z	části	 využije	
stávající	 OV	 z	Račic,	 který	 bude	 doplněn	 o	 nové	 osoby.	 D.Kyncl	 potvrdil,	 že	
úspěšné	MS	a	možnost	nabídnout	partnerům	prezentaci	při	Primátorkách	je	
příslibem	pro	navýšené	sponzorského	plnění	v	roce	2023.		

6. Zpráva	sportovního	úseku	

a) Jednání	 o	 pokračování	 spolupráce	 ČVS	 a	 O.Synka:	 Proběhla	 diskuse	
zúčastněných	nad	způsobem	i	principem	donominace	posádek	2-M	a	1xM	
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na	 MS	 v	Račicích.	 Členové	 předsednictva	 ČVS	 i	 O.Synek	 popsali	 tuto	
skutečnost	 ze	 svého	 pohledu	 a	 vzájemně	 si	 vysvětlili	 příčiny	 sporného	
názoru	 na	 tuto	 donominaci.	 S	ohledem	 na	 nadcházející	 sezónu,	 která	 je	
nominační	 na	 OH,	 se	 všichni	 zúčastnění	 dohodli,	 že	 se	 k	problematické	
domoninaci	 dvou	 posádek	 nad	 rámec	 navržené	 nominace	 nebudou	 již	
vracet	 a	 pro	 budoucí	 období	 budou	 nastavena	 jasná	 pravidla,	 aby	
k	případným	kompetenčním	i	odborným	sporům	nadále	nedocházelo.	Bylo	
přijato	následující	usnesení:	
	
Rozdělení	kompetencí	v	rámci	řízení	české	veslařské	reprezentace.		
	
Předsednictvo	se	shodlo,	že	větší	důraz	bude	kladen	na	činnost	trenérské	
rady,	která	bude	jako	kolektivní	orgán	schvalovat	a	připomínkovat	
navržené	nominace,	které	bude	předkládat	sportovní	ředitel	ČVS	Ondřej	
Synek,	který	je	zároveň	předsedou	trenérské	rady.	Z	jednání	trenérské	
rady	budou	vyhotovovány	zápisy,	které	budou	předsednictvu	ČVS	k	
dispozici.	Předsednictvo	v	nadcházející	sezóně	nebude	v	navržené	
nominace	sportovního	ředitele,	která	bude	schválena	trenérskou	radou,	
činit	žádné	změny.	Vyhrazuje	si	však	právo	předloženou	nominaci	
komentovat	nebo	si	vyžádat	doplňující	stanoviska.		
	
Složení	trenérské	rady:	
Ondřej	Synek	(Sportovní	ředitel	ČVS)	
Jakub	Makovička	(Místopředseda	ČVS	pro	sport)	
Přemysl	Panuška	(Koordinátor	týmu	žen	a	Ústřední	trenér	týmu	U23)	
Vít	Kučera	(Ústřední	trenér	mládeže)	
Libor	Kubrycht	(Koordinátor	reprezentace	příbřežního	veslování)	
	

b) Hodnocení	 účasti	 týmu	 na	 MS	 2022	 Račice:	 O.Synek	 zhodnotil	 účast	
jednotlivých	posádek	na	MS	v	Račicích,	písemné	hodnocení	je	přílohou	č.	2	
tohoto	 zápisu.	 V	rámci	 diskuse	 byla	 velmi	 pozitivně	 hodnocena	 skupina	
posádek,	 která	 by	 se	 v	případě	 stejného	 umístěni	 i	 na	 příštím	 MS	
kvalifikovala	na	OH	(2xMLV,	2xM,	2-Ž).	Velmi	blízko	kvalifikačnímu	místu	
byla	Lenka	Antošová,	pro	kterou	to	byla	1.sezóna	na	skifu.	Předsednictvo	
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ČVS	ocenilo	i	medailový	výsledek	posádky	2-MLV	Kopáč,	Viktora.	Několik	
posádek	 v	 průběhu	 MS	 provázely	 zdravotní	 problémy,	 které	 negativně	
ovlivnily	výkonnost.	S	ohledem	na	konání	MS	v	Račicích	dostala	příležitost	
velmi	 široká	 skupina	 reprezentantů.	 U	mnohých	 posádek	 byl	 odstup	 na	
světovou	 špičku	 velký,	 což	 bylo	 známo	 při	 nominaci	 těchto	 posádek.	
Zástupci	sportovního	úseku	upozornili	na	neúprosnou	potřebu	kondičních	
parametrů	na	úrovni	světové	špičky,	bez	kterých	budou	naše	posádky	i	při	
kvalitním	technickém	provedení	veslování	za	světovou	špičkou	zaostávat.	
Už	 v	nadcházejícím	 přípravném	 období	 budou	 u	 adeptů	 reprezentace	
požadovány	 minimální	 hodnoty	 kondičních	 parametrů	 a	 u	 resortních	
závodníků	 bude	 sledován	 konkrétní	 individuální	 progres	 výkonnosti	
zejména	v	parametru	2000m	na	trenažéru.		

