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Zápis	 z	 jednání	 předsednictva	 ČVS	 22.11.2022,	 13:00hod,	
č.10/2022	

Místo konání: Praha,	zasedací	místnost	loděnice	C9VUT	Praha-	Chuchle,	
Strakonická	49.	 

Přítomni:	O.	Šebek,	P.	Hlídek,	Z.	Žaba,	S.	Kouřilová,	M.	Polášek,	J.	Makovička	
							 							P.	Šveňha	
	
Stálí	hosté:	J.	Johánek	
	
Hosté:	 P.Panuška,	 V.Kučera,	 O.Synek,	 M.Kurfirst,	 V.Bartoňová,	 Z.Norková,	
J.Havlíček,	Z.Mejstřík,	P.Janák,	V.Burda	
	
Online:	D.Kyncl,	A.Herinková,	R.Vondrák	
	
	
Program	jednání:	
	
1. Zahájení	jednání	

O.Šebek	přivítal	přítomné	a	zahájil	jednání.	Informoval	přítomné	o	své	možné	
rezignaci	kvůli	pozici	předsedy	NSA.	Ujistil	přítomné	o	svém	plnohodnotném	
fungování	 v	pozici	 předsedy	 ČVS,	 dokud	 nebude	 jistý	 jeho	 nástup	 do	 NSA.	
Případný	postup	předsednictva	ČVS	bude	samostatně	projednán	v	bodě	č.13	
dnešního	jednání.	

2. Kontrola	zápisu	+	Zpráva	ze	zasedání	kontrolní	komise	

Nejsou	evidovány	nesplněné	úkoly.	

S.	Kouřilová	informovala	přítomné	o	jednání	Kontrolní	komise.	Zápis	z	jednání	
Kontrolní	komise	je	přílohou	č.1.	
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3. Zpráva	sekretariátu	

a) Je	průběžně	zpracovávána	aktualizace	rozpočtu	dle	známých	výdajů	a	příjmů	
v	roce	2022.		
	

b) Sekretariát	ČVS	poskytuje	součinnost	projektu	Memorandum	Povodí	–	vodní	
olympijské	 sporty.	 Cílem	 projektu	 je	 bezplatné	 zapůjčení	 pozemků,	 které	
využívají	 vodní	 olympijské	 sporty	 pro	 výchovu	mládeže	 a	 neprovozují	 zde	
komerční	činnost.	

	
c) Proběhlo	 poptávkové	 řízení	 na	 dodavatele	 sportovního	 oblečení	 pro	

reprezentanty.	 Na	 základě	 vyhodnocení	 nabídek	 bude	 pro	 dodávku	
speciálního	veslařského	oblečení	využita	společnost	New	Wave	(kombinézy,	
funkční	prádlo)	a	pro	dodávku	ostatního	sportovního	sortimentu	byla	vybrána	
společnost	 Under	 Armour,	 která	 poskytla	 nejlepší	 cenu	 i	 dodavatelské	
podmínky	včetně	příslibu	marketingové	spolupráce.	Stávající	skladové	zásoby	
společnost	i	Atex	budou	v	roce	2023	využity	pro	juniorskou	reprezentaci.		

	
d) Probíhá	příprava	na	halovou	sezónu	dle	schválných	směrnic	pro	ergoregaty.	

	
e) Byla	uzavřena	smlouva	o	vedení	účetnictví	se	společností	On	In	All	pro	České	

veslování	s.r.o.	
	

f) Byla	odsouhlasena	žádost	předsedkyně	komise	Masters	na	odměna	P.	Žižkové	
za	bodování	TOP	TEN	Masters	ve	výši	1.000,-	Kč.	

	
g) 	17.10.	 byla	 doručena	 žádost	 o	 součinnost	 při	 výběru	 vhodného	 termínu	 o	

pořádání	Beach	Sprintů	2023	od	VKO	Most.	
	
