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Český veslařský svaz (ČVS) 
 

Identifikace organizace: 
Název:  Český veslařský svaz 
Sídlo: Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 
IČO:       48136794 
Zapsán:  Městský soud v Praze, spisová značka L 4494 

 
 

Orgány ČVS 
 (stav k 31.12.2018) 
 Předsednictvo ČVS:  

§ Předseda ČVS       Dušan Macháček 
§ Místopředseda pro ekonomiku     Petr Hlídek   
§ Místopředseda pro sport     Jakub Makovička 
§ Místopředseda pro oblast Vltava    Petr Šveňha  
§ Místopředseda pro oblast Labe    Zdeněk Pecka   
§ Místopředseda pro oblast Morava    Martin Polášek   

  
Kontrolní komise ČVS:  

§ Předseda KK      Slávka Kouřilová  
§ Místopředseda KK    Klára Janáková 
§ Člen KK      David Kučera 

 Sekretariát ČVS:  

§ Generální sekretář     Josef Johánek   
§ Registrace, administrativa   Naděžda Bučeková 

 Odborné komise ČVS:  

Disciplinární komise 
 . předseda     Zdeněk Mejstřík 
 . člen      Michal Frabša 
 . člen       Jiří Kozák 
 . člen       Pavel Janda 

  . člen      Jitka Skochová 
  . člen      Jiří Poláček 

Sportovně-technická komise 
 . předseda     René Vondrák 
 . člen      Petr Janák 
 . člen       Pavel Pokorný  
 . člen       Jiří Gebert 

  . člen      Hana Drdáková 
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Komise masters 
 . předsedkyně     Zdenka Norková 
 . člen      Alena Herinková 
 . člen       Darina Grexová  
 . člen       Václava Šantrůčková 

  . člen      Jindřich Janus 
 . člen       Roman Gwozdiak 

  . člen      Josef Akai ml.  
  . člen      Pavlína Žižková 

 . člen       Lubomír Vokřál 
  . člen      Tomáš Klíma  
 

Komise rozhodčích 
 . předseda     Marek Lorenc 
 . místopředseda    Klára Janáková  
 . místopředseda    Jana Zbudilová  
 . člen       Zdeněk Janků 

  . člen      Emilie Řezníčková 
 . člen       Jan Havlíček 

  . člen      Radim Dostál  
  . člen      Ivo Klemeš 

 . člen       Arnošt Poisl 
 . člen      Karel Bašus 

Komise hendikepovaných veslařů 
 . předseda     Petr Janák 
 . člen      Václav Trnka 
 . člen       Jiří Smékal  

 

Komise akademického veslování 
 . předseda     Tomáš Macas 
 . člen – akademická reprezentace  Josef Lukš 
 . člen       Vlastimil Čabla  
 . člen       Martin Kozák 

  . člen      Tomáš Nahodil 
 . člen       Blanka Vařeková 
 . člen       Jiří Žídek 

 

Komise nezávodního veslování 
 . předseda     Jiří Poláček 
 . zástupce předsedy    Pavel Bartoň 
 . člen       Petr Janák  
 . člen       Jan Slípka 

  . člen      Josef Akai ml.  
 . člen       Leoš Heger 

 

Majetková komise - zrušena v roce 2018 rozhodnutím P-ČVS     
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Přestupová komise 
 . předseda     Vladimír Burda 
 . člen      Hana Drdáková 
 . člen       Josef Johánek  
 . člen       Vít Kučera 
 . člen       René Vondrák 

 

Společenská komise 
 . předseda     Alena Herinková 
 . člen      Jaroslav Starosta st. 

 

Lékařská komise  
 . předseda    Martin Matoulek 
 . člen     Veronika Bartoňová (předsedkyně od 2/19) 
 . člen     Renata Poncová 
 . člen      Bořek Gronych  
 . člen      Milan Novotný  

  . člen      Martin Kubrycht ml. 
 

Marketingová komise 
 . předseda     Michal Kurfirst 
 . člen      Jaroslav Starosta ml. 
 . člen       Petr Šveňha  
 . člen       Václav Maleček 

 

Trenérsko-metodická komise 
 . předseda     Vít Kučera 
 . člen      Jan Cacek 
 . člen       Josef Lukš  
 . člen       Martin Kubrycht st. 
 . člen       Blanka Vařeková 

 
Český veslařský svaz je finančně podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
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Zpráva předsedy ČVS za rok 2018 
	
Rok 2017 nám nastavil mimořádně vysokou laťku jak ve výsledcích naší reprezentace, tak i na poli 
pořadatelském. Rok 2018 se na něj pokusil navázat. Zatímco v květnu 2017 naše federace hostila v Labe 
aréně v Račicích po všech stránkách vydařený evropský šampionát dospělých, v srpnu 2018 jsme hostili 
tamtéž úspěšné mistrovství světa juniorů. Velké poděkování patří celé naší veslařské komunitě za 
mohutnou diváckou kulisu, pořadatelům, dobrovolníkům a partnerům akce včele s MŠMT a Ústeckým 
krajem. Již v lednu 2020 budeme v Praze hostit trenažérové ME, o rok později nás v roce 2021 čeká v 
Račicích MS do 23 let a v roce 2022 seniorské MS. Mnoho výzev nás čekalo v uplynulém roce i při 
organizaci všech domácích soutěží a v neposlední řadě i při každodenní práci v klubech a oddílech. 
 
Po sportovní stránce byl rok 2018 vydařený. V mládežnických kategoriích se projevuje nárůst členské 
základny zvýšenou konkurencí mezi závodníky. Důkazem je vzrůstající počet registrovaných veslařů i 
počty startujících lodí na závodech. Z tohoto pohledu se pak větší členská základna odrazuje i ve vyšší 
výkonnosti závodníků zařazených do systému podpory talentů SCM. Díky cílevědomé práci ústředního 
trenéra mládeže Víta Kučery a dalších juniorských trenérů se naší juniorské reprezentaci dařilo v roce 
2018 sbírat úspěchy na MEJ, CdJ i MSJ. Vysoká úroveň současné mladé veslařské generace je velkým 
příslibem do budoucna. 
 
V seniorské kategorii má ústřední trenér S. Cox nesnadný úkol - vést seniorský tým směrem ke kvalifikaci 
a k potencionálnímu úspěchu na OH. Vedle naší stálice O. Synka se jeví jako momentálně nejsilnější 
disciplíny M2-, LM2x, W2x a W1x. Jako strategický cíl do budoucna považujeme zlepšit individuální 
konkurenceschopnost našich reprezentantů na světovou úroveň a prosazovat se i ve větších disciplínách 
(4x a 4-). Pro nejbližší budoucnost se maximálně zaměříme na závodníky kategorie 19-23 let. Díky 
absolutní genderové vyváženosti závodních disciplín nejen na OH, ale už i na MS a ME pokračujeme v 
projektu Centra ženského veslování pod hlavičkou ČVS.  
 
Ondřeji Synkovi utekl v roce 2018 útok na rekordní šestý titul mistra světa, když skončil v bulharském 
Plovdivu druhý. Za zmínku stojí tři sedmá místa na seniorském MS v olympijských disciplínách (M2-, W2x 
a LM2x) a po delší době i nadějný výkon M4-. M2- po úspěšné první polovině závodní sezóny ovládla 
bodování světového poháru. Jedinou medaili na multidisciplárním ME ve Skotsku získala LM4x. Jakub 
Podrazil se v 3/2018 stal historicky prvním mistrem světa v jízdě na trenažéru. 
 
Na domácím juniorském mistrovství světa osma juniorek završila zlatý hattric z let 2016, 2017 a 2018. 
Další titul připojili chlapci na JM4x, JM2x vybojoval bronz. 
Na ME do 23 let v Bělorusku první mezinárodní ostruhy ve vyšší kategorii v podobě medailí získali zlatí 
junioři z račického MSJ, dále osma děvčat a LW2-. Podrobnější informace o závodní sezóně reprezentace 
jsou ve zprávě místopředsedy pro sport, zprávě ÚT a ve výsledkových statistikách. 
 
Český veslařský svaz přímo, nebo prostřednictvím svých dceřiných organizací, vlastní více jak 70% areálu 
Labe arény Račice. Po rekordních investičních letech 2015 - 2017, kdy se podařilo výrazně zvelebit celý 
areál, Český veslařský svaz díky dotaci MŠMT instaloval v Labe aréně v Račicích nové startovní bloky za 
10 mil. Kč. 
 
Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s., (NOC-VS) v němž má ČVS 72% podíl, vykázal za rok 
2018 zisk před zdaněním a odpisy ve výši cca +5,69 mil. Kč. Většina zisku bude použita tradičně jako 
rezerva na příští období, na přípravu dalších významných sportovních akcí, na projekční práce na 
budoucím rozvoji areálu a část byla použita na menší investiční akce a opravy v areálu. NOC-VS se podle 
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společného plánu ČVS a ČSK stává postupně výhradním vlastníkem majetku v Labe Aréně Račice. 
Z pětičlenného Výboru jsou tři osoby nominované ČVS, ze tříčlenné kontrolní komise jedna ze tří. Více 
ve výroční zprávě NOC-VS za rok 2018. 
 
Sportcentrum Račice, a.s., (SCR) v němž má ČVS podíl 90%, vykázal za rok 2017 zisk před odpisy a 
zdaněním ve výši +1,18 mil. Kč. Zisk bude použit převážně na kompenzaci ztráty z minulých let. 
Současnou a budoucí rolí SCR je úloha servisní a obchodní organizace sportovních svazů ČVS a ČSK. 
Veškeré volené funkce v SCR jsou obsazeny osobami navrženými ČVS. Podrobněji ve Výroční zprávě SCR 
za rok 2018. 
 
Za velmi úspěšnou považujeme v roce 2018 činnost všech našich veslařských klubů a oddílů. I přes 
zrušení dotačního programu na provoz a údržbu sportovních zařízení šla v roce 2018 do klubů v součtu 
všech dotačních programů opět rekordní částka. Došlo k výraznému navýšení prostředků v programu 
MŮJ KLUB, tedy v dotačním programu MŠMT distribuovanému přímo klubům a TJ. Český veslařský svaz 
jako jeden z mála sportovních svazů rozděluje svým členům prostředky i z programu na svoji činnost 
formou několika programů, především Přijď veslovat, a příspěvek na podporu pořádání veslařských 
závodů. S odstupem času se ukazuje tato dlouhodobá politika svazu jako správná a mimořádně úspěšná 
zvláště v mimopražských klubech. Pokud to pravidla MŠMT a výše dotací dovolí, budeme touto cestou 
dále naše kluby podporovat. 
 
Plány ČVS do budoucna. V souladu se schválenou Vizi a Strategii ČVS na období 2018 - 2028 usilujeme 
mimo jiné o: 

• Rozšíření veslařské členské základy o halové veslování a o postupné penetrování našeho sportu 
do akademické sféry. 

• Podporu nových, atraktivních formátů závodů (coastal, etapové, multisportovní) i nezávodních 
veslařských akcí. 

• Lepší vnitřní i vnější komunikaci našeho sportu. 
 
Prvním praktickým počinem bylo založení pobočného spolku ČVS - halové veslování v loňském roce, 
jehož hlavní náplní a posláním je podpora trenažérového veslování v celé ČR. 
 
Poděkování za výtečnou práci pro svaz patří všem místopředsedům ČVS, členům odborných komisí, 
sekretariátu svazu, generálnímu sekretáři, ÚT, ÚTM, asistentovi ÚT, manažerce reprezentace, PR, správci 
majetku, zaměstnancům NOC-VS a SCR.  
 
Velký dík patří klubovým trenérům a funkcionářům, pořadatelům závodů všech úrovní od MS až po 
lokální regaty. 
 
Zpracoval:  Ing. Dušan Macháček, předseda ČVS 
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Zpráva místopředsedy pro sport za rok 2018 
 
Na této pozici střídám Václava Chalupu a působím v ní od podzimu 2018 a tak si dovolím uplynulou 
sezónu svým pohledem a trochu stručněji. 
 
Juniorská reprezentace 
Největší veslařskou akcí bylo bez pochyby juniorské mistrovství světa konané na domácí vodě račického 
kanálu. Jak už se stalo v posledních letech příjemným zvykem, tak naši reprezentanti rozšířili sbírku 
cenných kovů. Tituly mistrů světa vybojovala párová čtyřka mužů a osmiveslice žen, skvělou bronzovou 
medaili přidal dvojskif mužů. 
Čtvrtá místa obsadila párová čtyřka žen a čtyřka bez kormidelníka mužů. Dvě šestá místa obsadili čtyřky 
s kormidelníkem mužů i žen. Za zmínku stojí i sedmé místo skifaře Gabriela Mahlera. 
Velký sportovní úspěch dále zaznamenala naše dvojka bez kormidelnice žen Eliška Podrazilová a Anna 
Šantrůčková, která na Olympijských hrách mládeže vybojovala stříbrnou medaili. 
Na regatě Coupe de La Jeunesse, která se rok od roku stává populárnější soutěží, naši reprezentanti 
vybojovali dvě bronzové medaile a tři šestá místa.  
Zásluhy patří ústřednímu trenérovi mládeže, ale hlavně všem klubovým trenérům, kteří jednotlivé 
závodníky připravovali ve svých domovských klubech a všem reprezentačním trenérům jednotlivých 
posádek. 
 
 
Seniorská reprezentace 
Kategorie seniorů je pro veslování klíčová, protože přidělování peněz od MŠMT je závislé na umístění na 
evropských a světových šampionátech, ale hlavně na umístění na olympijských hrách. Sezóna se nesla 
také v duchu návratu Mirky Topinkové – Knapkové, do tréninku a závodění.  
Evropský šampionát konaný v Glasgow naší reprezentaci přinesl takovéto výsledky: párová čtyřka 
lehkých vah mužů (2. místo), dvojskif žen (5. místo), čtyřka bez mužů (6. místo), párová čtyřka žen (11. 
místo), dvojskif mužů lehkých vah (12. místo). 
Naším jediným medailistou z loňského MS byl Ondřej Synek, který vybojoval již svou dvanáctou 
individuální medaili z MS, tentokrát stříbrnou. Jeho nekončící šňůra úspěchů je opravdu fenomenální, 
stejný obdiv patří i jeho trenérovi Milanu Dolečkovi. 
 
Umístění, která by zaručovala účast na olympijských hrách: dvojka bez mužů (7. místo), dvojskif žen (7. 
místo) dvojskif lehkých vah mužů (8. místo). Na nadějném 9. místě a v těsném kontaktu od 7. resp. 8. 
místa skončila čtyřka bez mužů.  Šampionát se nevydařil párové čtyřce žen (14. místo). V neolympijské 
disciplíně se představila párová čtyřka mužů lehkých vah (6. místo). 
Za zmínku stojí celkové vítězství světového poháru dvojky bez kormidelníka mužů, kluci bohužel 
nedokázali svou formu potvrdit na mistrovství světa.  
 
Zajímavý příběh stojí i za čtyřkou bez kormidelníka mužů. Ta začala sezónu nedobře a v úplně jiné 
sestavě. Po zdravotních komplikacích poloviny posádky, byla sestava doplněna o reprezentanty do 23. 
let (Grabmüller, Tikal). Za vznikem této posádky stálo trio trenérů, R. Kopřiva, P. Blecha, M. Doleček. 
 
Kategorie do 23 let 
Tato kategorie je mezistupeň mezi kategorií juniorů a seniorů. V posledních několika letech úroveň 
těchto soutěží neustále stoupá a je nepsaným pravidlem, že medailista z MS do 23 let bývá účastníkem 
finále na seniorském MS!! 
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Na MS do 23 let získala naše reprezentace tato umístění: skif žen lehkých vah (7. místo), dvojskif žen 
lehkých vah (16. místo), párová čtyřka žen (8. místo), skif lehkých vah mužů (14. místo), čtyřka bez mužů 
(10. místo). 
Naší nejlepší posádkou měla být dvojka bez mužů, která však musela doplnit oslabenou seniorskou 
čtyřku bez kormidelníka.  
 
Jen velmi skromně se zmíním o ME do 23 let konaném v běloruském Brestu. Na tomto šampionátu 
konaném na samém konci veslařské sezóny jsme získali několik cenných kovů a dobrých umístění. 
Posádky, které zde v Českých barvách byli buďto z řad 23 letých nebo z řad juniorů.  
 