c) Informace	o	probíhajících	výročních	hodnocení	resortních	center	Olymp	a	
Dukla:	 J.Makovička	 informoval	 přítomné	o	 pravidelných	 „oponenturách“	
resortních	 center,	 v	rámci	 kterých	 jsou	 hodnoceny	 výsledky	 zařazených	
sportovců	 a	 je	 navrhováno	 jejich	 zařazení	 do	 resortních	 center	 na	 rok	
2023.	 Přílohou	 č.	 3	 je	 přehled	 zařazených	 veslařek	 do	 ženského	 centra	
Olymp,	přílohou	č.	4	je	přehled	zařazených	veslařů	do	mužského	střediska	
Dukla.		

d) Návrh	personálního	zajištění	řízení	reprezentačních	 týmů	pro	rok	2023:	
Oproti	 předešlému	 roku	 bude	 zřízena	 pozice	 koordinátora	 ženské	
reprezentace,	 kterou	 bude	 vykonávat	 P.Panuška	 a	 jejím	 cílem	 je	
koordinace	a	odborné	vedení	dvou	tréninkových	skupin	vůči	ČVS	i	resortu	
Olymp.	 P.Panuška	 bude	 vykonávat	 i	 pozici	 šéftrenéra	 kategorie	 U23,	
sportovním	 ředitelem	 a	 přímým	 šéfem	 kategorie	 mužů	 je	 O.Synek,	
ústředním	 trenérem	 mládeže	 je	 V.Kučera	 a	 reprezentační	 akce	
v	příbřežním	veslování	bude	zajišťovat	L.Kubrycht.	

e) Informace	 o	 účasti	 týmu	 na	 MS	 Coastal	 Rowing:	 O.Synek	 informoval	 o	
účasti	 české	 výpravy	 na	 MS	 v	Beach	 Sprintu	 ve	 Walesu,	 pogratuloval	
M.Pospíšilové	 k	zisku	 bronzové	medaile	 i	 účastnického	místa	 pro	 ČR	 na	
akci	World	Beach	Games	na	Bali	v	roce	2023.	Identický	tým	sportovců	(skif	
M,	 skif	 Ž,	 2x	 MIX)	 bude	 startovat	 i	 na	 ME	 ve	 Španělsku	 v	termínu	 27.-
29.10.2022,	kde	budou	účastníci	 také	bojovat	o	účastnická	místa	na	akci	
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Beach	Games.	O.Šebek	informoval	přítomné	o	intenzivním	zájmu	WR	o	tuto	
disciplínu.	Písemná	zpráva	o	akci	je	přílohou	číslo	5.		

f) Informace	o	průběhu	testování	do	SCM:	V.	Kučera	informoval	o	testování	
zájemců	 o	 zařazení	 do	 SCM	 pro	 rok	 2023,	 které	 se	 konalo	 v	Uherském	
Hradišti.	 Nově	 byly	 do	 hodnocení	 započítány	 i	 bonifikace	 za	
antropometrické	 předpoklady.	 Proběhla	 diskuse	 nad	 touto	 metodikou	
výpočtu,	 která	 je	 některými	 trenéry	 kritizována.	 O.	 Šebek	 zopakoval	
požadavek	ČVS,	aby	zajištění	péče	o	talentovanou	mládež	byla	financována	
s	ohledem	 na	 perspektivu	 sportovců	 v	seniorském	 týmu,	 která	 je	 pro	
olympijský	 sport	 prioritou.	 V.	 Kučera	 potvrdil,	 že	 započítání	 koeficientů	
změnilo	pořadí	na	předních	místech	hodnotících	žebříčků,	ale	nevyřadilo	
špičkové	závodníky	bez	antropometrické	bonifikace	ze	zařazení	do	SCM.	
Pokud	 by	 tato	 situace	 nastala,	 předsednictvo	 souhlasí	 s	udělením	 tzv.	
divokých	karet,	které	je	v	kompetenci	UTM.		