h) Veslování	handicapovaných	–	s	V.	Trnkou	byla	projednána	jeho	podpora	startu	

na	 MS	 a	 ME	 v	halovém	 veslování	 –	 sekretariát	 ČVS	 v	souladu	 s	unesením	
předsednictva	zajistil	zveřejnění	inzerátu	na	výběr	trenéra	paraveslařů.	Toto	
bude	projednáno	v	samostatném	bodu	dnešního	jednání.	
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i) Je	 zpracováno	 vypsání	 ankety	 Veslařská	 posádka	 roku	 2022-	 hodnocení	
identické	 jako	 loni	 –	 předsedové	 klubů,	 předsedové	 odborných	 komisí,	
předsednictvo	a	kontrolní	komise.	Vyhlášení	proběhne	dne	6.1.2023	v	hotelu	
Pyramida,	uzávěrka	ankety	na	začátku	prosince.	

	
j) Byla	 odsouhlasena	 možnost	 odkupu	 vraku	 lodí	 po	 dopravní	 nehodě.	 Na	

základě	žádosti	klubů	v	ceně	2.000,-Kč	za	každou	loď.	ČVK	Pardubice	požádalo	
o	vrak	dvojky	bez	kormidelníka	a	VK	Bohemians	o	vrak	párové	čtyřky.		

	
k) ČOV	 potvrdil	 jedno	 místo	 na	 akci	 Beach	 Games	 2023	 na	 Bali-	 skif	 ženy,	

v	jednání	je	počet	členů	doprovodu,	kdy	pro	plnohodnotný	výkon	závodníka	je	
potřeba	tříčlenný	tým.		

	
l) Sekretariát	i	členové	předsednictva	ČVS	obdrželi	emailem	stížnost	na	vysoké	

startovné	v	rámci	závodů	Osmy	Brno,	včetně	nespokojenosti	s	činností	komise	
akademického	veslování.	Tento	bod	měl	být	projednán	s	T.Macasem,	který	se	
ale	na	jednání	předsednictva	nedostavil	a	nebyl	ani	online	připojen.	(O	situaci	
informoval	emailem	dne	26.11.,	kde	popsal,	že	údajným	důvodem	pro	zvýšení	
ceny	startovného,	které	bylo	v	rozporu	s	řády	veslování	zvýšeno	na	250,-Kč	za	
jeden	slide,	bylo	zrušením	podpory	této	již	tradiční	akce	ze	strany	ČAUS).		

	
m) A.Herinková	zaslala	návrhy	na	ocenění	významných	osobností,	 které	budou	

předány	v	rámci	slavnostního	večera	dne	6.1.2023.		
	

n) J.Johánek	 informoval	 o	 změnách	 ve	 vypsání	 výzvy	 NSA	 Můj	 klub,	 které	 je	
prodlouženo	 do	 30.12.2022.	 Změny,	 které	 jsou	 v	různé	 výši	 příspěvku	 na	
sportovce	 dle	 četnosti	 tréninkových	 jednotek,	 budou	 zveřejněny	 i	
s	komentářem	na	stránkách	ČVS.		
	

4. Zpráva	sportovního	úseku	

a) Senioři	A	

O.Synek	 informoval	 o	 neuspokojivých	 výsledcích	 kondičních	 testů	 části	
reprezentantů.	 V	této	 souvislosti	 se	 uskutečnily	 schůzky	 s	experty	 na	
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sportovní	 fyziologii	 a	 ve	 spolupráci	 s	metodikem	 ČVS,	 ústřední	 trenér	
rozhodl	o	změnách	v	tréninkové	náplni	jednotlivých	tréninkových	skupin.	
Zejména	se	jedná	o	dodržování	daných	objemových	parametrů	s	důrazem	
na	 kvalitu	 tréninku	 i	 ve	 vyšších	 intenzitách	 tréninkové	 náplně.	 	 Trenéři	
resortních	 center	 navrhované	 změny	 akceptují	 a	 souhlasí	 s	dodržením	
stanovených	 objemových	 i	 kvalitativních	 parametrů	 tréninku.	 Každý	 ze	
závodníků	 zařazených	 v	resortním	 centru	 má	 stanoven	 individuální	 cíl	
výkonu	 na	 2km	 na	 trenažéru.	 Splnění	 tohoto	 kritéria	 bude	 ústředním	
trenérem	vyhodnoceno	po	MČR	na	trenažéru.		
O.Synek	 informoval	 o	 aktuálním	 programu	 jednotlivých	 tréninkových	
skupin,	jejich	účasti	na	závodech	v	Bazileji,	případně	na	výcvikovém	kempu	
v	Itálii-	 skupina	 T.Kacovského.	 Příprava	 dle	 požadavků	 jednotlivých	
trenérů	je	plně	kryta	resortními	centry.		
O.Synek	 informoval	 o	 formálním	 pochybení	 ve	 směrnici	 na	 odměny	
trenérů.	Kde	administrativní	chybou	nebylo	zařazeno	hodnocení	ME	pro	
trenéry.	Směrnice	bude	s	odkazem	na	logiku	tohoto	požadavku	doplněna	a	
odměna	bude	trenérům	vyplacena	i	v	roce	2022.		
	