 
Hodnocení mé dosavadní činnosti od podzimu 2018 až do současnosti. 
Mým největším přáním je zlepšení komunikace mezi a dostatečná informovanost trenérů a závodníků. 
Většina problémů se točí okolo seniorské reprezentace, kterou má na starosti ústřední trenér Simon Cox.  
Je logické, že právě v této kategorii je problémů nejvíce protože tady jde opravdu o hodně. 
Podařilo se mi obnovit trenérské rady, nebo chcete-li schůze, bohužel komunikace není stále taková, 
jakou bych si představoval. Je jasné, že spousty problémů pramení ani ne tak z jazykové bariery, ale spíše 
z rozdílné mentality ústředního trenéra, nicméně musíme se všichni snažit a soustředit se na svou práci, 
protože letos jde opravdu o hodně. 
 
Tento rok je klíčový díky nominaci na olympijské hry, bohužel po výsledcích na letošních kontrolních 
závodech u mnohých závodníků a posádek optimismem nehýřím.  Nedaří se nám navázat na úspěchy 
juniorů a odstupy od nejlepších posádek jsou opravdu veliké. Stojí na zamyšlenou i změna přípravy 
výběru do juniorské reprezentace a to přesto, že tato kategorie je v posledních letech velmi úspěšná a 
systém vedený Vítkem Kučerou nese ovoce v podobě medailí z Mistrovství světa. 
(Podrobné výsledky reprezentace v příloze). 
 
Zpracoval: Bc. Jakub Makovička, místopředseda ČVS pro sport 
 

 
Zhodnocení závodní sezóny reprezentace 2017/2018 od ÚT 
 
Základní fakta: 

• Stříbrná medaile z Mistrovství světa 
• Dvě posádky ve Finále A 
• Čtyři lodě na místech pro Olympijskou kvalifikaci 
• Dvě posádky v nových disciplínách na MS ve srovnání s minulou sezónou (M4-, W4x) 
• ČVS má jasně definovaný cíl 
• Dukla začala proces zjišťování možnosti opětovné změny ze standardního klubu na centrum 

vrcholového veslování 
• Začalo fungovat Centrum ženského veslování 
• Definování standardů na trenažéru nastartovalo proces zlepšování základní fyziologických 

parametrů veslařů s cílem reprezentovat. 
 
V České republice působím 18 měsíců a to je dobrý čas na prozkoumání stavu toho, čeho chceme 
dosáhnout. Základním cílem je zvýšit standardní výkon reprezentačního týmu na úroveň, umožňující 5 
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posádkám kvalifikaci do Tokia 2020. V krátkém časovém úseku před kvalifikačními regatami zbývá málo 
času na hledání nových čerstvých talentů, je tedy potřeba využít sportovce, kteří už „jsou v systému“. 
  
V této sezóně jsem použil postupy, které měly za cíl poznat tyto sportovce a dosavadní stav toho, co se 
považovalo za postačující pro mezinárodní reprezentaci, i toho, k čemu tato reprezentace zavazovala. O 
nevyhnutelnosti tohoto postupu mě přesvědčilo i nedávné Mistrovství světa. Předsednictvo by nemělo 
mít pochybnosti o extrémně vysoké úrovni a o úzkých hranicích mezi úspěchem a selháním na světové 
úrovni. Dosavadní mistři světa a medailisté z dřívějších závodů letošní sezóny se octli ve Finále B, nebo 
dokonce docela mimo kvalifikačního umístění. Velká Británie získala pouze dvě bronzové medaile, což 
neodpovídá dosavadní reputaci. Kvalifikační Mistrovství světa 2019 v Linci bude ještě drsnější. 
 
Výsledky MS 2018: 
M1x, Ondřej Synek, stříbrná medaile / 32, trenér Milan Doleček. 
Synek vesloval extrémně dobře v prvních jízdách MS a vypadal, že je dobře nastaven na obhajobu titulu. 
Špatný start ve finále však způsobil, že Ondřej zůstal vzadu a už se nedostal do původně dominantního 
rytmu. Norský skifař se chytil nečekané příležitosti a vůbec nepustil Ondřeje zpátky do závodu, čímž ho 
odsoudil na druhé místo. Synek během sezóny dobře trénoval, byl schopný vyvážit tréninkový proces a 
běžný život, což znamená, že si udržuje motivaci na boj o 2020, přičemž je možné, že v tomto stadiu 
Olympijského cyklu může být návrat k původnímu nastavení spolu se sejmutím tlaku působícího na 
úřadujícího Mistra světa skrytým pozitivem. 
 
LM4x, Jan Cincibuch/Milan Viktora/Jan Vetešník/Jiří Kopáč, 6.místo / 11, trenér Michal Vabroušek 
Dobrá regata a dobrá sezóna těchto sportovců. Posádka byla směsí mladých a starších veslařů a získání 
medailí z Evropského šampionátu a Světového poháru, jakož i umístění ve Finále A na MS by měly být 
vnímány jako úspěch.  Závěrečný závod neodpovídal jejich nejlepšímu výkonu, jelikož 4. místo by bylo 
bývalo dosažitelné v případě „nejlepší možné jízdy“. Pro posádku je důležitou lekcí že maximální snaha 
ne vždy zaručí potřebné zrychlení. Posádka udělala velký krok vpřed ve srovnání s loňskými výsledky a po 
odchod J. Vetešníka tady zůstávají tři velmi kvalitní veslaři, aby pokračovali v přípravě na boj o místa 
v lehkém dvojskifu. 
 
W2x, Lenka Antošová/Kristýna Fleissnerová, 7. místo / 18 trenér - Josef Lukš. 
Těžké léto pro tuto posádku, která, po dobré zimní tréninkové sezóně, vynechala první světový pohár 
kvůli zranění Lenky a v druhém SP zajela špatně kvůli nesprávné strategii, která přiřadila prioritu lokálním 
klubovým závazkům před mezinárodní přípravou. Na zlepšení na regatě v Lucernu navázal slabý výsledek 
na Mistrovství Evropy, po delším úseku solidního tréninku se však objevilo významné zlepšení, které 
vyvrcholilo dominantním 7. místem, blíž k finále A než loni. Dvojskifu stále chybí sprint, kterým by útočil 
na nejlepší, ale když závodí dobře, jsou v čele druhé skupiny a zůstávají silnými kandidáty na kvalifikující 
pozici. 
 
LM2x, Miroslav Vraštil/Jiří Šimánek, 7. místo / 26 trenér - Michal Vabroušek. 
Další dobrá sezóna pro tyto veslaře, kteří odvedli dobrý výkon na světových pohárech, byli zklamáním 
na Mistrovství Evropy, ale po vydařené závěrečné přípravě před MS se etablovali jako posádka v čele 
skupiny hned za medailisty. Semifinále v Plovdivu bylo zklamáním, nepředvedli svůj nejlepší výkon 
(prohráli s třemi budoucími medailisty), ale znovu se vrátili ke kvalitě ve Finále B s jasnou dominancí a 
uzavřeli tak sezónu na kvalifikační pozici a nejlepším výkonem.  Lehký dvojskif zůstává jednou 
z největších výzev pro kvalifikaci a skupina lehkých vah si je dobře vědomá toho, co je čeká.  
 
M2-, Jakub Podrazil/Lukáš Helešic, 7. místo / 25 trenér - Milan Doleček. 
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Posádka, která během sezóny vypadala jako silný kandidát na medaili, odjela regatu, která byla, 
vzhledem k očekáváním, zklamáním, ačkoliv zachránila to, co mohlo vést i k horšímu výsledku se silnou 
sestavou v B finále. Sedmé místo je o jedno místo lepší než loňské, je to však pod úrovní výkonu, který 
posádka ukázala dříve během sezóny. Předpokládám, že to bylo v důsledku kombinace více faktorů – 
mezi jinými rostoucí stres a vyšší očekávání, které vedly k tomu, že posádka, zejména Jakub, neveslovala 
tak kvalitně technicky jako obvykle. Extrémně náročná vysokohorská příprava, během které Jakub 
zkoušel denně závodit na Ondřeje, mohla souviset s Jakubovými dýchacími těžkostmi. Bylo to též poprvé, 
kdy Jakub závodil na pozici stroka na této úrovni, což mohlo též přispět ke zvýšenému stresu. Oba 
zůstávají top nepárovými veslaři a silnými kandidáty na kvalifikaci, ale s možnostmi, svobodou a 
příležitostmi, kterých se jim dostává, očekáváme lepší umístění než W2x a LM2x. Bez ohledu na výsledky, 
zůstávají důležitou součástí Ondřejovy podpůrné tréninkové skupiny a to je role, která by taky neměla 
být podceňována.  
 
M4-, Matěj Tikal/Petr Melichar/Matyáš Klang/Jakub Grabmüller, 9. místo / 19 trenér - Rudolf Kopřiva 
a Petr Blecha. 
Posádka, vytvořená v této sezoně a výsledek, kterému by do kvalifikace scházelo jedno místo. Čtyři 
veslaři profitovali z kvalitní zimní přípravy, ve které absolvovali velký tréninkový objem, co znamená, že 
byli připraveni na intenzivní letní závody. Původní 4-, jak byl vybrána po prvním testování, byla silnější a 
výkonnější sestavou, ale měla problémy technicky dosahovat rychlost, potřebnou pro rychlou 4-. Jejich 
původní trenér R. Kopřiva zápasil se zlepšováním této posádky a vzdal se trénování na reprezentační 
úrovni. Do jeho role jsem postavil Petra Blechu což spolu se změnou posádky – zařazení mladší a rychlejší 
U23 M2-  – vedlo k hezkému skoku ve výkonnosti a mělo by to být zároveň východiskem pro seriózní boj 
o kvalifikační místa v příštím roce. Tito veslaři jsou ve velmi malé skupince za nejlepšími posádkami a 
bude potřeba neustálého postupu už i na udržení stávající pozice. 
 
W4x, Lucie Žabová/Mirka Topinková/Helena Hlas/Alena Schejbalová, 13. místo / 14. trenér - Tomáš 
Kacovský. 
Další nová posádka, původně myšlená jako cesta k návratu Mirky do tréninku a reprezentačního 
veslování. Pro dvě členky posádky to byla jejich první mezinárodní zkušenost a pro třetí pouze zkušenost 
druhá. Byl to i užitečný způsob, jak udržet kontakt a otevřené dveře pro sportovce, kteří studují v USA: 
Závěrečné umístění je pochopitelně zklamáním, ale byl to začátek procesu a nastavila se tak i úroveň, 
která se požaduje pro kvalifikaci této posádky. 
 
 
Pohled do budoucnosti / strategie 
Pokud jde o lepší možnosti na vyjetí kvalifikačních míst, M2x a W2- se jeví jako disciplíny, na které je 
potřeba se zaměřit (v nabídce je 11. kvalifikačních míst pro každou z disciplín) 
 
Pokud jde o M2x, současná úroveň mužského párového veslování je velmi nízká a najít dva veslaře 
požadované kvality bude velkou výzvou. Nejlepší párovou skupinou jsou v současnosti muži lehkých vah 
a proto bych uvažoval o začlenění možných párových talentů do této skupiny a současně i o přemístění 
jednoho nebo dvou závodníků lehkých vah do těžké skupiny. 
 
Pokud jde o ženskou posádku, momentálně nevidím 4x na dostatečně vysoké úrovni – ačkoliv to se 
samozřejmě může změnit – a zaměřil bych se spíš na W2- souběžně s vytvořením mladších posádek W4x 
a W4- s výhledem na Paříž 2024. 
 
Aby se posádky, které jsou v současnosti na kvalifikačních místech, udržely, případně zlepšily své 
umístění, musí se rozhodně postavit výzvám a testováním. Závodění v zimním období i v začátku sezóny 
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musí probíhat v tomto duchu. Vzhledem k výsledkům by bylo chybou oddělovat kteroukoli posádku od 
možných soupeřů. 
V rámci tréninku a trénovaní skupin, v současnosti Milan Doleček získává významnější roli, je však 
životně důležité, aby žádná další zodpovědnost nenarušila jeho práci s Ondřejem. Milan by měl pracovat 
víc spolu s Petrem Blechou a s nepárovou skupinou na Dukle. Petr odvedl dobrou práci s 4- během dvou 
letních měsíců, avšak je důležité mít na paměti, že jeho základním úkolem byla práce s U23 M4-, přičemž 
jejich výsledek nebyl oproti loňské sezoně zlepšením. V pokroku Tikala a Graubmullera je ve srovnání 
s Musilem a Machem velký rozdíl. Byli všichni ve stejné posádce U23, která loni dojela na 9. místě. Tikal 
a Graubmuller byli v rámci strategie včleněni do tréninkové skupiny SA, zatímco Musil a Mach setrvali 
s Petrem v rámci klubu. 
 
Jak už jsem zmínil, úroveň nejlepších U23 je blíž ke kvalitě seniorů než juniorů a úspěch na juniorské 
úrovni není zárukou úspěchu v kategorii U23.   
Pokud jde o párové veslování a lehké váhy, Michal Vabroušek by měl pokračovat ve své práci a přispět 
k nalezení další generace českých skifařů na mezinárodní úrovni. To znamená práci s Vítkem Kučerou a 
Honzou Navrátilem, jelikož nám jde o rozvoj potenciálu, který se ukazuje v úspěchu dnešního týmu 
juniorů. 
 
Josef Lukš bude pokračovat v práci s W2x. Tomáš Kacovský, spolu s Mirkou na USK bude pokračovat 
v budování skupiny, tvořené ambiciózními veslařkami, připravenými k obětím, nevyhnutelným pro 
závodění na nejvyšší úrovni. Tomáš a Iva Uhlová budou pokračovat v práci směrem k W2-, W4x a W4-, 
zůstanou však otevřeni případným dalším možnostem. 
 
Jak víme, největší „dírou“ v naší výkonnosti je U23. Letošní výsledky se jeví horší i proto, že nejlepší U23 
veslaři odešli do seniorského týmu, M2- a LM1x byli u seniorů všichni. Když pomineme tento fakt, 
posádky se trápily na stále silnějších regatách, kterých vítězové se místy dostali i do A finále na seniorské 
úrovni. Tyto výsledky jasně ukazují na propast mezi juniory, U23 a SA úrovní, přičemž tuto propast 
v současnosti neumíme překonat.  
 
Toto mě přivádí k návrhu, aby se Vítek a Honza Navrátil přidali k Ivě a pracovali v takto vzniklém 
prostoru. Vítek zjevně blízce a úspěšně pracuje s juniory v prvním roce a vytváří excelentní tým s Honzou 
a Ivou. Bude potřeba jistá práce, aby mohli naplnit roly, které zanechávají u juniorů, ale pokud chceme 
připravovat nové seniory a zároveň nacházet budoucí trenéry, musíme začít investovat do těchto lidí a 
poskytnout jim příležitost trénovat na vysoké úrovni. 
 
Mistrovství Evropy U23 se dnes ukazuje jako vhodnější úroveň pro naše U23 veslaře než MS U23 a je 
ekvivalentní s Coup de la Jeunesse ve srovnání s MSJ. Byla to velmi úspěšná regata, pokud jde o výsledky 
a medaile, ale skutečná úroveň se jasně ukázala 4. místem M4- (9. místo na MS), 2. místem LW1 (7. na 
MS) a ziskem medaile juniorské M4x. Tato regata je na vysoké juniorské úrovni a musí být jasné a 
jednoznačně dané, jakých cílů chceme na takových regatách dosáhnout. 
 
Diskuse: 

• Neolympijské disciplíny: jaká bude strategie? Musíme si ujasnit, jestli je budeme podporovat 
nebo ne. LM4x získala jednu z pouhých 4 českých medailí, získaných na prvních multi-
sportovních Mistrovstvích Evropy (oštěp, chůze a maraton byly ty zbývající, všechny získaly 
ženy), a stejně vypadáme, že jsme z ní v rozpacích, že ji tajíme. My, uvnitř veslařské komunity, 
známe rozdíly mezi disciplínami, ale pro publikum je medaile medailí a já jsem přesvědčen, že 
tady ztrácíme dobrou příležitost slavit úspěch a propagovat náš sport. 
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• Výkon/účast/motivace: nadcházející sezona má MSJ v Tokiu, U23 MS v Sarasotě USA a U23 ME 
v Řecku. Všechny tyto regaty budou finančně náročné a musíme mít jasno v tom, jak dobře jsme 
připraveni pro účast na nich a tomu přizpůsobit výběr. 

• Z tabulky níže lze vyčíst propasti mezi vítěznými loděmi na obou regatách U23 i zjevný skok mezi 
medailovými loděmi a těmi, které jim nejsou na této úrovni konkurencí. 

• Posádky jsou seřazeny podle procent ze světového nejlepšího času. 
 
