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Zápis	ze	setkání	moravských	klubů	1.12.2022,	18:00hod	

	

Místo konání: klubovna VK Olomouc, tř. 17. listopadu, Olomouc	 

Přítomni:	M.	Polášek.	P.	Hlídek,	D.	Hlaváčová,	B.	Vařeková	(VK	Olomouc)	V.	Černák,	
(VK	Perun	Ostrava)	M.	Tomaštíková	(VK	Uh.	Hradiště),	J.	Vrbová,	J.	Sláma	(VK	Přerov),		
M.	Solařová,	Z.	Atarsia,	(VK	Otrokovice)	M.	Burešová	(LS	Brno),	I.	Pecl.,	T.	Emr	(ČVK	
Brno),	F.	Švrček	(VK	Hodonín),	V.	Komárek	(MVK	Haná),	R.	Vondrák	
	
Online:	J.	Akai	(VK	Břeclav),	J.	Makovička	
	
Předem	 omluveni:	 J.	 Litera	 (LS	 Brno),	 P.	 Vychodil	 (VK	 Přerov),	 J.	 Fidler	 (VK	
Slezská	Harta)	
	
	
Hlavní	výstupy	z	jednání:	
	
1. Volba	nového	předsedy	ČVS	

Zástupci	moravských	klubů	se	shodli	na	tom,	že	upřednostňují	volbu	nového	
předsedy	ČVS	v	dřívějším	termínu,	než	na	příští	plánované	valné	hromadě	
v	červnu	 2023.	 Navrženým	 termínem	 je	 březen	 nebo	 nejpozději	 duben	
2023,	 a	 to	 na	 mimořádné	 volební	 hromadě,	 která	 by	 byla	 věnována	
výhradně	či	zejména	bodu	volby	předsedy	ČVS.		

Diskutoval	se	také	návrh	provést	současně	i	volby	všech	členů	předsednictva	
ČVS.	 M.	 Polášek	 bude	 v	následujících	 10	 dnech	 o	 tomto	 návrhu	 ještě	 dále	
individuálně	 jednat	 se	 zástupci	 moravských	 klubů	 a	 zjistí	 jejich	 definitivní	
preferenci.	Poté	bude	informovat	moravské	kluby	a	P-ČVS,	 jaký	je	většinový	
názor	z	oblasti	Morava.	

2. Finance	

V	návaznosti	 na	 pozitivní	 hospodářský	 výsledek	 z	proběhlého	 MS	 ve	
veslování	v	Račicích,	ČVS	plánuje	 rozdělit	 část	zisku	do	klubů,	a	 to	 ještě	do		
konce	 roku	2022.	 Jedná	 se	o	 částku,	o	kterou	by	 se	měla	dorovnat	 celková	
suma	na	zajištění	sportovní	činnosti	v	roce	2022	na	úroveň	roku	2021.	Výše	
částky	a	metodika	rozdělení	bude	ještě	předmětem	jednání	P-ČVS.		
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3.			Nový	formát	MČR	mladšího	žactva	

Zástupci	 moravských	 klubů	 se	 jednoznačně	 shodli,	 že	 nechtějí	 měnit	
současný	 formát	 MČR	 mladšího	 žactva.	 Zcela	 souhlasí	 s	myšlenkou	 a	
záměrem	útlumu	předčasné	specializace	a	preferováním	všeobecné	kondiční	
přípravy	dětí,	 kterou	 se	 průběžně	 také	 snaží	 v	 klubech	maximálně	 rozvíjet.		
V	novém	navrhovaném	formátu	MČR	však	nevidí	výrazné	strategické	přínosy,	
naopak	spíše	komplikace.		

4. Návrh	na	zřízení	„Akademie	mládeže“,	15-18	let.		

Zde	panovala	shoda	na	podpoře	tohoto	návrhu.	Zástupci	moravských	klubů	
požadují	ale	dále	více	dopracovat	kritéria	pro	výběr	do	Akademií.	Jde	např.	
o	doladění	vah	jednotlivých	kritérií,	odstranění	kritéria	„výsledky	na	MČR	ve	
vícebojích“,	snížení	váhy	u	kritéria	„Pořadí	v	českém	poháru	mládeže“,	apod.	

5. Návrh	na	zřízení	„Centra	vrcholového	sportu	(CVS)		

Moravské	kluby	navrhují	v	předloženém	návrhu	(dokumentu)	tyto	změny:	

- Posunout	tuto	„podporu“	talentovaných	jedinců	více	na	období	18-19	let	
a	dále,	tedy	na	kritické	období	přechodu	mládeže	z	kategorie	juniorů	do	
kategorie	do	23	let.	V	tomto	období	je	nejvyšší	odchod	veslařů	v	důsledku	
rozhodování	mezí	školou,	prací	a	veslováním.	

- Zcela	vynechat	z	takovéto	„podpory“	kategorii	dorostu.	
- Do	 kritérií	 vždy	 zahrnout	 i	 testování	 na	 vodě.	 Panoval	 všeobecný	

nesouhlas	s	případným	tvrzením,	že	stačí	mít	jen	silné	a	vysoké	jedince	a	
z	nich	lze	pak	už	téměř	vždy	„udělat“	kvalitní	veslaře.	

- Do	 kritérií	 zahrnout	 např.	 i	 psychotesty,	 aneb	 zjistit,	 jak	 to	 má	
předvybraný	 sportovec	 srovnáno	 v	hlavě,	 případně	má-li	 i	 dostatečnou	
podporu	 rodiny,	 apod.	 Cílem	 je,	 aby	 zařazení	 sportovce	 do	 CVS	 nebyla	
zbytečné	vynaložená	investice.	

- Odstranit	 kritéria	 typu	 flexibilita	 a	mobilita,	 jejichž	 správné	 testování	 a	
užitek	 je	 sporný	a	dále	 sprint	na	60	m,	 jehož	vypovídací	 schopnost	pro	
veslaře	s	potřebou	pomalejších	červených	svalových	vláken	je	minimální.	
	
Byl	diskutován	i	návrh	na	zřízení	centra/střediska	vrcholového	sportu	i	na	
Moravě	 (např.	 v	Brně	 při	 vysokých	 školách),	 jako	 alternativa	 pro	
moravské	veslaře	k	resortům	v	Praze.	
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6. Stanovy	ČVS	

							I.	 Pecl	 (ČVK	 Brno)	 komentoval	 současné	 stanovy	 ČVS	 jako	 zastaralé	 s	
řadou	 klišé	 a	 nesrozumitelných	 sdělení.	Navrhl	 vhodnost	 jejich	 částečné	 či	
celkové	revize.	I.	Pecl	byl	tedy	místopředsedou	pro	oblast	Morava	požádán	o	
přípravu	 návrhu	 úprav/revize	 stanov,	 jako	 podklad	 k	jednání	 na	 valnou	
hromadu.	
			

7. Další	setkání	
Zástupci	moravských	klubů	vyjádřili	ochotu	setkat	se	na	dalším	společném	
jednání	relativně	brzy,	např.	už	v	lednu	2023,	aby	nadefinovali	konkrétní	
potřeby	moravských	veslařských	klubů	jako	případné	zadání	pro	nového	
předsedu,	potažmo	předsednictvo	ČVS.	
	
Zapsal:	
Martin	Polášek	
Místopředseda	ČVS	pro	oblast	Morava	