b) Senioři	U23	
P.Panuška	 informoval	 o	 naplňování	 plánovaných	 akcí	 skupinou	 U23.	
V	mužské	 kategorii	 jsou	 ve	 skupině	 perspektivní	 sportovci,	 problém	
zůstává	 v	kategorii	 žen,	 kde	 mimo	 resortní	 centra	 stále	 neevidujeme	
veslařky	 splňující	 základní	 parametry	 pro	 vrcholové	 veslování.	 I	 tato	
skutečnost	je	důvodem	pro	potřebu	aktualizace	principů	práce	s	mládeží.		
	

c) Mládež	
V.Kučera	předložil	k	formálnímu	schválení	koncepční	projekt	Zabezpečení	
přípravy	sportovně	talentované	mládeže	ve	veslování	pro	rok	2023,	který	
byl	předsednictvem	odsouhlasen,	Koncepce	je	přílohou	č.	2.	Obsahuje	nově	
i	 sportovní	 střediska,	 která	 v	klubech	 zajišťují	 sportovní	 přípravu	
závodníků	 ve	 věku	 10-15	 let.	 Na	 tato	 sportovní	 střediska	 navazují	
Sportovní	 centra	 mládeže,	 do	 jejichž	 výběru	 letos	 částečně	 přibyl	 i	
parametr	 antropometrických	 předpokladů.	 Dočasně	 zůstává	 zachován	
zůstává	projekt	Talent	 ID,	než	 se	 v	průběhu	 roku	2023	 rozhodne	o	 jeho	
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další	 budoucnosti.	 Pokračuje	 spolupráce	 se	 Sportovním	 gymnáziem	
Pardubice,	 nově	 také	 spolupráce	 se	 Sportovním	 gymnáziem	 Most.	 Byla	
odsouhlasena	 spolupráce	 ČVS	 s	projektem	 Labské	 akademie	 veslování	
Ústeckého	kraje	a	byla	diskutována	vhodnost	zařazení	krajských	střešních	
organizací	i	v	dalších	oblastech,	kde	k	tomu	budou	vhodné	podmínky.			

5. Zpráva	PR	a	marketing		

D.Kyncl	 informoval	 přítomné	 o	 sestavování	 pracovní	 skupiny	 (event	 tým),	
který	 se	 v	rámci	 společnosti	 České	 veslování	 s.r.o.	 bude	 starat	 o	 zajištění	
eventů,	jako	jsou	Primátorky,	případně	přidělené	mezinárodní	veslařské	akce	
konané	v	ČR.		

Část	 týmu	 budou	 osoby	 z	NOC,	 část	 pozic	 bude	 nově	 obsazena,	 podmínkou	
dlouhodobého	 profesionálního	 fungování	 je	 nutnost	 stálé	 odměny	 pro	
nejméně	3	pozice,	ostatní	mohou	být	najímáni	pouze	na	dobu	konání	akce	nebo	
na	konkrétně	dodané	služby.	

David	Kyncl	informoval	přítomné	o	již	realizovaných	krocích	v	rámci	přípravy	
Primátorek	v	roce	2023,	probíhá	vzájemné	odsouhlasování	smlouvy	mezi	ČVS	
a	PVS.	Nicméně	na	principech	jsou	obě	smluvní	strany	domluveny	a	praktické	
kroky	jsou	realizovány	již	v	souladu	se	smlouvou.	Probíhají	průběžná	jednání	
se	 zástupci	 komerčních	 partnerů,	 zástupci	 Prahy	 a	 jejích	 městských	 částí,	
probíhají	jednání	i	se	společností	Raul	o	předání	a	možnosti	použití	vybraných	
služeb	 nebo	 dat.	 Zájmem	 D.Kyncla	 bude	 možnost	 nabídnout	 partnerům	
Primátorek	sponzoring	reprezentace.			