 
TABULKA 
ME 2018 kategorie U23 

CZ crews 
Boat 
class Time WBT % 

Diff to 
1st Time WBT % Winner 

3rd/ 4 LW2- 7:36.45 96.0% 1.5% 7:29.59 97.4% Germany 
2nd/7 LM4x 5:57.92 95.8% 0.6% 5:55.52 96.5% Germany 
2nd/10 LW1x 7:49.99 94.5% 0.6% 7:47.22 95.0% Switzerland 
3rd/12 M4x 5:51.51 94.4% 0.8% 5:48.73 95.2% Hungary 
2nd/4 W8+ 6:20.05 93.1% 0.6% 6:17.73 93.7% Russia 
5th/12 M2x 6:26.77 92.8% 3.3% 6:13.52 96.1% Greece 
4th/9 M4- 6:4.97 92.3% 2.9% 5:53.95 95.2% Romania 
8th/11 LM1x 7:16.21 91.9% 3.8% 6:58.88 95.7% Germany 
6th/17 M1x 7:15.36 89.6% 5.2% 6:51.29 94.8% Romania 
6th/13 M2- 6:51.37 89.5% 5.0% 6:29.49 94.5% Romania 

        
MS 2018 kategorie U23      
7th/ 17 LW1x 7:46 95.3% 3.6% 7:29 98.9% GB 
16th/ 19 LW2x 7:56 85.5% 12.8% 6:54 98.3% Romania 
14th/ 26 LM1x 7:31 88.9% 8.7% 6:51 97.6% Brazil 
10th/ 15 M4- 6:4 92.6% 3.7% 5:50 96.3% Romania 
8th/ 8 W4x 7:3 86.5% 5.0% 6:40 91.5% Romania 

 
 
Pohled do budoucna: 
V první řadě, abychom si udrželi naše "čtyři kvalifikační místa" z MS 2018 a případně získali další, je 
potřeba zvýšit individuální výkonnost ve všech oblastech. 
Nominační proces výběru do reprezentačních týmů 2017/2018 se ukázal pro mnohé jako náročný, ale 
výsledky ukazují, že musíme pokračovat ve zvyšování úrovně, máme-li být konkurence schopní na 
mezinárodní úrovni. Být nejlepším v České republice dnes naneštěstí není zárukou mezinárodního 
úspěchu. 
Výběr do reprezentace: 
 
Navrhuji pozměnit kritéria výběru následovně: 

• Splnit limit na trenažéru NEBO být mezi top 10 skifaři/top 8 2- znamená získat pozvánku na 
kontrolní závody 

• Zavést divoké karty a podpořit tak strategii zapojení juniorů 
• U23 MS – veřejně ohlásit disciplíny, které se budou sestavovat, ještě před testováním. Toto bylo 

předdiskutováno s dotčenými trenéry. 
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o Můj návrh na MS U23 2019 Sarasota: 4- a 4x, tedy 16 veslařů a podpůrný tým 
• Vyřazení jednoho zimního distančního testu, aby bylo víc prostoru pro výcvikové tábory. 

 
Regaty/soustředění: 
Neplánuji účast na prvním SP Plovdiv, místo toho bych rád závodil na mezinárodní regatě v Duisburgu a 
později na světových pohárech podle jednotlivých posádek. Mistrovství Evropy bude opět ve 
standardním formátu a mohlo by poskytnout příležitost navíc pro U23 posádky, pokud bychom na MS 
U23 Sarasota posílali menší výpravu. 
Zařazení regaty navíc pro mladší závodníky (Ratzeburg) bylo letos úspěchem a považuji za vhodné ho 
zopakovat. Umožnilo nám podporovat druhý sled závodníků na mezinárodních soutěžích. I když je dobré, 
abychom podporovali mladé veslaře na takových závodech, nic nebrání klubům, aby si samy 
organizovaly účast na mezinárodních regatách a je důležité, abychom pouze nefinancovali potřeby 
klubové závodění. 
 
Centrum ženského veslování: 
Centrum se rozvíjí a vyvíjí, tak jak se postupně etabluje. Má potenciál být českému veslování velmi 
užitečné, ale musí čelit velké dávce odporu ze strany mnohých, kteří se jím cítí ohroženi. Jako příklad 
uvádím přístup VK Slavia, která neumožnila nikomu, kdo trénoval v centru, závodit na Primátorkách 
2018, a to navzdory tomu, že být členem klubu je současně malicherné a limitující, pokud jde o rozvoj 
veslaře. Pokud budeme pokračovat v těchto vnitřních bojích, bude to pouze k našemu neprospěchu a 
děláme tím posun ženského týmu na mezinárodní úroveň mnohem těžším. 
 
Závěry: 
Tato sezona přinesla mnoho dobrého, ale je před námi stále hodně práce. Jednou z největších výzev 
bude nenechat se odvést od vysoké kvality tréninkového procesu, nevyhnutelného pro mezinárodní 
úspěch, domácími šarvátkami a snahami položit klub nad reprezentaci. 
Pokud dokážeme udržet věci jednoduchými a realistickými, budeme mít dobrou příležitost zlepšit naše 
výsledky. V současnosti máme dost finančních prostředků, dobé vybavení, tým reprezentačních trenérů, 
který začíná spolupracovat, ačkoliv daleko od optimálního stavu, a, co je nejdůležitější, máme závodníky, 
kteří jsou současně schopni a připraveni pustit se do těžké práce, aby získali příležitost závodit na nejvyšší 
úrovni. 
 
Zpracoval: Simon Cox, Ústřední trenér ČVS 
 

 

M1x Ondřej Synek, stříbrný na MS 2018 v Plovdivu, BUL. 
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Zpráva místopředsedy pro ekonomiku o hospodaření ČVS za 
rok 2018 a návrh rozpočtu ČVS na rok 2019 
         
        Výnosy 2018                                     85 577 634,- Kč 
        Náklady 2018                                   85 711 725,- Kč 
        Výsledek hospodaření 2018 před zdaněním          -134 090,- Kč       
 
Dovolte mi krátce k jednotlivým dotačním programům    
 
Název programu :    Program REPRE 
Název projektu :  Sportovní reprezentace ČR ve veslování  
Tento program je určen pro podporu a zajištění přípravy a účasti na mezinárodních soutěžích 
Pro rok 2018 byla přidělena od MŠMT dotace ve výši 17 924 000,- Kč.  
Z této částky jsou hrazeny výcvikové tábory, mezinárodní soutěže, regaty Světového poháru MS, ME, 
doplňková strava, materiálové vybavení, opravy a udržování lodí a vesel, odměny trenérů, odměny za 
sportovní výsledky, pronájmy lodí a ostatního materiálu, a jiné náklady související s plněním programu.  
Dotace byla řádně a včas vyúčtována.  
 
Název programu :    Program TALENT 
Název projektu :  Sportovně talentovaná mládež ve veslování  
Tento program je určen podporu a zajištění přípravy mladých a talentovaných sportovců směřujících ke 
státní reprezentaci.  
Pro rok 2018 obdržel ČVS částku ve výši 10 001 000,- Kč.  
Tento program funguje již řadu let a výsledky juniorské reprezentace dokazují, že nese i výsledky.  
Prostředky jsou využívány pro přípravu mládeže SCM (15-18 let) a VSCM (19-20 let). Prostředky jsou 
čerpány dle rozpočtu ÚTM, které schvaluje předsednictvo svazu, a byly vynaloženy na trenérské služby, 
pronájmy prostor a sportovního materiálu, výcvikové tábory, zahraniční starty členů SCM, sportovní 
potřeby a materiál a další náklady spojené s plněním programu.    
Dotace byla řádně a včas vyúčtována.  
 
Název programu :    Organizace sportu 2018 
Název projektu :  Činnost a organizace sportu Českého veslařského svazu  
Výše této neinvestiční dotace pro rok 2018 činila 17 956 000 -Kč.  Prostředky jsou využívány na 
zabezpečení sportovní, organizační a servisní funkce ČVS. V rámci tohoto programu byly uzavřeny 
smlouvy s kluby na zabezpečení sportovní činnosti v regionech ve výši necelých 5 mil. Kč. Dále byly 
financovány projekty na zajištění sportovní přípravy nejmladších veslařů na párových osmiveslicích, bylo 
podpořeno akademické veslování částkou 300.000,- Kč a veslování handicapovaných částkou 100.000,- 
Kč (VK Paprsek, 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech). Dále byly z tohoto projektu financovány 
organizace a zajištění všech regat mistrovství ČR, provoz sekretariátu ČVS, účetní, administrativní a 
právní služby, pojištění majetku a nákup materiálu a sportovních potřeby pro potřeby ČVS (trenažéry, 
záchranné vesty pro nejmladší veslaře aj.) a další náklady spojené s plněním programu.    
Dotace byla řádně a včas vyúčtována.  
 
Název programu :    Program - Významné sportovní akce 
Název projektu :  Mistrovství světa juniorů ve veslování 2018  
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MSJ 2018 byla přidělena z MŠMT částka 10.000.000,- Kč. Spoluúčast ČVS 24.915.000,- Kč (vybráno 
z účastnických poplatků a reklam). Dotační prostředky byly použity pro účely organizace MSJ 2018 
(doprava, pořadatelé, výsledkový servis, ubytování, poplatky FISA) 
Dotace byla řádně a včas vyúčtována.  
  
 
Investice v roce 2018 
V tomto roce byla přidělena částka 10 000 000,- Kč na startovací bloky v Račicích. 
Dotace byla řádně a včas vyúčtována.  
 
ČOV - Výnosy z loterií 
V roce 2018 již nebyly z důvodu změny legislativy získány od ČOV žádné další prostředky. Kluby čerpaly 
v daném roce finanční prostředky v celkové výši 522.808,- Kč. Do roku 2019 zbývá vyčerpat 4.337.705,- 
Kč. Z této částky připadá na společné výdaje ČVS 3.188.988,- Kč a na kluby 1.188.717,- Kč. Stav čerpání 
je zveřejněn na webu ČVS a je pravidelně aktualizován.  
  
Závěrem k roku 2018: 
Lze konstatovat, že Českému veslařskému svazu se úspěšně daří získat a následně čerpat z dotačních 
programů MŠMT. Všechny dotační programy byly vyúčtovány v řádném termínu a dotační prostředky 
byly vynaloženy s podmínkami MŠMT.  
 
V roce 2018 je negativní hospodářský výsledek -134 090,- Kč. Je třeba brát v úvahu fakt, že se jedná o 
součet hospodářského výsledku z hlavní činnosti (organizační a sportovní činnost svazu, reprezentace, 
talentovaná mládež) a hospodářské činnosti (pronájmy, reklama, prodej aj).  
 
HV hlavní činnosti ČVS za rok 2018 před zdaněním byla ztráta ve výši 848 tis. Kč  
HV hospodářské činnosti ČVS za rok 2018 před zdaněním byl zisk ve výši 713 tis. Kč (základ daně z příjmu). 
 
Hospodářský výsledek hlavní činnosti je ovlivněn roční výší odpisů majetku 2.383 tis. Kč.  
 
Hospodaření ČVS za rok 2018 bylo ověřeno auditorem, protože ČVS za poslední dva roky splnit 
podmínky pro povinný audit, s tím souvisí i automatický posun uzávěrky hospodaření a podání daňového 
přiznání za rok 2018 nejpozději do 30.6.2019. Přílohou této zprávy je výsledovka a rozvaha.  
 
 Rok 2019 se zatím jeví jako standardní. Bude třeba pouze finančně překlenout spoluúčast 1,8 mil. Kč při 
dotaci na pořádání MS 2022 do doby, než ČVS získá od účastníků MS účastnické poplatky.  I v roce 2019 
bude pokračovat důsledné sledování rozpočtové kázně a všechny větší výdaje budou dopředu 
projednány na předsednictvu ČVS. 
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Účetní uzávěrka ČVS za rok 2018 
Kompletní auditovaná uzávěrka je na straně 50 - 58 této Výroční zprávy. 
 
 

Návrh rozpočtu ČVS na rok 2019  
Výdaje       
 Reprezentace                                                                                 19 716 400,- Kč 
 Vlastní zdroje                                                                                       550.000,- Kč 
 Činnost - ČVS soutěže a činnost                                                  17 737 760,- Kč 
 Sportovně talentovaná mládež                                                  10 001 000,- Kč 
 VSA – MS 2022 včetně spoluúčasti          6 000 000,- Kč 
 Investice  – lodě, katamaran, bazének, vlek              10 000 000,- Kč 
 ČOV – výnosy z loterií (dosud nečerpáno)                                  4 337 705,- Kč 
Celkem výdaje                                                                               68 342 865,- Kč  
Příjmy 
Reprezentace                                                                                 19 716 400,- Kč 
Vlastní zdroje                                                                                       763.000,- Kč 
Činnost - ČVS soutěže a činnost                                                  17 737 760,- Kč 
Sportovně talentovaná mládež                                                   10 001 000,- Kč 
VSA – MS 2022 včetně spoluúčasti          6 000 000,- Kč 
Dotace MŠMT – lodě, katamaran, bazének, vlek                       8 000 000,- Kč 
Spoluúčast investice – čerpání z loterijních dotací        2 000 000,- Kč 
ČOV – výnosy z loterií (dosud nečerpáno)                                   2 337 705,- Kč 
Celkem příjmy                                                                                68 555 865,- Kč    
 
Celkový výsledek hospodaření                                                       213 000 ,- Kč                      
 
Zpracoval: Ing. Petr Hlídek, místopředseda pro ekonomiku ČVS 
 

 
LM4x: Cincibuch. Viktora, J. Vetešník, Kopáč, 2. místo ME 2018  
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Zprávy místopředsedů za oblasti Labe, Morava, Vltava 
 

Zpráva místopředsedy za oblast LABE ČVS 
 
V oblasti Labe ČVS aktivně provádí svoji činnost: 
14 veslařských klubů 
1x Universitní sportovní klub 
1x centrum zdravotně postižených sportovců,  
 
Zbylých 14 oddílů provozují veslařskou činnost pod hlavičkou Tělovýchovných jednot. 
Byl založen jeden pobočný spolek, který se vyčlenil z TJ Chemička Ústí nad Labem 
 
Členská základna: 

 Veslařské kluby a oddíly Oblasti Labe ČVS se většinou ve své činnosti soustřeďují na práci s mládeží. 
 členská základna oblasti:(počet registrovaných členů:  1049 
                                            z toho mládež:  583 
 
 Významné závody v Oblasti Labe:  

Veslařské kluby a oddíly v průběhu roku 2018 uspořádaly významné závody, které jsou většinou 
tradičními závody pořádanými každoročně s dlouholetou tradicí. 
 
Z důvodu existence Areálu Labe Arény v Račicích se koná na území Oblasti Labe většina kontrolních 
závodů, a mistrovských soutěží s celostátním významem, které jsou pořádány Českým veslařským 
svazem. v roce 2018 proběhla v Areálu Labe Arény Štětí Mistrovství světa juniorů ve veslování   
V roce 2018 se počala prosazovat mílovými kroky do veslařských aktivit i činnost na veslařských 
trenažérech. Vznikla aktivita s názvem „Česko vesluje“  
 
Za podpory KÚ Ústí n.L. byl pod stejným názvem „Česko vesluje“ realizován tento projekt i na středních 
školách v Ústeckém kraji. Této akce se zúčastnilo celkem 1600 studentů. V průběhu roku 2018 byla 
z aktivity předsedy ČVS ing. Dušana Macháčka, setkání předsedy ČVS se zástupci oddílů jednotlivých 
Oblastí ČVS. V roce 2018 proběhla tato akce pro i pro Oblast Labe ČVS v zasedacích prostorách budovy 
Labe Arény ve Štětí a pokračovala v říjnu 2018 i ve společenských prostorách Veslařského klubu Slavoj 
Litoměřice z.s. 

 
 Schůze, setkání zástupců klubů v oblasti ve velké míře probíhala nejvíce při konání vzájemných závodů 
 na  Labi. v roce 2018 účast na Valné hromadě VK Ohře Louny. 
 Velký význam má i rozvoj a podpora Univerzitního veslování a zřízení Universitního sportovního 
 klubu  v  Pardubicích 
 
 Perspektiva do roku 2020: Zvýšení členské základny i podporou vzniku a rozvoje trenažérového 
 veslování.  Zvýšit odbornost trenérů, zejména z řad trenérů mládeže. Význačným přínosem 
 zejména do  budoucna  je vznik Veslařské Akademie. 