g) Pravidla	 pro	 zařazení	 sportovců	 do	 Sportovních	 středisek	 mládeže:	
Předsednictvo	 ČVS	 formálně	 schválilo	 již	 dříve	 zveřejněná	 pravidla	 pro	
zařazení	 sportovců	 do	 sportovních	 center.	 Jedná	 se	 o	 projekt,	 který	 je	
transformován	 z	programů	 „Přijď	 veslovat“	 a	 umožňuje	 tak	 zařazení	
většího	 počtu	 sportujících	 dětí	 do	 systému	 systematické	 sportovní	
přípravy	 dle	 metodiky	 NSA.	 O.Šebek	 zopakoval	 již	 prezentovanou	
informaci,	že	pro	kluby	je	financování	tohoto	projektu	hrazeno	příspěvkem	
na	sportovní	činnost.	

h) Návrh	 systému	 MČR	 mladšího	 žactva	 –	 víceboj:	 V.Kučera	 členům	
předsednictva	 odprezentoval	 návrh	 expertního	 týmu,	 který	 má	 za	 cíl	
odstranění	 rané	 specializace	 a	 zařazení	 všeobecných	 tréninkových	
prostředků	do	přípravy	kategorie	mladšího	žactva	případně	elévů,	kterým	
je	MČR	ve	veslařském	víceboji	mladších	žáků.	 Jelikož	se	 jedná	o	zásadní	
změnu,	 která	 by	 měla	 být	 realizována	 již	 v	roce	 2023,	 obdrží	 bližší	
parametry	tohoto	záměru	místopředsedové	jednotlivých	oblastí	tak,	aby	je	
spolu	s	komentářem	mohli	představit	zástupcům	klubů	ve	svých	povodích.		

i) Návrh	systému	zajištění	přípravy	mládeže	od	roku	2024:	Dalšími	podněty	
k	projednání	 místopředsedy	 v	jednotlivých	 oblastech	 je	 změna	 zajištění	
způsobu	 i	 financování	 péče	 o	 talentovanou	mládež	 od	 roku	 2024,	 která	
nahrazuje	 dosavadní	 systém	 SCM,	 zřízením	 veslařských	 akademií	 ČVS	
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s	placeným	trenérem	a	zřízení	 střediska	vrcholového	sportu,	do	kterého	
budou	zařazeni	vybraní	sportovci,	kterým	bude	poskytnut	nadstandardní	
tréninkový	 i	 materiální	 program	 přímo	 od	 ČVS.	 Bližší	 informace	
k	projednání	této	změny	s	kluby	obdrží	místopředsedové.		
	

7. Informace	o	jednání	o	dohodě	se	společností	Cemex	

O.	Šebek	informoval	o	finalizaci	věcné	dohody	se	zástupci	Cemexu,	která	byla	
navíc	rozšířena	o	možnost	zásypu	vodních	ploch	i	prostřednictvím	partnerů	
NOC	VS,	pokud	by	zásyp	neprovedl	Cemex	v	určitém	časovém	období.	Právní	
zástupci	obou	smluvních	stran	zpracovávají	finální	smluvní	dokument,	který	
by	měl	být	nejpozději	do	15.11.2022	podepsán.		

8. Příprava	a	zajištění	halové	sezóny	

Vypsání	 halových	 závodů	 je	 zveřejněno	 na	 oficiálních	 stránkách	 svazu,	
podmínky	 pro	 pořadatele	 regat	 zůstávají	 stejné	 jako	 v	předchozím	 roce.	
Předsednictvo	ČVS	odsouhlasilo	nákup	projekční	stěny	a	dataprojektoru	pro	
potřeby	pořadatelů	ergo	regat.		

9. Různé	

a) Předsednictvo	 ČVS	 odsouhlasilo	 využití	 nabídky	 ČOV	 k	přednostnímu	
nákupu	8	sad	vstupenek	na	závěrečný	program	olympijské	regaty	v	Paříži.	

b) Předsednictvo	ČVS	odsouhlasilo	uzavření	smlouvy	se	společností	ČEZ	na	
studii	využitelnosti	fotovoltaiky	v	rámci	Sportcentra	Račice	a.s.	

	

Datum	příštího	jednání:	22.11.2022	od	13:00hod	

Jednání	skončilo	v	18:30hod.	

Od	19:00hod	se	konala	společná	večeře	s	reprezentanty.	