D.Kyncl	informoval	o	potvrzení	rezervace	na	konání	MS	v	halovém	veslování	
v	Praze	v	únoru	2024	v	hale	O2	Universum.	Ve	 spolupráci	 s	M.Kurfirstem	 je	
plánováno	rozšíření	programu	MS	o	jeden	den	na	konání	eventu	pro	širokou	
veřejnost	nebo	partnery	veslařského	svazu.		
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6. Zprávy	odborných	komisí	

a)		Disciplinárnı	́komise		

Z.Mejstřıḱ	informoval	přítomné,	že	po	zralé	úvaze	nezměnil	své	stanovisko	a	
nebude	 pokračovat	 v	pozici	 předsedy	 Disciplinární	 komise.	 Na	 nového	
předsedu	je	navržen	dosavadní	člen	Disciplinární	komise	Pavel	Janda	z	Loun.	
P.Janda	 s	výkonem	 pozice	 předsedy	 DK	 souhlasí.	 Předsednictvo	 ČVS	
jednohlasně	 tuto	 kandidaturu	 odsouhlasilo.	 Předsednictvo	 ČVS	 poděkovalo	
Z.Mejstříkovi	 za	 mnoholetou	 a	 odpovědnou	 práci	 v	rámci	 předsedy	 DK	 a	
popřálo	mu	hodně	zdraví	a	spokojenosti.	Z.Mejstřík	potvrdil	předání	 funkce	
P.Jandovi	i	možnost	setrvání	v	pozici	řadového	člena	DK.		

b)		Komise	STK		

Podrobná	zpráva	STK	 je	přílohou	č.	3.	 	R.Vondrák,	který	se	 jednání	účastnil	
online	 formou	 zdůraznil	 3	 body.	 Z	důvodu	 chybného	 výpočtu	 došlo	
k	nesprávnému	vyhlášení	výsledků	MČR	družstev	v	místě	konání	závodů,	kdy	
byl	vyhlášen	VK	Smíchov	na	místo	VK	Hodonín.	S	předsedy	obou	klubů	byla	
tato	záležitost	projednána	a	v	rámci	slavnostního	večera	6.1.2023	proběhne	
vyhlášení	 dle	 správného	 výpočtu.	 Tato	 situace	 poukazuje	 na	 nutnost	
duplicitního	výpočtu	dvěma	osobami	v	rámci	konání	závodů	pro	příští	roky.	
Proběhla	 diskuse	 nad	 startem	 mladších	 závodníků	 v	rozporu	 s	řády	 a	
vzhledem	 k	ojedinělým	 případům	 nebude	 přijímáno	 žádné	 mimořádné	
opatření.	Postih	je	možný	v	souladu	se	stávajícími	řády.	Dále	bylo	apelováno	
na	 aktualizaci	 systému	 Sportis	 i	 v	rámci	 registru	 sportu	 NSA.	 Na	 základě	
kontroly	NSA	byl	ve	VK	Třeboň	vznesen	požadavek	na	možnost	zobrazování	
účasti	na	regatách	u	jednotlivých	závodníků.		

Závažným	 tématem	pro	nadcházející	 cca	 3	 roky	bude	 konání	 oblasti	 Vltavy	
mimo	 Prahu,	 kde	 bude	 probíhat	 výstavba	 mostu,	 která	 neumožní	 konání	
závodů	 v	6	 drahách.	 Z	možných	 variant	 (konání	 závodů	 ve	 4	 drahách	 nebo	
v	jiném	 termínu	 v	Račicích	 nebo	 v	Třeboni)	 se	 nejpravděpodobnější	 jeví	
Třeboň,	 ale	 z	důvodů	 kapacity	 závodiště	 v	Třeboni	 i	 z	důvodů	 nároků	 na	
logistiku	 a	 kapacitu	 dopravy	 navrhují	 zástupci	 pražských	 klubů	 projednat	
záměr,	 že	by	oblastní	přebory	byly	nadále	podmínkou	postupu	na	MČR,	ale	
nebyly	by	bodovány	v	Českém	poháru,	a	to	z	důvodu	snížení	počtu	účastníků	
této	regaty.	Vzhledem	k	závažnosti	výše	uvedených	témat	navrhuje	předseda	
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STK	R.Vondrák	jednání	užší	pracovní	skupiny	v	pátek	9.12.	2022	před	prvním	
kolem	halové	sezóny	v	Pardubicích.	 