 
 
Zpracoval:  Ing. Zdeněk Pecka, místopředseda ČVS za Oblast Labe 
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Zpráva o činnosti za oblast MORAVA za rok 2018 
 

1. Počet veslařských klubů/oddílů 
Veslařská oblast „Morava“ má 13 aktivních veslařských klubů/oddílů: 
Český veslařský klub Brno, TJ Lodní sporty Brno, Slovácký veslařský klub Břeclav, TJ Jiskra 

Otrokovice, Moravský veslařský klub Haná, z.s., Veslařský klub Hodonín, Veslařský klub Morávia 
Uherské Hradiště, Veslařský klub Olomouc, Veslařský klub Perun Ostrava, Veslařský klub 
Přerov, Univerzitní klub Zlín, Veslařský klub Slovácko, Vysokoškolský sportovní klub VŠB-TU 
Ostrava. 

Nově na Moravě vznikl Veslařský klub Slezská Harta z.s., který však zatím není členem ČVS. 
 

2. Členská základna: 
Celkový počet registrovaných veslařských členů za oblast Morava je  995. 
     Z toho počet členů do 18 let je   541. 
 

3. Významné závody 
V roce 2018 pořádaly moravské veslařské kluby a oddíly celkem 10 veslařských závodů na vodě a 
2 závody na veslařských trenažérech: Závody na vodě: 

§ Jarní závody mládeže a dospělých, 21.4. (LS Brno) 
§ 47. Brněnská mezinárodní regata juniorů, Akademické MČR, 19.-20.5. (LS Brno) 
§ Veslařská regata ke 111. výročí založení VK Hodonín, 26.-27.5. (VK Hodonín) 
§ Mistrovství oblasti Morava, 2.-3.6. (LS Brno) 
§ Akademické Mistrovství ČR, 20.6. (ČVK Brno a ČAUS) 
§ Slovácká regata s mezinárodní účastí, 1.-2.9. (SVK Břeclav) 
§ O Perunův pohár, 15.-16.9. (VK Perun Ostrava) 
§ Otrokovické sprinty, 30.9. (TJ Jiskra Otrokovice) 
§ Hradišťský šestikilák, 6.10. (VK Morávia Uherské Hradiště) 
§ 4. ročník OSMY BRNO, 29.-30.9. (ČVK Brno, ČAUS) 

 
Závody na trenažérech: 

§ 2. kolo Českého poháru v jízdě na veslařském trenažéru, ERGOSHOW, součástí byl i školní 
pohár. Cekem závodilo 500 závodníků do 18 let. (VK Hodonín) 

§ Olomoucký speciál - 3.3.2018 - Sokol Olomouc - součást Zimního poháru žactva (malá 
podpora moravských klubů) 

 
4. Důležité akce/aktivity pro podporu veslování a rozšíření členské základny 

 
TJ Lodní sporty Brno: 
o Organizace 2 příměstských dětských táborů – s výukou veslování na cvičných skifech. 
o Účast na Brněnském výstavišti veletrhu „Sport LIFE“ - prezentace veslování a organizace 

soutěže „O pohár pro střední školy“. 
 
ČVK Brno: 
o Výstava RE:publika - vystavení gigové osmiveslice a gigového skifu na BVV při 100. výročí ČSR 
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o Organizace 2 příměstských táborů pro děti 
o Výuka veslování pro VÚT a Mendelovu univerzitu v Brně 
 
SVK Břeclav: 
o Organizace závodů dračích lodí „Břeclavské dráče a Břeclavský drak“. 
o Projekt Česko vesluje – celoroční podpora veslařské přípravy školy ve Valticích. 
o Spoluorganizace triatlonu, neckyády, Vánoční kilometr dálkových plavců. 
o Sportovní jarní rozveslování v Račicích a týdenní sportovní kempy pro členy klubu 
 
VK Hodonín: 
o Pořádání sportovní přípravky, kdy se v r. 2018 přihlásilo 20 dětí spíše mladší ve věku 6-8 let. 
o Uspořádání 3 letních sportovních kempů v projektu „Prožij léto u vody“, kde se klub postaral o 

80 dětí. 
o Hlavním úspěchem v roce 2018 je účast dvou juniorů na ME a MS s vynikajícím výsledkem titulu 

mistra světa a Evropy (Václav Baldrián) a finálových účastí (Tomáš Hujňák). 
 
VK Morávia Uherské Hradiště: 
o Pořádání sportovních soustředění a víkendů s dětmi na kole, lyže. 
o Pořádání několika sportovních dní pro děti a rodiče na cvičných skifech. 
o Ludvík Hruboš oslava 70 let 
 
VK Olomouc: 
o Vybudováno náhradní veslařské zázemí u jezera (štěrkovny) v Obci Grygov u Olomouce. 
o Organizace propagační náborové akce pro nové členy v obchodním domě Šantovka 
o Spolupráce se sportovním klubem Univerzity Palackého – rozvoj akademického veslování - 

účast na zimním Poháru univerzit 
o Akce pro rodiče a závodníky - Veslařská žaba; Jarní běh 
 
VK Perun Ostrava 
o Silvestrovský běh „Vavrečkův memoriál“ 
o Organizace akce „Veslařský triatlon“ (trenažér 2km, kolo 20km, běh 6km). 
o Letní soustředění v Piešťanech, zimní v Jeseníkách, účast na Ostravské náborové akci 

Sporťáček. 
o TJ Jiskra Otrokovice 
o Úspěch Radima Hladíka - mistr světa, mistr Evropy a třetí na ME U23 - jako člen JM4x- 
o Hladík vyhlášen nejlepším sportovcem města, nejlepším sportovcem do 18 let ve Zlínském kraji. 

Oddíl získal ocenění „Trenér Zlínského kraje“ 
o každoroční zimní soustředění na horách, jarní soustředění, letní soustředění 
o propagace oddílu prostřednictvím plakátů v dopravních prostředcích 
 
VK Přerov 
o Úspěch juniorské kategorie, kdy se 3 členové VK Přerov stali mistry Evropy i světa (Valentýna 

Kolářová a Kateřina Pivková na osmě, Tomáš Šišma na párové čtyřce) 
o Předseda Jan Sláma byl uveden u příležitosti životního jubilea (70 let) do přerovské Sportovní 

síně slávy 
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o Pavel Vychodil byl zvolen trenérem roku 2018 v Přerově 
o V roce 2018 křest nových čtyř lodní v celkové hodnotě přes 1 200 000 Kč 
o Valentýna Kolářová získala ocenění Českého klubu fair play 
 
VSK VŠB-TU Ostrava 
o Nábory nováčků z řad studentů ve výuce TV jak na trenažérech, tak i na vodě. 
o Veslování je zařazeno mezi sporty, které jsou nabízeny studentům VŠB-TU Ostrava v rámci 

předmětu Tělesná výchova. 
o 5. místo v Poháru univerzit 2018/19 na trenažéru. 
o Veslování prezentováno v rámci Sportovního dne VŠB-TUO 
o Uspořádání Přeboru VŠB-TUO na trenažéru. 
 
MVK Haná 
o Účast na 9 veslařských regatách pořádaných českými a slovenskými kluby. 
o Nejlepší klubovou posádkou dvojskif mladších žaček ve složení Michala Čapková a Kristýna 

Širáňová, které získaly titul mistra oblasti Morava a stříbrnou medaili na MČR žactva. 
o Zorganizovány 2 týdenní sportovní soustředění (Jeseníky, Hodonín). 
 

5. Výhled na 2019 a dále: 
LS Brno: Každoroční organizace Jarních závodů, Brněnské mezinárodní regaty juniorů, Oblastních 

přeborů Moravy, příměstských dětských táborů. 
 
ČVK Brno: Organizace závodů OSMY BRNO a AMČR 2019. 150 let veslování, 150 let cyklistiky a 100 

let motorismu v Brně (Technické muzeum Brno, 5-10/2019, poskytnutí exponátů). Nákup 
gigové kombinované čtyřveslice LiteQUATTRA. 2 příměstské tábory v červenci. 

 
SVK Břeclav v r. 2019 organizuje: 
o 24.5. Gumotex hry - sportovní a společenský den s naším významným partnerem 
o 21.6. Pálavské dráče - závody dračích lodí školní mládeže 
o 22.6. Břeclavský drak - závody dračích lodí pro firemní a fun posádky. Zde máme nastaven strop 

27 posádek, který pravidelně naplňujeme. 
o 20.7. Břeclavský triatlon - závody jednotlivců a družstev v krátkém triatlonu 
o 20.8. Břeclavský bobr - závody netradičních plavidel 
o 26.12. Vánoční kilometr - sportovní i společenská akce zimních dálkových plavců 
 
VK Hodonín: Plánuje uspořádat 2x školní pohár v jízdě na trenažeru, veslařskou regatu a první kolo 
českého poháru v jízdě na trenažeru. Rozšířit letní sportovní kempy (Prožij léto u vody) na 6 turnusů 
s celkovým počtem 150 dětí. Uspořádat 3 velké komerční akce pro veřejnost. Několik investičních 
aktivit - nákup nových lodí, nového autobusu a investice do rekonstrukce klubovny. 
 
VK Olomouc: Neustálé řešení fungování klubu na 2 místech (Olomouc, Grygov) - doprava, přeprava 

lodí.. Olomoucký triatlon - 3. 3. 2019 - UP hala - součást Zimního poháru žactva. Organizace 
propagační náborové akce pro nové členy v obchodním domě Šantovka. Spolupráce se 
sportovním klubem Univerzity Palackého; příprava na letní Pohár Univerzit. Veslařská žaba; 
Jarní běh; pomoc rodičů na vesl. závodech, další akce: http://vkolomouc.cz/ 

http://vkolomouc.cz/
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VK Perun Ostrava: Plánovaná oprava střechy loděnice (cca 150 000 Kč). 
 
TJ Jiskra Otrokovice: Pořádání Otrokovických sprintů 29. 9. 2019. Prezentace oddílu na Festivalu 

sportu Wanadoo ve Zlíně - Národní program náborů do sportovních klubů. Pokračování v 
opravách lodního materiálu. Zimní soustředění na horách, jarní rozveslování Chorvatsko, letní 
soustředění. 

 
VK Přerov: Další obnova veslařského vybavení. Každoroční 4 různá sportovní soustředění pro děti. 
 
UK Zlín: Zajištění a prosazení „veslování“ jako nového studijního předmětu na Univerzitě Tomáše 

Bati ve Zlíně. Další rozšíření členské základy – akademiků. Nový předmět veslování pro studenty 
na UTB ve Zlíně od zimního semestru 2019 

 
VSK VŠB-TU Ostrava: Připravuje se realizace projektu rekultivace břehů štěrkovny Hlučín Štěrkovna 

Hlučín částečně vypuštěna, což bude mít negativní dopad na činnost klubu. Přesný termín však 
stále neurčen. 

 
MVK Haná: Plány 2019-2020. Rozšíření a rekonstrukce skladu lodí, pořízení závodních veslic, 

rozšíření a stabilizace členské základny. 
 

6. Další informace z klubů: 
 
LS Brno: Za finančního přispění města Brna rekonstrukce budovy, oprava povrchu před loděnici a 

oprava povrchu příjezdu. Nákup nového vleku. 
 
ČVK Brno: Provedena rekonstrukce elektroinstalace v celé hlavní budově, rekonstrukce kuchyně a 

sociálního zázemí klubovny. Pokřtěno nové molo v Jundrově. Nové klubové závodní kombinézy 
a trička. 

 
SVK Břeclav: Podařilo se získat významného sponzora, největšího zaměstnavatele regionu 

Gumotex Břeclav. Výhled na významnější finanční podporu v příštích letech. V našem areálu se 
pořádají team-buildingy spojené s jízdou na člunech našeho reklamního partnera. 

 
VK Hodonín: V rámci financování máme dobře nastavené vztahy na všech institucích, a také 
 v partnerských či sponzorských kruzích. Díky tomu se daří odměňovat trenéry, budovat a 

investovat do materiálové základny a také opravovat nemovitosti. Chtěli bychom, aby se ČVS 
více zajímalo o moravské kluby, navštěvovalo je v pravidelných intervalech a řešilo individuálně 
důležité potřeby a problémy. 

 
TJ Jiskra Otrokovice: Stále velký problém získat finance na investice, tj. na nákup lodí (zrušení 

financování ČOV). Město ani kraj na investice finance neposkytne. Nové plato pořízeno z 
vlastních prostředků a vlastní prací (40tis.). Generální opravy lodního materiálu. 

 

http://vkolomouc.cz/
http://vkolomouc.cz/
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VK Olomouc: Do roku 2022 jsou v Olomouci plánované protipovodňové stavební úpravy po obou 
březích řeky Moravy v délce cca 1,5 km. VK Olomouc musí tedy zajistit náhradní veslařské 
tréninky v náhradní lokalitě v obci Grygov u Olomouce (délka jezera pouze 900 m)! 

 
VK Perun Ostrava: V r. 2018 bylo 125. výročí založení klubu. Ing Jindřich Tichý převzal čestný odznak 

ČVS. Provedena oprava vodovodní přípojky (náklady 100 tis. Kč) a výstavba nové kotelny (300 
tis. Kč). 

 
MVK Haná: Od MŠMT, Olomouckého kraje a obce Charváty obdrženy dotace v souhrnné výši 

87.500,- Kč. Pořízena nová závodní veslice – dvojskif. Stagnace počtu mládežnické členské 
základny. 

 
UK Zlín: zakoupeny 2 trenažéry a skif. Propagační video o veslování pro studenty a veřejnost. 
 
 

7. Setkání zástupců moravských klubů: 
Proběhlo v lednu 2018 a 2019 v prostorách ČVK Brno. 
 

8. Cvičné lodě: 
Pro oblast Morava ČVS zapůjčil 6 cvičných skifů. Nastaven proces půjčování mezi veslařskými kluby 

pro potřeby výuky nováčků a při propagačních akcích (Česko vesluje, den otevřených dveří, 
příměstské tábory, kurzy pro veřejnost a další). 

 
Zpracoval: Mgr. Martin Polášek, místopředseda ČVS za oblast Morava 
 

 
Vítězná osmiveslice juniorek z MSJ 2018 v Račicích. 
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Zpráva o činnosti za oblast VLTAVA za rok 2018 
 
Kluby spadající do oblasti Vltava 
- 9 tradičních veslařských klubů  
ČVK Praha 
VK Blesk 
VK Smíchov 
VK Slavie Praha 
VK Bohemians Praha 
VK Lokomotiva Beroun 
VK Jindřichův Hradec 
VK Jiskra Třeboň 
VK Tábor  
- 2 kluby na pozici čekatele na řádné členství v ČVS (Hamr-veslování, VBK Lipno) 
- Univerzitní veslařský klub MFF UK  
- Centrum zdravotně postižených sportovců Jižních Čech 
- ASC Dukla Praha 
 
Členská základna Vltavských klubů 
Počet registrovaných členů: cca 1800, z toho mládež čítá více než polovinu 
Tradiční veslařské kluby a oddíly v oblasti Vltava se stejně jako většina sportovních klubů a oddílů v celé 
české republice soustředí na práci s mládeží, která je v současné době největším možným zdrojem dotací 
a grantů.  
Samozřejmě v žádném případě nepodceňujeme ani práci s dospělými členy /včetně přípravy 
reprezentantů/, do které samozřejmě patří i v současné době velmi podporovaná a sledovaná kategorie 
Masters. 
 
Činnost klubů a oddílů oblasti Vltava 
Velká část veslařských Vltavských klubů jsou tradičními pořadateli veslařských regat nemalého významu. 
U většiny regat a závodů uskutečněných kluby oblasti Vltava je možné doložit dlouholetou tradici a jejich 
neoddiskutovatelný význam pro úspěšný rozvoj veslování v ČR. 
 
Mezi nejvýznamnější závody bezesporu patří: 
o Primátorky, pořádané Pražským veslařským svazem a kdy se právě v roce 2018 uskutečnil již 105. 

ročník    
o Mistrovství oblasti Vltava 
o Jarní regata VK Bohemians Praha 2018, regata, kdy počet posádek atakoval číslovku 1000 startujících 

lodí  
o Rennerův memoriál ČVK Praha 
o Chalupa CUP v Jindřichově Hradci  
o MR Masters společně s Třeboňskou regatou s mezinárodní účastí právě v Třeboni 
o Podzimní regata VK Smíchova  
o Dále nesmíme zapomenout na regaty na tratích delších, než jsou naše tradiční 2km a to Memoriál 

Miroslava Šedy VK Smíchov, 
o Head of Prague VK Blesk a Distanční závod o cenu J. ONDRÁKA 
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Halové veslování 2018 
V sezóně Ergo 2018/2019 bylo také uspořádáno na půdě oblasti Vltava kolo Českého poháru na 
veslařských ergometrech a to VK Bohemians Praha v hale ve sportovním areálu Břve. 
 