c)		Komise	Masters		

Z.Norková	 informovala	 o	 velmi	 dobrých	 výsledcích	 kategorie	 Masters	 na	
mezinárodních	závodech.	Informovala	přítomné,	že	s	ohledem	na	věkový	limit	
pro	členství	v	komisích	WR	již	nebude	členkou	této	komise.	Požádala	J.Johánka	
o	 zaslání	 vypsání	 závodu	pro	kategorii	Masters	 v	roce	2023,	 aby	mohla	být	
zařazena	v	mezinárodním	vypsání	i	pro	zahraniční	závodníky.	Je	zpracováno	
pořadí	 dlouhodobého	 bodování	 kategorie	 Masters	 a	 3	 nejlepší	 v	kategorii	
mužů	i	žen	budou	oceněni	6.1.2023.		

d)		Komise	rozhodčıćh		

J.Havlıč́ek	 poděkoval	 D.Kynclovi	 za	 pomoc	 s	prezentací	 práce	 rozhodčích	
v	rámci	 MS.	 J.Havlíček	 informoval	 o	 nákupu	 profesionální	 váhy	 a	 výrobě	
plastových	 karet	 pro	 rozhodčí	 –	 vše	 v	rámci	 schváleného	 rozpočtu.	 Je	
zpracován	plán	pro	vzdělávání	i	zkoušky	rozhodčích	na	rok	2023.	Je	zpracován	
návrh	 na	 delegace	 rozhodčích	 na	 mezinárodní	 akce	 i	 ergoregaty	 v	sezóně	
2022/2023.	Předsednictvo	ČVS	předložené	návrhy	odsouhlasilo.	 

e)		Komise	paraveslovánı	́	

P.Janák	informoval	o	aktivitách	paraveslařů	v	roce	2022.	Aktivně	veslovalo	cca	
20	osob,	nejúspěšnější	Václav	Trnka	na	trenažéru.	Na	vodě	se	daří	realizovat	
spíše	 ukázkové	 jízdy.	 Výrazná	 preference	 trenažérového	 veslování	 nad	
veslováním	na	vodě.		 

g)		Komise	sportovců	

Předsednictvo	ČVS	vzalo	na	vědomí	zájem	 Jana	Fleissnera	vykonávat	pozici	
předsedy	 Komise	 sportovců	 na	 místo	 M.Vraštila,	 který	 byl	 navržen,	 ale	
s	ohledem	 na	 svůj	 časový	 program	 se	 této	 agendě	 nemůže	 věnovat.	
Předsednictvo	 ČVS	 pověřilo	 předsedu	 ČVS,	 aby	 kontaktoval	 J.Fleissnera	 i	
stávající	schválenou	členku	komise	M.Nedělovou	s	požadavkem	na	rozšíření	
členů	komise	i	o	další	veslaře,	např.	i	z	výkonnostní	kategorie	a	všech	3	povodí.		

 



	
	

Č	E	S	K	Ý			V	E	S	L	A	Ř	S	K	Ý			S	V	A	Z	
C	z	e	c	h			R	o	w	i	n	g			A	s	s	o	c	i	a	t	i	o	n	

	

	
	

ČESKÝ	VESLAŘSKÝ	SVAZ	/	CZECH	ROWING	ASSOCIATION	
Zátopkova	100/2,	160	17		Praha	6,	Czech	Republic,	IČO:	48136794	

	
Bank	account	(CZK)	:	MONETA	Money	Bank	:	1723902504/0600	

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

h)		Přestupová	komise	

Předseda	ČVS	popřál	V.	Burdovi	k	jeho	70.	narozeninám	a	poděkoval	mu	za	
práci	pro	veslování.	V.	Burda	informoval	předsednictvo	o	fungujícím	systému	
přestupových	 oken,	 který	 pomáhá	 předejít	 sporným	 situacím	 a	 přestupová	
komise	tedy	aktuálně	žádné	sporné	přestupy	neřeší.			