 
Spolupráce  a výměna informací 
Stejně jako v loňském roce i letos se snažíme spolupracovat a rozvíjet vztahy s ostatními oblastmi, a to 
vzájemnou výměnou informací jak v oblasti vlastního sportu, tak i v oblasti spolupráce na výměně 
znalostí se získáváním finančních podpor a získávání grantů. Důležitým prvkem vzájemné spolupráce je 
též výměna informací a zkušeností při pořádání a realizaci sportovních veslařských soutěží, a to jak na 
vodě, tak samozřejmě i oblasti halového veslování.  
Ukázkou vzájemných dobrých vztahů mezi kluby z jednotlivých oblastí je i vstřícné přijetí veslařů 
z ostatních oblastí při pořádání významných soutěží typu Primátorky tak i při regatách jako jsou 
Rennerův memoriál, Regata Bohemky či Head of Prag! A naopak se nebojím poděkovat Labským a 
Moravským klubům za skvělou pohostinnost při regatách a sportovních akcích pořádaných na jejich 
místních územích. 
 
 
Pracovní setkání, hodnocení uplynulého období a představy do budoucna 
V lednu 2019 se uskutečnilo tradiční setkání jednotlivých zástupců klubů a oddílů s představiteli vedení 
Českého svazu veslování a to včetně obou ústředních trenérů Simona Coxe a Vítka Kučery.  
Oba ústřední trenéři zhodnotili uplynulou sezónu a představili plány na rok 2019. Kromě obou 
jmenovaných dále vystoupil Dušan Macháček a stejně jako ÚT a ÚTM, zhodnotil uplynulý rok 2018 a 
seznámil nás s vizí a představami pro rok 2019. Velmi důležitým a zajímavým příspěvkem před zástupce 
klubů a oddílů vystoupil generální sekretář svazu, jenž má na starosti krom jiného, dotace a granty, bez 
jejíž existence si dnes náš sport v podobě, jak ho nyní známe nedovedeme vůbec představit.  
Z důvodu velmi kladných ohlasů se budeme v této tradici podobných setkání snažit pokračovat i dalších 
letech a sezónách.  
Další činností a aktivitou oblasti Vltava zmiňovanou ve výroční zprávě již v loňském roce je sledování 
vzniklé situace spojené začátek stavby tramvajového mostu tzv. „Most Dvorce“, jenž by měl být umístěn 
mezi současným místem kde parkuje botel Racek a na smíchovské straně by měl sahat až současné 
zastávce Lihovar.  
Jak jsem již zmiňoval v loňské zprávě tak stavba mostu nás bude omezovat ze dvou pohledů a to, že most 
by měl vést nad loděnicí VK Smíchova a měl by mít do vodního toku zapuštěny dva mostní pilíře, což by 
nám již zcela znehodnotilo již takto narušenou veslařskou dráhu v Praze. Je velmi pravděpodobné,  že 
po dobu stavby tohoto mostu pokud k ní tedy dojde budeme nuceni velmi razantním způsobem omezit 
pořádání závodů v Praze a oblastní Mistrovství Vltava přesunout buď do tradiční destinace naší oblasti 
do Třeboně a nebo požádat kolegy z Račic aby nám poskytli Račický kanál pro uskutečnění oblastního 
mistrovství Vltavy. 
 
 
Závěr 
Nadále velmi důležitou a významnou aktivitou jednotlivých klubů je sledování a vzájemná informovanost 
o možnostech a využití dotační a grantové politiky v oblasti. Tato spolupráce funguje nejen na úrovni 
mezi jednotlivými kluby, ale samozřejmě je nutná i vzájemná informovanost mezi kluby a ČVS. Tímto 
bych chtěl našemu svazu poděkovat za ochotu s námi vzniklé situace a problémy řešit. 
 
Na závěr bych chtěl za oblast Vltava slíbit, že se budeme snažit dále rozvíjet a zlepšovat vzájemnou 
spolupráci mezi všemi členy ČVS, podílet se na informovanosti, vzájemné pomoci, úctě a respektu mezi 
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všemi složkami našeho svazu a podporovat vše, co může českému veslování nadále vylepšovat jeho 
významnou pozici na české ale i mezinárodní sportovní veslařské scéně. 
 
Za oblast Vltava zpracoval: Mgr. Petr Šveňha, místopředseda ČVS za oblast Vltava 

 
 
 

 
Bronzový JM2x J. Kyncl, J. Vacek z MSJ 2018 v Račicích.  
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Zprávy předsedů odborných komisí ČVS 
 

Zpráva o činnosti Sportovně-technické komise za rok 2018 
 

• předseda komise: René Vondrák 
• členové komise:  Petr Janák, Pavel Pokorný, Jiří Gebert a Hana Drdáková.  

 
Ve funkci předsedy komise dlouhodobě působí René Vondrák.  
Paní Hana Drdáková je určena jako zástupce STK pro práci v přestupové komisi.  
Pánové Vondrák, Janák, Pokorný a Gebert dohlíží na organizaci, řízení a průběh mistrovských a 
pohárových regat. 
V gesci komise je bodování českého poháru. 
 
Předseda komise předkládá předsednictvu ČVS k projednání a ke schválení Celostátní vypsání 
veslařských soutěží a Celostátní vypsání veslařskou soutěží na trenažérech. 
 
Neméně důležitá jsou pro práci ČVS statistická hlášení o počtech účastníků na mistrovských a 
pohárových soutěžích. Tyto údaje slouží pro určení strategie ČVS v oblasti stanovení termínů a systému 
sportovních soutěží.  
 
Komise je garantem zapracování valnou hromadou schválených změn Řádů závodního veslování. 
Jedním z nových úkolů pro rok 2019 je vypracování evidence účastníků všech veslařských soutěžích 
uvedených v Celostátním vypsání. Získané informace budou využity v komunikaci a žádostech o dotace 
u MŠMT. Základní softwarovou podporu v této oblasti poskytuje firma Sportis.  
 
Pořadatelé veslařských regat mohou pro zpracování startovních a výsledkových listin využít 
programovou podporu od společnosti Sportis. Tento program byl vytvořen v dlouhodobé spolupráci 
jednotlivých členů STK. 
 
Zpracoval: Ing. René Vondrák, předseda STK ČVS 

 
 

Zpráva o činnosti Disciplinární komise ČVS za rok 2018 
 
předseda:   Zdeněk Mejstřík   
místopředseda:  JUDr. Michal Frabša 
členové komise:  Ing. Jiří Poláček, Jiří Kozák, Mgr. Pavel Janda, Mgr. Jitka Skochová 
 
Disciplinární komise zasedá nepravidelně a schází se na základě podaných podnětů k disciplinárnímu 
řešení či k projednání vzniklých potřeb legislativního upřesnění a doplnění pravidel ČVS. 
 
Legislativní činnost DK:   
V roce 2018 byl splněn plánovaný rozsah legislativní činnosti z roku 2017, kdy DK připravila doplněk do 
disciplinárního řádu ohledně podnětů upozorňujících na nedodržování výsledku“ Rozhodnutí odvolacího 
orgánu ČVS“. Doplněk byl schválen VH-ČVS na podzim roku 2018 
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Disciplinární kauzy: 
V hodnoceném období DK obdržela celkem dvě oznámení k projednání DK. V jednom případě DK 
dospěla k názoru, že samotný průběh disciplinárního řízení považuje za dostatečné ponaučení a dle čl. 7 
odst.7 DŘ zas tavila řízení. V druhém případě uložila za porušení „Řádů závodního veslování trenérce 
důtku a veslařskému oddílu finanční pokutu ve výši 5.000,- Kč. Žádný další oficiální podnět 
k disciplinárnímu řízení DK nedostala. Přesto zaznamenala několik incidentů v porušení pravidel fair play 
a soužití ve sportovním prostředí. Tato porušení pravidel však nebyla oficiálním způsoben oznámena 
k projednání DK, proto došlo ze strany DK pouze k upozornění aktérům na chování neslučující se se 
sportovní etikou. 
 
DK se ještě sešla ve věci obdržených podnětů v kauze z roku 2017 na nedodržování „Rozhodnutí 
odvolacího orgánu ČVS“ a upozornila odvolací orgán na tuto skutečnost.  
 
Plán na rok 2019. 
 V průběhu delšího období činnosti DK, dospěla DK k názoru, že DŘ je obsahově potřeba procesně 
zpřesnit. Proto si dala do plánu na rok 2019 pracovat na celkové novelizaci DŘ. V současné době probíhají 
interní jednání a práce DK za účelem novelizace DŘ. 
Trvalým úkolem DK je stálé rozšiřování povědomí o její činnosti a poslání směřující ke členské základně 
ČVS. S tím souvisí snaha DK pokusit se hlavně preventivními a osvětovými prostředky a způsoby snížit 
provinění členů ČVS vůči sportovním a morálním pravidlům nejen v rámci veslařské komunity, ale i 
navenek, a tím šířit dobré jméno nejen veslařského sportu, ale sportu vůbec, a to v rámci celé 
společnosti.  
 
Zpracoval: Mgr. Zdeněk Mejstřík, předseda DK ČVS 
 
 

Zpráva Komise handicapovaných veslařů za rok 2018 
 
• předseda komise:    Petr Janák  
• členové komise:  Václav Trnka, Jiří Smékal 
 
Jednání komise probíhá při závodech. 
Náplň činnosti:    
1. propagace tohoto specifického druhu sportování 
2. pomoc při tréninku a hlavně činnosti na vodě  
3. snaha o co největší účast dnes již na třech regatách, na nichž jsou vypsány závody pro handicapované 
(Primátorky, MČR Račice a Třeboňská regata). 
                                                                                    muži          ženy 
trenažéry: tělesně handicapovaní               11                1 
                       zrakově handicapovaní                4                  2 
                       mentálně handicapovaní           5 
účast: pravidelně ČP v jízdě na veslařském trenažéru + MČR 
 
Pravidelně se účastní kluby: ČVK Praha 1.centrum zdravotně postižených jižních Čech České Budějovice 
a VK Paprsek Ústí n. L. 
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voda: 6 veslařů 1 veslařka - tělesně     2x muži, 1x  žena 
                                                 mentálně  2   muži   1    žena 
                                                 zrak            2 
závody na vodě: Primátorky, MČR Račice, Regata Třeboň 
 
Letos 2019 na trenažérech veslovalo 25 sportovců to je o dva více než loni. První účast našeho 
handicapovaného sportovce na ME Milana Lískovce z České Budějovic a hned krásná stříbrná medaile. 
 
 
Zpracoval: Petr Janák, předseda komise handicapovaných veslařů 

 
Zpráva o činnosti Komise masters za rok 2018 
 
• předsedkyně komise: Zdenka Norková 
• členové komise:  Josef Akai, Darina Grexová, Roman Gwozdiak, Alena Herinková,  
                          Jindřich Janus, Tomáš Klíma, Václava Šantrůčková, Lubomír Vokřál, 
                          Pavlína Žižková 
 
V roce 2018 se konaly 2 schůze komise, a to na MČR na trenažérech a MČR masters v Třeboni. Ostatní 
záležitosti byly projednávány elektronickou poštou dle potřeby. 
 
Náplň činnosti komise je propagace veslování pro dříve narozené závodníky, neboť veslování je zdravý 
sport, který se dá provozovat do pozdního věku. Masters veslaři jsou rovněž přínosem pro veslařské 
kluby, neboť jsou často sponzory, nakupují lodě, pomáhají s výchovou mladších veslařů a jsou velmi často 
zapojeni v organizaci a práci ve veslařských klubech.  
 
V roce 2018 proběhly kromě závodů na místních regatách i regatách v zahraničí následující velké akce: 
 
Mistrovství ČR masters s mezinárodní účastí – velmi pozitivně hodnoceno ze strany zahraničních 
účastníků a počet veslařů ze zahraničí stále narůstá – zúčastnili se závodníci z 8 zemí. 
 
Euro-Masters regata v Mnichově – na velmi silně obsazené mezinárodní regatě opět potvrdili čeští 
masters vysokou úroveň vítězstvími v 26 závodech. 
 
Světová veslařská regata v Sarasotě v USA – vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi finančně náročnou 
akci, zúčastnilo se jí pouze 20 masters závodníků s vítězstvími v 7 závodech ve velmi silné konkurenci. 
 
Primátorky – bohužel závody pro masters byly pro nepříznivé počasí zrušeny, tedy doufejme, že v roce 
2019 si naši masters na Primátorkách zazávodí. 
 
V roce 2019 tedy předpokládáme tradičně velkou účast závodníků na Primátorkách a Mistrovství ČR 
masters a na světové masters regatě v Maďarsku na jezeře Valence. 
 
O zájmu o veslování v kategoriích masters svědčí i bodové hodnocení závodníků v závodech vypsaných 
v ČR. V roce 2018 se zapojilo do bodovaných závodů 331 mužů a 173 žen. 
 
Vypracovala: Ing. Zdenka Norková, předsedkyně Komise masters ČVS 
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Zpráva o činnosti Komise nezávodního veslování za rok 2018 
 

• předseda komise: Jiří Poláček 
• členové komise: Pavel Bartoň, Petr Janák, Jan Slípka, Josef Akai, Leoš Heger, Martin Kozák. 
 
I za rok 2018 opakuji v podstatě totéž, co jsem napsal k roku 2017, a zčásti doplňuji, tedy: 
V ČR není zatím systematický zájem o nezávodní veslování, i když nelze říci, že se nic neděje. 
Pravidelné akce se konají např. v Ústeckém kraji, kde veslařské kluby v Litoměřicích a v Ústí nad 
Labem organizují jedno i vícedenní plavby jedné i několika posádek po Labi do Německa.  Veslařský 
klub v Hradci Králové je zaměřen především na nezávodní veslování a veslování na trenažérech.  
 
Určité projevy zájmu o veslování pro radost se vyskytují i v jiných klubech, např. VK Smíchov, VK 
Bohemians, VK Slavia Praha a dalších. Chybí však zatím systém, a proto se komise nezávodního 
veslování pravidelně neschází. Členové vyvíjejí aktivity spíše individuálně a jsou pro případná řešení 
v kontaktu přímo či elektronickou poštou.  
 
Nezávodní veslování je nádherná nabídka našeho sportu pro neaktivní veslařské seniory, kteří již 
nemají zájem závodit nebo pro veslařské nováčky z řad zájemců, kteří se rozhodnou pro veslování 
v pokročilejším věku. V mnoha zemích je nezávodní veslování značně rozvinuto (Německo, 
Švýcarsko, Rakousko, Holandsko, Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Velká Británie, Dánsko, 
USA, Austrálie, Kanada, Mexiko, Nový Zéland atd.). Pro ČR je oproti jiným zemím nevýhodou i 
nedostatek vhodných lodí pro tento způsob veslování.  
 
Komise je každoročně informována o FISA Rowing tours, kterou v roce 2004 uspořádala i ČR. 
Přicházejí i informace o dalších akcích veslování pro radost pořádaných po celé Evropě. Tyto 
informace jsou vyvěšovány na www.veslo.cz. Tyto akce jsou otevřené i pro případné zájemce z naší 
země. 
Komise nezávodního veslování v současné době pomáhá zahraničním skupinám, které mají zájem 
sjíždět Vltavu či Labe. Zejména přírodním prostředím kolem střední Vltavy jsou nadšeni. Komise pro 
tyto skupiny projednává s Povodími Vltavy a Labe připravenost plavebních komor a dalších objektů 
na řekách k plynulému proplavení. V případě zájmu pomáhá i s ubytováním podél řeky apod. 
V posledních téměř 30 letech organizují tyto akce (obvykle plavba z Jižních Čech do Prahy, případně 
až do Pirny) s pomocí členů komise skupiny ze Švýcarska (téměř každý rok), Holandska, Dánska apod. 
 
Zatím se zdá, že současná praxe se příliš nezmění ani v nejbližších letech. V ČR zatím výrazně úspěšně 
převládá závodní veslování Masters nad případným zájmem o akce nezávodního veslování. 
 
Zpracoval: Ing. Jiří Poláček, předseda Komise nezávodního veslování ČVS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.veslo.cz/
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Zpráva o činnosti Komise příbřežního veslování za rok 2018 
 
• předseda komise: Václav Chalupa 
• členové komise: Vítězslav Huja 

 
Příbřežní veslování je veslování v extrémních podmínkách podél mořského pobřeží a ven do moře. 
Je to jedna z nejrychleji rostoucích komunit veslařů. Coastal Rowing je obzvláště populární v Itálii, 
Francii, Velké Británii a v Dánsku. 
 
Příbřežní veslování lze nalézt ve všech koutech světa, včetně Malediv a mnoha částí Afriky. Příbřežní 
veslařské lodě jsou také používány ve vnitrozemí na některých jezerech a řekách, kde nejsou ideální 
podmínky pro klasické veslování na klidné vodě. 
 
Veslování na velkých vlnách a v silném větru je zcela odlišné od klasického olympijského veslování v 
přímém směru.  
 
Mohu směle říci, že je to sport adrenalinový, při kterém závodníci využijí jak sílu a vytrvalost, tak 
také smysl pro orientaci, taktiku a cit pro vodu. Zároveň je to i sport kontaktní, myslím tím průjezdy 
okolo bójí, kdy často dochází ke kolizím.  
 
Vrcholnou událostí je mistrovství světa v příbřežním veslování. Termín pořádání bývá obvykle v říjnu. 
Délka závodu je 4000 m pro rozjížďky a 6000 m pro finále.  
 
Závodí se v sedmi disciplínách, mezi něž patří skif, dvojskif a párová čtyřka s kormidelníkem mužů a 
žen. V loňském roce měla na MS v příbřežním veslování v Kanadě premiéru disciplína dvojskif mix.  
 
Oficiální mistrovství světa se jezdí od roku 2006 a pravidelně se ho zúčastňují i naše české posádky. 
Zatím nejlepším výsledkem je prví místo párové čtyřky mužů z roku 2016 v Monaku. Byla to posádka 
Dukly Praha Michal Plocek, Vojtěch Řimák, Adam Štěrbák, Matyáš Klang a kormidelník Radek Šuma. 
 
Coastal Rowing není však jen o mistrovství světa. Přímořské státy pravidelně pořádají různé regaty. 
Především pak jednou ročně národní šampionáty, kterých se v některých zemích mohou zúčastnit i 
zahraniční účastníci. V roce 2018 získal Vítězslav Huja zlatou medaili v mixovaném dvojskifu na 
mistrovství Dánska a stříbro ve skifu na britském šampionátu v Bournemouthu.  
 
Příbřežní veslování má dokonce naději stát se sportem olympijským. Mezinárodní olympijský výbor 
uvažuje o vyřazení kategorie lehkých vah z olympijského programu a nahrazení této kategorie právě 
příbřežním veslováním. 
 
V letošním roce 2019 se bude mistrovství světa konat 1. – 3. listopadu v čínském Hongkongu. 
 
 
Zpracoval: Václav Chalupa, předseda komise příbřežního veslování ČVS 
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Zpráva o činnosti Komise rozhodčích ČVS za rok 2018 
 

• předseda komise: Marek Lorenc 
• místopředsedové komise: Jana Zbudilová, Klára Janáková 
• členové komise: Arnošt Poisl, Zdeněk Janků, Karel Bašus, Emilie Řezníčková, Jan Havlíček, Ivo 

Klemeš, Radim Dostál 
 
Nejdůležitější událostí roku 2018 bylo bezesporu MS juniorů, pořádané v NOC Račice. Jsme přesvědčeni, 
že se nám podařilo navázat na předchozí akce typu ME a zúročit tak zkušenosti, které jsme při 
předchozích akcích získali. Svědčí o tom především bezproblémové zajištění akce z pohledu rozhodčích. 
 
Dále se KR, podobně jako v předešlých letech, podílela v roce 2018 na organizaci 42 domácích i 
mezinárodních regat včetně výše zmíněného MS, a také všech kol Českého poháru ve veslování na 
ergometrech. 
 
V loňském roce se díky dotačnímu programu podařil nákup nového vybavení, které by mělo přispět 
k lepšímu, přesnějšímu i srozumitelnějšímu výkonu rozhodčích. Za zmínku stojí především nákup 2ks 
cílových klaksonů, které byly pořízeny od firmy SwissTiming. Jedná se o stejný typ zařízení, který je běžně 
používán v rámci světových závodů. Nemalou položkou pak byla celková obměna cílových stopek (18ks), 
které nahradily již dosluhující modely. 
 
Úkolem komise je nejen delegace rozhodčích na jednotlivé regaty, ale též jejich průběžné vzdělávání. Za 
tímto účelem jsme v roce 2018 úspěšně nastartovali systém pravidelných seminářů, které se i nadále 
budou konat v rámci mistrovských závodů pořádaných v NOC Račice. Cílem seminářů je nejenom ještě 
více zkvalitnit, ale hlavně též sjednotit výkon práce rozhodčích. 
 
V současné době registrujeme 107 rozhodčích (56 mužů a 51 žen) ve všech třech oblastech – LABE, 
MORAVA, PVS. V posledních letech se sice daří částečně doplňovat stavy mladými adepty, nicméně bude 
třeba věnovat získávání nových kandidátů na post rozhodčího ještě větší pozornost. V této souvislosti 
byli osloveni místopředsedové ČVS pro jednotlivé oblasti, aby informovali předsedy oddílů a klubů o 
nutnosti spolupráce v rámci získávání nových kandidátů na post rozhodčího. 
 
Komise rozhodčích ve spolupráci s STK průběžně reviduje ŘZV a předkládá VH návrhy na jejich případné 
úpravy. 
 
Zpracoval: Marek Lorenc, předseda Komise rozhodčích ČVS 

 
 

 

Zpráva o činnosti Lékařské komise ČVS za rok 2018 
 
• předsedkyně komise: MUDr. Veronika Bartoňová (od 2/2019) 
• členové komise: MUDr. Bořek Gronych, MUDr. Martin Kubrycht, MUDr. Milan Novotný, MUDr. 

Renata Poncová 
 
Lékařská komise v novém, výše uvedeném, složení byla ustanovena na listopadové schůzce. Hlavními cíli 
pro konec roku 2018 a začátek roku 2019 byla revize směrnice o lékařských prohlídkách (primárně pro 
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členy reprezentace a postupně pro všechny výkonnostní sportovce napříč věkovými kategoriemi), dále 
administrace získaných dat z lékařských prohlídek a zajištění lékařského obsazení významných akcí 
reprezentace v roce 2019.  
 
Nově navržená směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek upravuje rozsah povinných 
preventivních lékařských prohlídek sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS a FISA s ohledem na 
platnou legislativu ČR, Řády závodního veslování ČVS a pravidla FISA. Cílem zdravotních prohlídek je včas 
identifikovat sportovce, u kterých by mohlo být zvýšené riziko zdravotních komplikací následkem fyzické 
zátěže. Z tohoto důvodu bychom se také rádi zaměřili na důslednější kontrolu zdravotní způsobilosti 
sportovců startujících na soutěžích pořádaných ČVS.   
 
Lékařské zprávy o zdravotní prohlídce jsou vyžadovány od sportovců, kteří jsou/budou zařazeni do 
reprezentačních výběrů. T.č. máme zajištěnu většinu potřebné dokumentace od výběru juniorů i díky 
dobré spolupráci s ÚTM, s trenéry i samotnými sportovci. Postupně doplníme i záznamy od 
reprezentantů z kategorie U23 a seniorů. Pozn.: Zdravotní záznamy členů reprezentace jsou nutné 
jednak pro zjištění případné medikace jednotlivých sportovců a její porovnání s ohledem na zakázané 
látky, a dále pro případ vyžádání dokumentů ke kontrole členy FISA Sports Medicine Commission. 
 
Členové komise po domluvě s ÚT a ÚTM zajistili, resp. zajistí lékařský dohled na vybraných akcích 
reprezentace v roce 2019 - testování Račice březen, testování Račice duben, ME Luzern, SP Rotterdam 
a MS Linz, případně ještě soustředění reprezentace před MS. Současně probíhá i kontrola a ev. doplnění 
zdravotnického vybavení. 
 
Úkolem komise je mj. vzdělávání a edukace. V listopadu 2018 se MUDr.Poncová zúčastnila odborného 
programu v rámci „Rowing Sports medicine and Science Conference and FISA Coaches Conference“. 
V budoucnu bychom se také rádi zapojili do aktivit FISA Sports Medicine Commission. 
 
Zpracovala: MUDr. Veronika Bartoňová, předsedkyně Lékařské komise ČVS 

 
 
Zpráva o činnosti Marketingové komise ČVS za 2018 
 
• předseda komise: Michal Kurfirst 
• členové komise: Jaroslav Starosta ml., Petr Šveňha, Václav Maleček 
(Tato zpráva je zprávou za období červen 2018 – květen 2019). 

V roce 2018 uběhlo 100 let od založení ČSR a toto výročí jsme oslavili v srpnu exhibičním závodem při 
otevíracím ceremoniálu MSJ juniorů ve veslování v račické Labe aréně. 

V uplynulém období ČVS spustil nové a modernější webové stránky a byl spuštěn Facebook halového 
veslování - v návaznosti na založení spolku Český veslařský svaz - halové veslování. 

Právě halové veslování má - vedle úspěchů českých veslařů na mezinárodním poli - velký marketingový 
potenciál pro propagaci našeho sportu a to ideálně ve spojení s Mistrovstvím světa ve veslování v roce 
2022, které je možné využít k propagaci veslování mezi nejširší veřejností. Bylo by užitečné, kdyby ČVS 
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vytvořil - minimálně na období do roku 2022 - stálý tým Česko vesluje - obdobně jako mají atleti tým 
pro Atletiku pro děti. 

Zpracoval: Ing. Michal Kurfirst, předseda Marketingové komise ČVS 
 
 

 
Zpráva o činnosti Trenérsko-metodické komise ČVS v 2018 
 
• předseda komise: Vít Kučera. 
• členové komise: Josef Lukš, Jan Cacek, Martin Kubrycht, Blanka Vařeková 
 
Trenérsko-metodická komise (dále jen TMK) Českého veslařského svazu byla zřízena rozhodnutím 
Předsednictva Českého veslařského svazu dne 21. 3. 2017.  
 
TMK organizuje a řídí systém vzdělávání trenérů veslování na všech vzdělávacích stupních.  
Školení trenérů Licence A a Licence B probíhá na v rámci programu Centra celoživotního vzdělávání UK 
FTVS, a to na základě dohody o vzájemné spolupráci mezi UK FTVS a ČVS. Školitelem specializace 
veslování na školeních Licence A a Licence B je Josef Lukš. 
 
Školení trenérů Licence C organizuje TMK, stejně jako doškolovací semináře pro všechny stupně vzdělání. 
V roce 2017 byla schválena nová „Směrnice o trenérských licencích v ČVS“, která upravuje jednotlivé 
úrovně a typy trenérských licencí, které uděluje ČVS a věci s tím související. Nová směrnice je účinná od 
1. 1. 2018. 
 
Zpracoval: Mgr. Vít Kučera, předseda trenérsko-metodické komise ČVS. 
 
 

 
M2- J. Podrazil, L. Helešic, vítězové SP 2018 
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Zpráva o činnosti Komise akademického veslování za rok 
2018 

 
• předseda komise:  Tomáš Macas 
• členové komise:  V. Čabla, M. Kozák, T. Nahodil, B. Vařeková, J. Žídek, Prchalová, T. Škvorová 
 
Počet členů v roce 2018: cca 200   
   
Setkání komise: Komise akademického veslování (dále jen KAV) se sešla v roce 2018 celkem třikrát: 
Pardubice, Praha, Ústí nad Labem.  
 
Kompetence: Došlo k odstoupení Josefa Lukše, z pozice člena komise a rezignace na zajištění 
akademické reprezentace. V současné době se hledá ústřední trenér pro AR.  
 
Závody: V akademickém roce 2018/19 proběhl první ročník soutěže O pohár Univerzit v jízdě na 
veslařském trenažéru 2018/2019, a je připraven druhý ročník soutěže Pohár Univerzit ve veslování na 
vodě 2019. Obě soutěže jsou zároveň Akademickým mistrovstvím České republiky.   
Na trenažérech byly uspořádány tři kola poháru a to v Ústí, Praze, Pardubicích.  Závodilo se v kategoriích: 
m, ž, mLv, žLv, m_fours-slide, ž_fours-slide, mix_fours-slide. Bodování bylo převzato z ČP_ČVS. Celkem 
se závodů zúčastnilo cca 200 startujících. Celkovým vítězem se stala brněnská univerzita VUT. Letos 
proběhlo finále poháru, které bylo zároveň AMČR samostatně a přes nejistá očekávání se ukázalo, že je 
to správná cesta. Závodu se zúčastnili naši vrcholoví veslaři a to i mimo soutěž a využili jej, jako 
alternativu pro zajetí kvalifikačních požadavků ÚT. 
Ukázalo se však, že je nutné do budoucna vypracovat pravidla pro akademické veslování a to především 
z důvodů zavedení disciplíny slide a skutečnost, že většina závodníků startuje ve více disciplínách.    
 
Univerzitní pohár na vodě, začíná závodem U8 při pražských primátorkách, Který letos bude 
samostatnou regatou Univerzitní osma Praha. Druhé kolo poháru proběhne v rámci Českých 
akademických her 2019 v Brně, které letos požádá VUT Brno a poslední kolo je už tradiční závod OSMY 
Brno.    
 
Zahraniční regaty: V roce 2018 se naši veslaři zúčastnili univerzitního závodu v Budapešti, který byl 
součástí univerzitních her a AMS v Koreji.  
 
Tréninkové kempy: Dlouhodobým záměrem je pořádání tréninkových kempů podzim, zima jaro. 
Bohužel se zatím nedaří tyto akce obsazovat dle očekávání.  
 
ČVS: Český veslařský svaz v roce 2018 významně podporuje projekt Podpora akademického veslování a 
lze konstatovat, že bez podpory ČVS by univerzitní veslařská liga nemohla existovat.   
 
ČAUS:  Česká asociace univerzitního sportu je zastřešující organizaci pro vysokoškolský sport. V roce 
2018 významně finančně podpořila závod v rámci ČAH na ostatní regaty přispěla spíše symbolicky, na 
ergoregaty nepřispěla vůbec. Prioritou ČAUS je akademická reprezentace. Členem ČAUS se v roce 2018 
stal oddíl ČVK Brno, který se stal základnou brněnských akademiků napříč MU, VUT a MENDELU. 
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VSC: Vysokoškolské sportovní centrum má nového předsedu dr. Kovářovou a v letošním roce se podařilo 
do VSC pro akademické soutěže prosadit A. Žabovou a L. Zapletala. KAV doporučila ČVS čerpání 
prostředků na materiální zajištění (nákup lodí).  
 
Univerzity: Za průlomovou skutečností lze považovat podepsání smlouvy o spolupráci mezi VUT a ČVK 
Brno. VUT z vlastních zdrojů financuje výuku, úhrada za pronájem a materiální zajištění pro tréninky a 
závody studentů je v jednání. Dalším významným úspěchem je hrazení startovného při závodě U8Pha – 
10 000,- za posádku. Velmi blízko jsou jednání na UK o zařazení výuky veslování mezi volitelné předměty 
FTVS.  
Vznik nových univerzitních klubů: V roce 2018 došlo k rozvoji nového univerzitního klubu v Olomouci a 
na Mendelově univerzitě v Brně. Velmi slibně vypadají jednání ve Zlíně a připravujeme jednání na 
Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí n. L.  
 
Evidence akademiků: Velmi významným počinem je založení adresáře univerzit, kde budou evidováni 
akademičtí závodníci pod hlavičkou příslušných univerzit a pod jménem univerzity se také budou moci 
přihlašovat prostřednictvím sportis.cz na univerzitní i jiné závody. 
  
Požadavky: Požadavkem KAV transparentnost zaúčtování a vyúčtování finančních prostředků ČVS. 
  
Doporučení: KAV doporučuje ČVS spolupráci s tělovýchovnými fakultami a ostatními univerzitami 
především na úrovni vzdělávání trenérů v oblasti využití lidských zdrojů a materiálního zajištění 
přinejmenším tak, jak to dělají jiné sportovní svazy a sportovní asociace.  
 
Systém financování do budoucna: Akademické veslování má v současnosti dva základní zdroje 
financování ČVS a ČAUS. V současné době jsou finance přidělovány na základě návrhu rozpočtu, který 
připravuje KAV pro ČVS. ČAUS podporuje svoje členy na základě evidence členské základny studentů a 
financuje konkrétní akce na základě posouzení grémia ČAUS. Dalším nepřímým zdrojem jsou univerzity, 
které poskytují tělocvičny, trenažéry, lodě, stipendia, slevy na ubytování. Cílem KAV je vytvořit kritéria 
pro přidělování dotací univerzitním oddílům. V tuto chvíli považujeme za nejváženější kritérium účast 
studentů na studentských soutěžích. Je zřejmé, že pro rozvoj univerzitního veslování v ČR bude nutná 
komplexnější finanční podpora. 
 