i)		Společenská	komise		

A.Herinková	předložila	předsednictvu	seznam	obsahující	návrh	oceněných.	
Návrh	je	přílohou	č.	4.		 

j)		Lékařská	komise		

Předsednictvo	 ČVS	 na	 návrh	 předsedkyně	 lékařské	 komise	 V.Bartoňové	
odsouhlasilo	 princip	 zákazů	 užívání	 injekcí	 a	 infuzí	 při	 závodech,	 tzv.	
bezjehlová	politika.	Tyto	principy	jsou	v	souladu	s	pravidly	WR	a	ne	vždy	byly	
v	rámci	 veslařských	 závodů	 dodržovány.	 Závodníci,	 kteří	 z	důvodu	 kolapsu	
užili	 infuze	 nebo	 nitrožilní	 aplikaci	 vitamínu	 poté	 startovali.	 Předsednictvo	
ČVS	s	tímto	principem	bezjehlové	politiky	jednomyslně	souhlasí.	V.Bartoňová	
potvrdila	shodu	na	pravidlech	pro	pořadatele	závodu	při	teplotách	vyšších	než	
30	stupňů	Celsia	a	potvrdila,	že	 již	schválené	principy	zpracuje	v	písemném	
materiálu,	který	bude	pro	pořadatele	závazný	již	v	roce	2023.	 

k)		Trenérsko-	metodická	komise	

P.Panuška	 informoval	 o	 připravovaných	 školení	 trenérů	 licence	 C	 a	 B	 a	
potvrdil	aktivitu	a	součinnost	trenérsko-metodické	komise	při	aktivaci	úprav	
tréninkových	plánů	reprezentačních	tréninkových	skupin.		

m)		Komise	přıb́řežnıh́o	veslovánı	́	

L.Kubrycht	 informoval	 přítomné	 o	 proběhlých	 mezinárodních	 regatách	
v	příbřežním	veslování	(MS	Wales	a	ME	Španělsko)a	nabytých	zkušenostech	
první	 sezóny	 systematického	 řízení	 reprezentace	 v	příbřežním	 veslování.	
L.Kubrycht	informoval	o	jednání	komise	příbřežního	veslování	WR	v	Londýně	
a	 přípravách	 regaty	 v	rámci	 World	 Beach	 Games	 na	 Bali.	 Je	 zpracovávána	
termínová	listina	závodů	Beach	sprintů	v	ČR	pro	příští	sezónu,	kterou	je	nutné	
koordinovat	 s	programem	 vrcholových	 veslařů,	 termínovým	 kalendářem	
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klasických	veslařských	závodů	a	dalšími	faktory.	Dosavadní	pořadatelé	Most,	
Třeboň	i	Pardubice	projevili	zájem	regatu	pořádat	i	v	roce	2023.		

Až	budou	stanoveny	konkrétní	termíny,	oslovíme	uchazeče	veřejným	článkem	
na	webu.	Předběžný	plán	akcí	plážového	úseku	na	rok	2023:	

- březen	-	VT	v	Sabaudii	při	společném	VT	rezortních	center	Dukla	a	Olymp	
v	Itálii	

- květen	–	VT	Úštěk	
- červenec	–	Coupe	de	la	Jeunesse	Itálie	
- srpen	WBG	Bali		
- září	–	ME	Francie	
- říjen	–	VT	Itálie,	MS	

n)	Komise	pro	Labe	Arénu		

M.Kurfirst	 informoval	 předsednictvo	 o	 agendě	 spojené	 s	provozními	
záležitostmi	Labe	Arény.	Podrobná	zpráva	je	přílohou	č.	5.	Byla	odsouhlasena	
podpora	projektu	Labské	akademie	veslování.	Předsednictvo	ČVS	podporuje	
aktivity	Labe	Arény	spojené	s	instalací	 fotovoltaických	panelů	v	Labe	Aréně.	
M.Kurfirst	představil	předsednictvu	návrh	aktualizovaných	cen	služeb	v	Labe	
Aréně	 na	 rok	 2023.	 Tento	 návrh	 nebyl	 závazně	 hlasován.	 M.Kurfirst	
informoval	 přítomné	 o	 finalizaci	 dohody	 o	 narovnání	 se	 společností	 Cemex	
včetně	 akceptace	 připomínek	 NOC	 o	 nemožnosti	 vázat	 věcná	 břemena	 na	
stavební	 objekty	 v	Labe	 Aréně.	 	 Byla	 diskutována	 i	 záležitost	 personálního	
obsazení	NOC	v	případě	rezignace	O.Šebka	na	post	předsedy	ČVS	i	nastavení	
nových	schémat	v	rámci	řízení	NOC	z.s.	vůči	Sportcentru	Račice	a.s.,	ve	věci	této	
problematiky	 nebylo	 přijato	 žádné	 závazné	 usnesení.	 M.Kurfirst	 připomněl	
potřebu	 aktualizace	 dlouhodobé	 koncepce	 veslování	 a	 upozornil	 na	možný	
model	 financování	krajských	akademií.	M.	Kurfirst	požádal	předsednictvo	o	
možnost	 osobní	 přítomnosti	 v	rámci	 bodu	 7.	 Koncepce	 zajištění	 přípravy	
mládeže,	předsednictvo	jeho	účast	odsouhlasilo.			

	

	

	



	
	

Č	E	S	K	Ý			V	E	S	L	A	Ř	S	K	Ý			S	V	A	Z	
C	z	e	c	h			R	o	w	i	n	g			A	s	s	o	c	i	a	t	i	o	n	

	

	
	

ČESKÝ	VESLAŘSKÝ	SVAZ	/	CZECH	ROWING	ASSOCIATION	
Zátopkova	100/2,	160	17		Praha	6,	Czech	Republic,	IČO:	48136794	

	
Bank	account	(CZK)	:	MONETA	Money	Bank	:	1723902504/0600	

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

Jednání	pokračovalo	ve	standardním	formátu:	předsednictvo,	generální	sekretář	
a	předsedkyně	Kontrolní	komise	

7. Koncepce	zajištění	přípravy	mládeže	

V.Kučera	ve	své	prezentaci	věcnými	argumenty	i	datovou	analýzou	výsledků	i	
parametrů	 úspěšných	 reprezentantů	 zformuloval	 důvody,	 které	 expertní	
skupinu,	 která	 se	 v	průběhu	 roku	 2022	 opakovaně	 setkávala	 vedla	 ke	
zpracování	 tří	 kroků	 vedoucích	 k	novému	 nastavení	 systému	 zajištění	
přípravy	mládeže.	Jedná	se	o	návrhy,	které	budou	dále	diskutovány	s	kluby	a	
oddíly:	

a)	MČR	mladších	žáků	ve	veslařském	víceboji	

b)	 Projekt	 veslařských	 akademií	 v	 10-12	 klubech,	 kde	 ČVS	 uhradí	 odměnu	
trenéra	

c)		Přímá	podpora	talentovaných	závodníků	v	kategorii	16-19	let	ze	strany	ČVS	
(účast	na	VT,	materiální	podpora	atp.)	

Nad	 předloženou	 koncepcí	 proběhla	 dlouhá	 diskuse,	 ve	 které	 zazněla	 řada	
protichůdných	 stanovisek.	 Zejména	místopředsedové	 pro	 jednotlivé	 oblasti	
avizovali	 nesouhlas	 řady	 klubů	 s	navrhovaným	 závodem	 ve	 vícebojích	
mladšího	 žactva.	 Zároveň	 byla	 většinově	 shledána	 potřeba	 ustanovení	
pracovní	 skupiny	 ve	 složení	 V.Kučera,	 P.Panuška,	 O.Synek,	 J.Makovička,	
doplněné	o	zástupce	trenérů	žákovských	kategorií	z	jednotlivých	oblastí,	která	
by	 online	 formou	 zpracovala	 aktualizovaný	materiál,	 který	 v	 rámci	 setkání	
jednotlivých	oblastí	 budou	 včetně	potřebné	 argumentace,	 cílů	 a	 prostředků	
k	jejich	 dosažení	 komunikovány	 s	trenéry	 i	 funkcionáři,	 kteří	 se	 o	 danou	
problematiku	budou	zajímat.	Koordinací	 této	činnosti	byl	pověřen	V.Kučera	
v	termínu	do	20.12.2022.		