  Zpracoval: Mgr. Tomáš Macas, Ph.D., předseda komise Akademického veslování ČVS / ČAUS. 
 
 
 

Zpráva o činnosti Společenské komise za rok 2018 
• předsedkyně komise: Alena Herinková 
• člen komise: Jaroslav Starosta st. 

 
V rámci vyhlášení veslaře roku 12.1.2019 byli na slavnostním galavečeru v pražském hotelu 
Pyramida oceněni zasloužilí činovníci veslařských oddílů. Ocenění se uskutečnilo dle Směrnice o 
vyznamenáních ČVS ( http://www.veslo.cz/smernice-cvs-o-vyznamenani- ) na návrhy předsedů klubů a 
oddílů veslování nebo na návrh ČVS. 
 
Čestné uznání za vynikající zásluhy o veslařský sport obdrželi: 
Ing. Theodor Kubík 
Martina Součková /za záchranu dvou životů/ 

http://www.veslo.cz/smernice-cvs-o-vyznamenani-
http://www.veslo.cz/smernice-cvs-o-vyznamenani-


Výroční zpráva ČVS za rok 2018, 6/2019 
 
 
 
 

 
 
 

37 

 
Valná hromada schválila udělení ocenění Čestný člen ČVS pro: 
Karel Neffe st.  
Josef Straka 
Zdeňka Křivková 
 
Předsednictvo ČVS schválilo ocenění Čestná plaketa ČVS pro: 
Ing. Martin Kubrycht 
Jan Mrvík 
Ing. Zdena Norková 
Ing. Jiří Poláček 
Miloslav Sojka  
 
Předsednictvo ČVS schválilo ocenění Čestný odznak ČVS pro: 
Ing. Miloš Havlíček 
Ludvík Hruboš 
Petr Janák 
Ing. Vladek Lacina 
Lumír Mejzlík 
Ing. Vítězslav Norek 
Mgr. Petr Škvor 
Alfréd Švehla 
Ing. Jaromír Vorel 
Ing. Jindřich Tichý 

Zpracovala: Alena Herinková, předsedkyně Společenské komise ČVS 

 
Dojezd MČR na dlouhé dráze v Hoříně u Mělníka 2018 
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Zpráva Kontrolní komise ČVS za rok 2018 
 
• předsedkyně komise: Slávka Kouřilová 
• místopředsedkyně komise: Klára Janáková 
• člen komise: David Kučera  

 
Kontrolní komise ČVS má dle stanov tři (3) členy. jimiž jsou v současné době předsedkyně komise, 

místopředsedkyně komise a člen komise. 
 

V minulém roce nečekaně odstoupil k datu 30. 6. 2018 bývalý předseda Kontrolní komise Tomáš Kubín. 
Jeho funkce tak přešla na dosavadní místopředsedkyni Slávku Kouřilovou. Komise byla doplněna do 
plného stavu tří členů na Valné hromadě ČVS, která se konala 22. 9. 2018 v Račicích. Na uvolněné místo 
zvolila Valná hromada Kláru Janákovou a zároveň ji Valná hromada (dále VH) pověřila funkcí 
místopředsedkyně Kontrolní komise.  

Hlavní témata, kterými se Kontrolní komise (dále KK) v doplněné sestavě na svých zasedáních zabývala, 
jsou níže uvedeny v bodech. 

Bod 1 Zhodnocení práce komise v předchozím období  
Nová místopředsedkyně byla seznámena s dosavadní prací komise a se zprávou komise, která byla 
předložena na VH v červnu 2018. Komise v novém složení si určila priority, kterými se bude zabývat.  

Bod 2 Kontrola hospodaření SCR a NOC 
KK ČVS konstatovala, že se nebude zabývat kontrolou hospodaření SCR a NOC. Tato funkce plně spadá 
do kompetence kontrolních orgánů těchto organizací a jejich propojení s KK ČVS znemožňují, mimo jiné, 
předpisy o ochraně osobních dat. KK doporučila předsednictvu nominovat do kontrolních a vedoucích 
orgánů těchto organizací kompetentní a spolehlivé zástupce, kteří budou chránit zájmy ČVS.   

Bod 3 Vyjádření ke „Zprávě místopředsedy pro ekonomiku o hospodaření ČVS za rok 2017 a návrhu 
rozpočtu ČVS na rok 2018“ 

KK doporučila upravit zprávu o hospodaření tak, aby se věnovala také více výdajovým položkám ČVS a 
zároveň zahrnula provozní hospodářský výsledek. 

Bod 4 Kontrola plnění usnesení obou VH konaných v roce 2018 
KK neshledala v plnění usnesení VH zásadní pochybení, pouze upozornila na chybně uvedený rok v zápisu 
z VH konané 30. 6. 2018. 
 
Bod 5 Kontrola hospodaření ČVS za rok 2017 
Nadále probíhá detailnější kontrola nákladových položek účetnictví za rok 2017, které si vyžádal člen 
komise David Kučera.  

Bod 6 Kontrola hospodaření ČVS za rok 2018 
Členové KK provedli základní kontrolu hospodaření porovnáním plánovaného rozpočtu a skutečných 
výdajů ČVS podle dokumentu, který pro její potřeby připravil sekretář svazu. Všechny dotazy, které 
komise vznesla k jednotlivým položkám byly vysvětleny a objasněny sekretářem svazu. Z odpovědí 
vyplynulo, že k rozdílům v hospodaření oproti původnímu návrhu rozpočtu došlo především z toho 
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důvodu, že bylo a je v současné době velmi obtížné předvídat vývoj jednotlivých dotačních titulů. 
Zároveň se plán rozpočtu sestavuje v době, kdy ještě některé skutečnosti nejsou známy a 
do hospodaření se také promítají těžko předvídatelné aspekty vrcholového sportu. 
Účetní uzávěrka ČVS za rok 2018 bude prověřena auditorem, kterého schválila VH ČVS na svém zasedání 
26. 4. 2019.  
 
Bod 7 Zhodnocení Zápisu z inventury majetku ČVS za rok 2018 
KK vyjádřila spokojenost s provedením inventury, která proběhla v souladu s majetkovou směrnicí, na 
jejímž vytvoření se KK podílela. K zápisu z inventury měla KK jen několik faktických připomínek. Členové 
KK nabídli součinnost při provádění inventury.  
 
V roce 2019 bude KK pokračovat v dohlížení na hospodaření ČVS tak, jak má být její hlavní náplní. Dále 
bude prověřovat plnění usnesení VH ČVS a v plánu je dokončení kontroly účetnictví za rok 2017.  
Zároveň se bude KK zabývat případnými podněty z klubů nebo od jednotlivců.   
 
 
Zpracovala: Slávka Kouřilová, předsedkyně Kontrolní komise ČVS 
 
 

 
Divácká kulisa při MSJ 2018 v Račicích 
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Výsledky reprezentace v roce 2018 
 
 
MS 2018 PLOVDIV, BUL  
M1x 2. místo  SYNEK Ondřej, trenér DOLEČEK Milan 
LM4x 6. místo  KOPÁČ Jiří, VETEŠNÍK Jan, VIKTORA Milan, CINCIBUCH Jan, VABROUŠEK Michal  
W2x 7. místo  FLEISSNEROVÁ Kristýna, ANTOŠOVÁ Lenka, trenér LUKŠ Josef 
M2-  7. místo  HELEŠIC Lukáš, PODRAZIL Jakub, trenér DOLEČEK Milan  
LM2x 7. místo  ŠIMÁNEK Jiří, VRAŠTIL Miroslav, trenér VABROUŠEK Michal 
M4- 9. místo  GRABMÜLLER Jakub, KLANG Matyáš, MELICHAR Petr, TIKAL Matěj, trenér BLECHA Pet 
W4x       14. místo  SCHEJBALOVÁ Alena, HLASOVÁ Helena, TOPINKOVÁ Miroslava, ŽABOVÁ Lucie,  
    Trenér KACOVSKÝ Tomáš 
 
ME 2018 GLASGOW, GBR 
LM4x 2. místo  KOPÁČ Jiří, VETEŠNÍK Jan, VIKTORA Milan, CINCIBUCH Jan; trenér VABROUŠEK Michal 
W2x  5. místo  FLEISSNEROVÁ Kristýna, ANTOŠOVÁ Lenka; trenér LUKŠ Josef 
M4- 6. místo  GRABMÜLLER Jakub, KLANG Matyáš, MELICHAR Petr, TIKAL Matěj; trenér BLECHA Petr 
W4x 11. místo HERANOVÁ Lucie, SCHEJBALOVÁ Alena, HLASOVÁ Helena, TOPINKOVÁ Mirka;  
   trenér KACOVSKÝ Tomáš 
LM2x 12. místo VRAŚTIL Miroslav, ŠIMÁNEK Jiří; trenér VABROUŠEK Michal 

 
 
MS U23 2018 POZNAŇ, POL 
BLW1x 7. místo  NEUHORTOVÁ Kristýna; trenér KACOVSKÝ Tomáš 
BW4x 8. místo  ŽABOVÁ Anna, METLICKÁ ZUZANA, FLAMÍKOVÁ Pavlína, NEDĚLOVÁ Markéta;  
   trenér UHLOVÁ Iva   
BM4- 10. místo KELLER Štěpán, ŠANTRŮČEK Vít, MACH Matěj, MUSIL Martin; trenér BLECHA Petr 
BLM1x 14. místo FLEISSNER Jan; trenér VABROUŠEK Michal 
BLW2x     16. místo NEČASOVÁ Zuzana, VALSOVÁ Zuzana; trenér LUKŠ Josef 

 
ME U23 2018 BREST, BLR 
BLW1x 2. místo  NEUHORTOVÁ Kristýna; trenér KACOVSKÝ Tomáš 
BW8+ 2. místo  KÁROVÁ Barbora, NEDĚLOVÁ Markéta, HARTMANOVÁ Kateřina, FLAMÍKOVÁ Pavlína,  
   JURKOVÁ Marie, POSPÍŠILOVÁ Michala, LÁZNIČKOVÁ Josefína, ŽABOVÁ Anna,  
   korm. ŠUMA Radek; trenér UHLOVÁ Iva 
BLM4x 2. místo  ČERMÁK Ondřej, ŠMOLÍK Jan, ZAPLETAL Luboš, FRIEDRICH Jonáš; trenér NAVRÁTIL Jan 
BLW2- 3. místo  BUSINSKÁ TEREZA, SKÁLOVÁ Linda; trenér KACOVSKÝ Tomáš 
BM4x 3. místo  BALDRIÁN Václav, ŠIŠMA Tomáš, HLADÍK Radim, ŘEHOŘEK Marek; trenér: NAVRÁTIL 
   Jan 
BM4- 4. místo  KELLER Štěpán, ŠANTRŮČEK Vít, MACH Matěj, MUSIL Martin; trenér BLECHA Petr 
BM2x 5. místo  ZIMA Filip, ZAVADIL Jan; trenér SOUČKOVÁ Martina 
BM1x 6. místo  POTŮČEK Jan; trenér: KOPŘIVA Rudolf 
BM2- 6. místo  JECH Miroslav, PACHMAN Vilém; trenér ONDRÁČEK Luboš 
BLM1x 8. místo  FLEISSNER Jan; trenér: VABROUŠEK Michal 

 
 

MSJ 2018 RAČICE, CZE 
JW8+ 1. místo  Mátlová Barbora, Benýšková Emma, Pivková Kateřina, Štefková Marie, Štěpánková 
   Zuzana, Kropáčková Nikola, Kárová Barbora, Kolářová Valentýna, korm. Nováková 
   Lucie; trenéři: Uhlová Iva, Litera Jakub 
JM4x 1. místo  Baldrián Václav, Šišma Tomáš, Hladík Radim, Řehořek Marek; trenér: Navrátil Jan 
JM2x 3. místo  Kyncl Jakub, Vacek Jan; trenér: Navrátil Jan 
JW4x 4. místo  Lázničková Josefína, Šantrůčková Anna, Pospíšilová Michala, Podrazilová Eliška; 
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   trenér: Navrátil Miloslav  
JM4- 5. místo  Pospíšil Aleš, Diblík Marek, Dědek Vlastimil, Neděla Dalibor; trenér: Akai Josef 
JW4+ 6. místo  Michaeli Ellen, Chourová Natálie, Pechová Sarah Erika, Podrazilová Barbora, korm. 
   Nováková Lucie; trenéři: Uhlová Iva, Litera Jakub  
JM4+ 6. místo  Zmek Vojtěch, Čekal Albert, Hujňák Tomáš, Nosek Daniel, korm. Svoboda Roman; 
   trenér: Nový Michal 
JM1x 7. místo  Mahler Gabriel; trenér: Navrátil Jan 
JM8+ 9. místo  Šetina Vojtěch, Malák Filip, Zobal Tomáš, Řezník Šimon, Čihoský Matěj, Fojtík Jaroslav,  
   Konschill Tadeáš, Jelínek Tomáš, korm. Šumanová Sofie; trenér: Nový Michal 
JW1x 25. místo Klimková Valentýna; trenéři: Uhlová Iva, Litera Jakub    

 
 

MEJ 2018 GRAVELINES, FRA 
JW4x 1. místo  Lázničková Josefína, Šantrůčková Anna, Pospíšilová Michala, Podrazilová Eliška; 
   trenér: Navrátil Miloslav  
JW8+ 1. místo  Podrazilová Barbora, Kolářová Valentýna, Michaeli Ellen, Kropáčková Nikola, Pivková 
Kateřina, 
   Benýšková Emma, Kárová Barbora, Štefková Marie, korm. Nováková Lucie;  
   trenéři: Uhlová Iva, Litera Jakub 
JM4x 1. místo  Baldrián Václav, Šišma Tomáš, Hladík Radim, Řehořek Marek; trenér: Navrátil Jan
  
JM1x 3. místo  Mahler Gabriel, trenér: Navrátil Jan 
JW2x 4. místo  Mátlová Barbora, Štěpánková Zuzana; trenéř: Kletečka Tomáš 
JM8+ 4. místo  Zmek Vojtěch, Kovařík Vojtěch, Nosek Daniel, Čihoský Matěj, Fojtík Jaroslav, Zobal 
Tomáš,  
    Malák Filip, Konschill Tadeáš, korm. Šumanová Sofie; trenér: Nový Michal    
JM2x 5. místo  Jakub Kyncl, Tomáš Hujňák; trenér: Navrátil Jan 
JM2- 6. místo  Pospíšil Aleš, Neděla Dalibor; trenér: Josef Akai 
JM4- 9. místo  Řezník Šimon, Šetina Vojtěch, Dědek Vlastimil, Jelínek Tomáš, trenér: Kučera Vít 
 
 
MS na trenažéru 2018 ALEXANDRIA, USA 
M1x 1. místo  Jakub Podrazil 
 
 

Mistři České republiky ve veslování v roce 2018 
 
TRENAŽÉRY 
Muži,    Lukáš HELEŠIC    Dukla Praha  
Muži do 23 let,   Lukáš HELEŠIC    Dukla Praha  
Ženy,    Marie Natalie JURKOVÁ   VK Slavia Praha  
Ženy do 23 let,   Marie Natalie JURKOVÁ   VK Slavia Praha  
Muži LV,   Miroslav VRAŠTIL   Dukla Praha  
Muži LV do 23 let,  Jan CINCIBUCH    Dukla Praha  
Ženy LV,   Monika NOVÁKOVÁ   VK Slavia Praha  
Ženy LV do 23 let,  Karolína TEIMEROVÁ   VK Morávia Uh. Hrad.  
Junioři,    Tomáš ZOBAL    VK Slavia Praha  
Juniorky,   Anna ŠANTRŮČKOVÁ   SK Hamr veslování  
Dorostenci,   Jan CHLEBOVSKÝ    VK Slavia Praha  
Dorostenky,  Sarah Erika PECHOVÁ   SK Hamr veslování 
 
MČR DLOUHÁ DRÁHA 
1x dky,    Nejedlová V.    SK HAMR 
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1x dci  Sklenář O.   ČVK PRAHA 
2- dci  Matouš T., Vursta V. SK HAMR 
1x jky  Pospíšilová M.   VAJGAR J. HRADEC 
2- jky   Pašková S., Klímová H. KVM MĚLNÍK/JISKRA TŘEBOŇ 
1x jři  Mahler G.  ČVK PRAHA 
2- jři   Řezník Š., Dědek V.  SK HAMR 
1x žLV  Neuhortová K.   VK SLAVIA PRAHA 
1x ž    Fleissnerová K.   VK SLAVIA PRAHA 
2- ž    Tichá E., Ondráčková E.  SK HAMR 
1x mLV  Šimánek J.   DUKLA PRAHA 
1x m  Synek O.   DUKLA PRAHA 
2- m   Podrazil J., Helešic L.  DUKLA PRAHA 
 
 
MČR ŽACTVA 
Žkym 
1x/11  VAJGAR J. HRADEC Hrůšová A. 
1x/12  ČVK PARDUBICE  Štěrbová N. 
2x   LOKOMOTIVA BEROUN Vabroušková Z., Forejtová M. 
4x+    ČVK PARDUBICE  Molnárová J., Hladíková V., Chocherčíková A., Šterbová J.,  

     korm. Šímová K. 
Žcim 
1x/11  VK OLOMOUC  Langer O. 
1x/12  VK BLESK  Novotný F. 
2x   VK BLESK  Novotný F., Koželský V. 
4x+   KVM 1881 MĚLNÍK Novotný M., Muška M., Novotný K., Valsa J., korm.   