8. Aktualizace	rozpočtu	2022	

Aktualizace	 rozpočtu	bude	 zpracována	 až	po	 seznámení	 se	 s	HV	MS	Račice,	
které	 ovlivní	 finanční	 zdroje	 použitelné	 v	roce	 2022	 a	 2023.	 Toto	 je	
predikováno	v	termínu	do	5.12.2022.		
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9. Projekt	Trenéři	do	malých	klubů	v	roce	2023	

Projednání	tohoto	bodu	bylo	přesunuto	na	prosincové	jednání	předsednictva	
s	ohledem	na	 potřebu	 znalosti	 rozpočtu	 viz.	 výše.	 Členové	 předsednictva	 si	
vyžádali	hodnocení	činnosti	všech	6	trenérů	od	V.Kučery	i	zpětnou	vazbu	od	
jednotlivých	klubů	ve	kterých	projekt	probíhá.		

10. Vyplacení	odměn	reprezentantům	

Bylo	odsouhlaseno	vyplacení	odměn	reprezentantům,	trenérům	a	klubům	dle	
směrnice	ČVS	a	jejich	dosažených	výsledků	v	roce	2022.	Odměny	klubů	budou	
vyplaceny	 z	 vlastních	 zdrojů	 ČVS,	 protože	 tento	 náklad	 nesplňuje	 dotační	
podmínky	NSA.		

11. Smluvní	návrh	o	spolupráci	ČVS	a	PVS-	pořádání	Primátorek	

Zástupci	PVS	předložili	 smluvní	návrh	o	pořádání	Primátorek,	 se	kterým	se	
členové	předsednictva	seznámili	a	požádali	generálního	sekretáře	o	konzultaci	
smluvního	textu	s	právní	kanceláří	TDPA.		

12. Výběr	trenéra	parareprezentace	

J.Makovička	 informoval	 o	 pohovorech	 s	uchazeči	 o	 výkon	 pozice	 trenéra	
parareprezentace.	 Zájem	 o	 tuto	 pozici	 projevilo	 6	 uchazečů.	 U	 většiny	
uchazečů	 však	 časové	 možnosti,	 další	 profesní	 aktivity	 nebo	 finanční	
požadavky	neumožňují	vybrat	jednu	osobu,	která	by	se	této	pozici	věnovala	na	
plný	 úvazek.	 J.Makovička	 navrhuje	 vytvoření	 dvojice	 trenérů,	 kteří	 by	
se	přípravě	 paraveslaře	 věnovali	 společně	 a	 mohli	 by	 tak	 kombinovat	 své	
stávající	 aktivity	 a	 vzájemně	 se	 doplňovat	 v	kondiční	 a	 speciální	 veslařské	
přípravě.	Konkrétní	návrh	včetně	finančních	parametrů	předloží	J.Makovička	
na	 jednání	 předsednictva	 v	prosinci	 tak,	 aby	 od	 1.1.2023	 začala	 tréninková	
skupina	pracovat.			
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13. Diskuse	 nad	 možným	 postupem	 v	případě	 rezignace	 O.Šebka	 na	 post	
předsedy	svazu	z	důvodu	výkonu	pozice	v	NSA-	ČVS	i	NOC	VS	

Předsednictvo	 ČVS	 v	případě	 jmenování	 O.Šebka	 do	 pozice	 předsedy	 NSA,	
které	bude	projednávat	na	svém	zasedání	vláda	ČR	dne	23.11.2022,	bere	na	
vědomí	 skutečnost,	 že	 ze	 zákonných	 důvodů	 nesmí	 předseda	 vykonávat	
jakoukoliv	 pozici	 ve	 statutárním	 orgánu	 příjemce	 dotací	 NSA	 a	 proto	 by	
O.Šebek	musel	na	pozici	předsedy	ČVS	rezignovat.	S	odkazem	na	stanovy	se	
nabízí	 možnost	 pověření	 jednoho	 ze	 členů	 předsednictva	 řízením	 ČVS.	
V	případě	jmenování	O.Šebka	do	pozice	předsedy	NSA	bude	obratem	svoláno	
mimořádné	 předsednictvo	 ČVS,	 na	 kterém	 by	 vzniklá	 situace	 byla	 řešena	
z	důvodů	formálních	i	nutnosti	kontinuity	řízení	ČVS.		

	

Konec	jednání	21:00hod.	

	