     Odstrčilová N. 
Žkys 
1x/13  LS BRNO   Burešová V. 
1x/14  ČVK PARDUBICE  Fajmonová I. 
2x   JISKRA TŘEBOŇ  Černá A., Kohoutová K. 
4x+   ČVK PARDUBICE  Strnadová E., Vitochová A., Štulíková J.,    

     FajmonováI,  korm. Šímová K. 
4+   VK OLOMOUC  Hlavatá D., Petrželová V., Slepičková J., Langerová   

     N., korm. Holčák J. 
Žcis 
1x/13  ČVK PARDUBICE  Panchártek T. 
1x/14  BOHEMIANS PRAHA Rychnovský M. 
2x   ČVK PRAHA  Hanzel D., Janáč K. 
4x+   ČVK PARDUBICE  Dubravčík V., Ryšavý V., Filip A., Panchártek T.,   

     korm. Velínský J. 
4+   VK OLOMOUC  Bradáč M., Pospíšil A., Hoskovec V., Řezáč J., korm.   

     Pochobradský P. 
Dorostenky 
1x   ČVK PARDUBICE  Novotná M. 
2x   VK TŘEBOŇ  Čupitová V., Kohoutová S. 
4x-   VK TŘEBOŇ  Šimkovská A., Mašková L., Čupitová V., Kohoutová S. 
2-   ČVK PARDUBICE/SK HAMR Novotná M., Nejedlová V. 
4-   VK OLOMOUC  Šolle K., Brázdová K., Truhlářová L., Ševčíková S. 
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8+   VK TŘEBOŇ/VK OLOMOUC Šimkovská A., Mašková L., Šolle K., Brázdová K., Truhlářová L., 
     Kohoutová S., Čupitová V., Ševčíková S., korm. Hlaváčková A. 

Dorostenci 
1x   VK OLOMOUC  Snášel F. 
2x   VK LITOMĚŘICE/NYMBURK Bělohlávek M., Jech J. 
4x-   ČVK PRAHA  Vakoč M., Bartek M., Sklenář O., Němec A. 
2-   VK SLAVIA PRAHA Vikol R., Chlebovský J. 
4-   VK VAJGAR J.HRADEC/SK HAMR Jedlička A., Drobil T., Matouš T., Vursta V. 
4+   KVM MĚLNÍK/NYMBURK/VK LITOMĚŘICE Novotný V., Oppitz J., Jech J., Bělohlávek M., korm. 

       Štěch J. 
8+   VK PŘEROV/ČVK BRNO/VK OLOMOUC Gajdůšek T., Sedlák M., Kolajta L., Hájek M.,  

       Grivalský M., Snášel F., Komanec J., Vaverka Ví., 
       korm. Suchánek J. 

Juniorky 
1x   ČVK PARDUBICE    Štěpánková Z. 
2x   VK BLESK    Kropáčková M., Skružná V. 
4x-   ČVK PRAHA/SK HAMR/J.HRADEC/VK BLESK Lázničková J., Šantrůčková A., Pospíšilová M., 

       Podrazilová E. 
2-   SLOVINSKO    Potočnik P., Hren L. 
4-   ČVK PARDUBICE/J.HRADEC/LS BRNO/ČVK PRAHA Štěpánková Z., Mátlová B., Kárová B., 

       Štefková M. 
8+   SK HAMR/J.HRADEC/LS BRNO/VK BLESK/ČVK PRAHA 
   Hartmanová K., Mátlová B., Kárová B., Pospíšilová M., Šantrůčková A., Podrazilová E.,  

  Lázničková J., Štefková M., korm. Šumanová S. 
 
Junioři 
1x   VK HODONÍN    Baldrián V. 
2x   VK BLESK/VK SLAVIA PRAHA  Kyncl J., Vacek J. 
4x-   VK HODONÍN/VK PŘEROV/JISKRA OTROKOVICE/ČVK PRAHA 
   Baldrián V., Šišma T., Hladík R., Řehořek M. 
2-   SVK BŘECLAV    Neděla D., Pospíšil A. 
2+   ČVK PRAHA    Čihoský M., Řehořek M., korm. Vítek V. 
4-   HAMR/ČVK BRNO/SVK BŘECLAV  Dědek V., Diblík M., Pospíšil A., Neděla D. 
4+   VK HODONÍN/VK SLAVIA PRAHA/ČVK PRAHA/J.HRADEC 
   Hujňák T., Nosek D., Čihoský M., Čekal A., korm. Vítek V. 
8+   ČVK PRAHA/SK HAMR/VK SLAVIA PRAHA/VK PŘEROV 
   Konschill T., Řezník Š., Zmek V., Fojtík J., Zobal T., Malák F., Šetina V., Jelínek T., korm.  

  Šumanová S. 
 
Ženy 
1x   VK SLAVIA PRAHA   Žabová L. 
1xLV  VK SLAVIA PRAHA   Neuhortová K. 
2x   VK SLAVIA PRAHA   Antošová L., Fleissnerová K. 
2x LV  VK SLAVIA PRAHA/VK MORÁVIA UH Neuhortová K., Teimerová K. 
4x-   VK SLAVIA PRAHA   Nováková M., Fleissnerová K., Antošová L.,  

       Žabová A.  
2-   VK SLAVIA PRAHA   Matušíková T., Kupková J. 
4-   VK SLAVIA PRAHA   Kupková J., Matušíková T., Stillerová M., Žabová L. 
8+   VK SLAVIA PRAHA    
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   Valsová Z., Nečasová Z., Nováková M., Žabová A., Jurková M.N., Kupková J., Matušíková T., 
  Žabová L., korm. Matušík M. 

 
Muži 
1x   ČVK PRAHA    Mahler G. 
1xLV  DUKLA PRAHA    Hájek J. 
2x   SVK BRATISLAVA/VK ŠINTAVA  Zelinka P., Režnák M. 
2xLV  DUKLA PRAHA    Fleissner J., Hájek J. 
4x-   DUKLA PRAHA    Římák V., Šágr M., Paroulek J., Emr T. 
2-   DUKLA PRAHA    Grabmuller J., Tikal M. 
2- LV  BOHEMIANS PRAHA   Chalupa D., Bartoň V. 
2+   VK SLAVIA PRAHA/DUKLA PRAHA  Zitta V., Kučera D., korm Šuma R. 
 
4-   DUKLA PRAHA    Grabmuller J., Tikal M., Melichar P., Klang M. 
4+   ČVK PARDUBICE/DUKLA PRAHA/SLAVIA PRAHA/VK BLESK 
   Zetek M.,Čáp J., Adámek T., Huja V., korm. Šuma R. 
8+   DUKLA PRAHA 
   Římák V., Šágr M., Keller Š., Čáp J., Helešic L., Podrazil J., Melichar P., Klang M., korm. Šuma R. 
 
 
MČR sprint 
1x dci  HOPLÍČEK Ondřej  LSBR 
1x dky  ŠTĚCHOVÁ Viktorie  LITM 
1x jky  POSPÍŠILOVÁ Michala  JHRD 
1x jři  ZOBAL Tomáš SLAV 
1x m  HELLEBRAND Jaroslav BOHM 
1x ž   FLAMÍKOVÁ Pavlína PARD 
1x ž LV  CIHELKOVÁ Tereza VKSM 
2- dci  JEDLIČKA Adam JHRD DROBIL Tomáš JHRD 
2- dky  ŠRÁMKOVÁ Aneta PŘER PAVELKOVÁ Barbora PŘER 
2- jky  PODRAZILOVÁ Eliška BLES ŠANTRŮČKOVÁ Anna HAMR 
2- jři  POSPÍŠIL Aleš BŘEC NEDĚLA Dalibor BŘEC 
2- m  JECH Miloslav PARD PACHMAN Vilém HAMR 
2- ž   BUSINSKÁ Tereza BLES SKÁLOVÁ Linda BLES 
2x dci  VIKOL Ruslan SLAV CHLEBOVSKÝ Jan SLAV 
2x dky  ČUPITOVÁ Vendula TŘEB KOHOUTOVÁ Simona TŘEB 
2x jky  CHOUROVÁ Natálie SLAV ŠTĚPÁNKOVÁ Zuzana PARD 
2x jři  HAMIDOUCHE Sofian SLAV NOSEK Daniel SLAV 
2x m  HOLLAS Ondřej SLAV PIVKO Petr SLAV 
2x ž   FLAMÍKOVÁ Pavlína PARD PŘÍHODOVÁ Kateřina PARD 
4- dci  JEDLIČKA Adam JHRD DROBIL Tomáš JHRD 
   SEDLÁK Martin PŘER GAJDŮŠEK Tomáš PŘER 
4- dky  ŠOLLE Klára OLOM BRÁZDOVÁ Karolína OLOM 
   TRUHLÁŘOVÁ Lucie OLOM ŠEVČÍKOVÁ Sára OLOM 
4- jky  ŠANTRŮČKOVÁ Anna HAMR PECHOVÁ Sarah Erika HAMR 
   HARTMANOVÁ Karolína HAMR NEJEDLOVÁ Vanda HAMR 
4- jři  DOHNAL Michal LSBR ULLRICH Nikolas LSBR 
   MŰLLER Martin LSBR VODIČKA Tomáš LSBR 
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4- m  DĚDEK Vojtěch HAMR PACHMAN Vilém HAMR 
   KALÁK Jan HAMR KAPA Adam HAMR 
4- ž   OLAŘOVÁ Valentýna OTRO HARTMANOVÁ Kateřina HAMR 
   TICHÁ Eliška HAMR ONDRÁČKOVÁ Eliška HAMR 
4x- dci  LANDA Adam LITM KYNŠT Matyáš LITM 
   BĚLOHLÁVEK Matouš LITM HANZÍK Matěj LITM 
4x- dky  MAŠKOVÁ Barbora NERA HRÁZSKÁ Veronika LYSÁ 
   MACKOVÁ Krystýna LYSÁ ZAVADILOVÁ Alžběta LYSÁ 
4x- jky  SKRUŽNÁ Veronika BLES PODRAZILOVÁ Barbora BLES 
   VIČÍKOVÁ Nikola BLES KROPÁČKOVÁ Nikola BLES 
4x- jři  BALDRIÁN Václav HODN ŠIŠMA Tomáš PŘER 
   HLADÍK Radim OTRO ŘEHOŘEK Marek ČVKP 
4x- m  LŮŽEK Ondřej SLAV VANĚK Jiří SLAV 
   HOUSKA Jakub SLAV MAŘÍK Antonín SLAV 
4x- ž  BRÁZDOVÁ Veronika HODN PŘÍHODOVÁ Kateřina PARD 
   FLAMÍKOVÁ Pavlína PARD KIACOVÁ Veronika PARD 
8+ dci   JEDLIČKA Adam JHRD DROBIL Tomáš JHRD 
    GAJDŮŠEK Tomáš PŘER SEDLÁK Martin PŘER 
    NEUHORT Filip JHRD JANEK Lukáš PŘER 
    GRIVALSKÝ Michal OLOM SNÁŠEL Filip OLOM 
    RÁKOS Filip PŘER    
8+ dky   ŠIMKOVSKÁ Anežka TŘEB MAŠKOVÁ Lucie TŘEB 
    TRUHLÁŘOVÁ Lucie OLOM KOHOUTOVÁ Simona TŘEB 
    ŠOLLE Klára OLOM BRÁZDOVÁ Karolína OLOM 
    ČUPITOVÁ Vendula TŘEB ŠEVČÍKOVÁ Sára OLOM 
    HLAVÁČOVÁ Anna     
8+ jři   VACEK Jan SLAV HAMIDOUCHE Sofian SLAV 
    ZOBAL Tomáš SLAV MÁLEK Vojtěch PARD 
    ŠIŠMA Tomáš PŘER JELÍNEK Tomáš PŘER 
    NOSEK Daniel SLAV VOTRUBA Vojtěch PARD 
    SOUČKOVÁ Martina SLAV    
8+ m   LESSE Petr BOHM RÉDR Andre BOHM 
    NEUMAN Martin BOHM BLÁHA Petr BOHM 
    CHALUPA Daniel BOHM CHLÁDEK Jan BOHM 
    HINTNAUS Jan BOHM HELLEBRAND Jaroslav BOHM 
8+ ž    KÁROVÁ Bára LSBR ZBOŘILOVÁ Markéta OLOM 
    MARTINCOVÁ Nella VKSM ŽIŽKOVÁ Pavlína OLOM 
    PIVKOVÁ Kateřina PŘER BENÝŠKOVÁ Emma OLOM 
    SOLAŘOVÁ Valentýna OTRO CHRBJÁTOVÁ Veronika OLOM 
    HLAVÁČOVÁ Anna OLOM    
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Příloha č. 1 
Účetní závěrka ČVS za rok 2018 - zpráva auditora
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Příloha č. 2 

Přiznání k dani z příjmu právnických osob ČVS za 2018 
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Příloha č. 3 
Výroční zpráva ČVS-halové veslování, p.s. 

 
 

Český veslařský svaz - halové veslování, pobočný spolek 
IČO: 07576790, Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 6 

 
Výroční zpráva pobočného spolku za rok 2018 

 
I. Identifikace a orgány organizace 

Název spolku:   Český veslařský svaz - halové veslování, pobočný spolek 
IČO:    07576790 
Spisová značka:   L 71079 vedená u Městského soudu v Praze 
Den zápisu:   26. října 2018 
Sídlo:    Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 6 
Statutární zástupce:  Ing. Martin Vorel, předseda spolku 
Kontakt:    e-mail: mvorel@post.cz 
Bankovní spojení:  2201534059/2010 - Fio banka, a.s. 
Webové stránky:   http://www.veslo.cz/halove-veslovani 
 
První výbor pobočného spolku ČVS-HV pracoval v roce 2018 v tomto složení: 
ing. Martin Vorel, předseda, Petr Šveňha, člen, Petr Janák, člen,  
Kontrolní komise spolku ČVS-HV pracovala v roce 2018 v tomto složení: 
JUDr. Michal Frabša, - předseda. 
 
ČVS-HV byl založen na základě usnesení řádné valné hromady ČVS konané v červnu 2014. 
Zde byli zvoleni i první členové předsednictva a kontrolní komise. K zápisu ČVS-HV do 
spolkového rejstříku došlo 26.10.2018, bankovní účet byl zřízen 20.11.2018. 
 
II. Poslání a cíle spolku 

Český veslařský svaz - halové veslování, pobočný spolek (ČVS-HV) je pobočným spolkem 
Českého veslařského svazu, jehož hlavním posláním je podpora sportu obecně, podpora 
sportovní přípravy dětí a mládeže, organizace soutěží a sportovních akcí, podpora a rozvoj 
halového veslování, podpora a rozvoj všech druhů nezávodního veslování. 
 
III. Činnost spolku v roce 2018 

Dne 17.11.2018 proběhla ustavující valná hromada pobočného spolku. Další činnost ČVS-HV 
nevyvíjel. 
 

http://www.veslo.cz/halove-veslovani
http://www.veslo.cz/halove-veslovani
http://www.veslo.cz/halove-veslovani
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IV. Finanční zpráva, zpráva o hospodaření 

Spolek v roce 2018 neměl žádné náklady, jediným příjmem byl členský příspěvek ve výši 
500,- Kč od předsedy spolku.  
 
V. Majetek pobočného spolku 

V roce 2018 nedisponoval ČVS-HV movitým ani nemovitým majetkem. 
 
 
Zpracoval: Ing. Martin Vorel, předseda 
 
 
 

 
Závod amatérů při Festivalu halového veslování. 


