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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 31.12.2020) 
 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 Žaba 
§ 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 

Komise masters 
 . předsedkyně     Zdenka Norková 
 . člen      Alena Herinková 
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 . 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       Kateřina Prchalová 
 . 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      Josef Akai ml.  
 . člen       Leoš Heger 
 

Přestupová komise 
 . předseda     Vladimír Burda 
 . člen      Hana Drdáková 
 . člen       Josef Johánek  
 . člen       Vít Kučera 
 . člen       René Vondrák 
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Společenská komise 
 . předseda     Alena Herinková 
 . člen      Jaroslav Starosta st. 

 

Lékařská komise  
 . předseda     Veronika Bartoňová 
 . 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     Přemysl Panuška 
 . člen      Vít Kučera 
 . člen       Josef Lukš 
 

Komise příbřežního veslování 
 . předseda     Václav Chalupa 
 . člen      Vítězslav Huja 

 
Český veslařský svaz byl v roce 2020 finančně podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
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Zpráva předsedy ČVS za rok 2020 
	
Veslování patří ke stálicím našeho sportu a ač ne velikostí své členské základny, ale svým postavením, je 
stále považováno za jeden TOP sportů v ČR. Od března 2020 se celý svět potýká s dopady pandemie 
Coronaviru, které zásadním způsobem ovlivnily i náš sport. 
  
Za velmi úspěšnou považujeme v roce 2020 činnost všech našich veslařských klubů a oddílů. Do 
sportovních klubů a oddílů doputovala v roce 2020 v součtu všech dotačních programů MŠMT a dalších 
regionálních dotací opět rekordní částka. Došlo k výraznému navýšení prostředků v programu MŮJ KLUB, 
tedy v dotačním programu MŠMT distribuovanému přímo klubům a TJ. V roce 2020 kluby a TJ obdržely 
dotační prostředky od MŠMT naposledy. Od roku 2021 bude financování sportu zajišťovat Národní 
sportovní agentura. 
 
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 Spoluúčast svazu při 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 naše kluby dále podporovat. 
 
I v současné době, kdy je obtížné vyhnat děti ven od počítačů a motivace mladých lidí dosáhnout ve sportu 
vynikajících výsledků je oproti minulosti výrazně nižší, se nám stále daří přitáhnout k veslování nové tváře. 
Důkazem toho je rekordní počet registrovaných závodníků v mládeži i celkově. 
Počet registrovaných členů ČVS K 31.12.2020 celkem: 4.906 
   z toho mládeže do 18 let: 2.570 
Za to všechno patří obrovský dík všem, kteří se svou činností podílejí na rozvoji našeho sportu. 
 
 
Velmi dobře si uvědomujeme, že velký podíl vnímání každého sportu celou společností a jeho popularita 
jsou přímo závislé na úspěších reprezentace. V současném globalizovaném světě, kdy stále větší část 
populace má možnosti vyniknout ve sportu, je čím dál tím těžší si zachovat světovou úroveň a prosadit se 
ve světové špičce. 
V posledních letech jsme svědky příběhů, kdy hranice mezi úspěchem a neúspěchem posádek v nejvyšších 
soutěžích se už počítá na desetiny vteřiny. Konkurence roste a medaile na OH a MS sbírá stále více národů, 
než tomu bylo v minulém století. Hegemonie několika vyvolených federací už dávno neplatí. 
Éra našich fenomenálních skifařů pravidelně nás zásobujících medailemi z OH a MS se pomalu uzavírá a 
české veslování čekají nové výzvy a je před námi spousta náročné práce. 
 
 
V roce 2020 se veslařské reprezentaci dařilo tradičně v juniorských kategoriích, zatímco v seniorských 
tentokrát méně. 
 
V mládežnických kategoriích se promítá početná členská základna zvýšenou konkurencí mezi závodníky 
a tím i kvalitou úrovně juniorské reprezentace.  
Nadále mírně rostou počty registrovaných veslařů i počty startujících lodí na všech národních závodech. 
Díky cílevědomé práci týmu trenérů vedenému ústředním trenérem mládeže se naší juniorské 
reprezentaci dařilo v roce 2020 sbírat úspěchy na MEJ. Ačkoliv nejen v našem sportu je patrná velká 
"úmrtnost" závodníků při přechodu z juniorů do dospělých kategorií, vysoká úroveň současné mladé 
veslařské generace je velkým příslibem do budoucna, kterou nesmíme promarnit. 
 
V seniorech byla v roce 2020 nejúspěšnější kategorie U23. Na ME U23 v Duisburgu získala naše výprava 
dvě medaile a další čtyři umístění ve finále A. párová čtyřka mužů ve složení Václav Baldrián, Marek Diblík, 
Tomáš Šišma, Filip Zima získala titul mistrů Evropy a Jan Cincibuch ve skifu mužů lehkých vah dojel druhý. 
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Na evropském šampionátu v Poznani obsadil dvojskif žen Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová čtvrté 
místo.  
 
Podrobné informace o reprezentaci jsou uvedeny ve zprávách M-předsedy pro sport, ÚTM a ve statistice 
výsledků reprezentace. 
 
Do konání posunutých OH funkci ústředního trenéra tak dočasně zastává místopředseda pro sport J. 
Makovička. Po důkladné analýze situace v dospělé reprezentaci Předsednictvo ČVS schválilo jím navržený 
akční plán do OH spolu s nastartováním zcela nového programu na vyhledávání a práce s talenty pro příští 
olympiády Talent ID. 
 
Český veslařský svaz přímo, nebo prostřednictvím svých dceřiných organizací, vlastní více jak 70% areálu 
Labe arény Račice. Po rekordních investičních letech 2015 - 2018, kdy se podařilo výrazně zvelebit celý 
areál, rok 2020 patřil přípravám na budoucí investice. 
Velkým aktuálním problémem v Račicích je nízký stav vody v kanálu. Kromě rekordního vláhového 
deficitu v posledních 6 letech je významnou příčinou tohoto kritického stavu těžba písku v okolí kanálu. 
Osobním nasazením vedení NOC a SCR za pomoci špičkových právníků a odborníků na hydrogeologii se 
vede náročný boj za zachování provozuschopnosti areálu.   
 
Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s., (NOC-VS) v němž má ČVS 72% podíl, vykázal za rok 
2020 ztráta před zdaněním a odpisy ve výši -1,1 mil. Kč. Ztráta byla způsobena výpadkem pořádání SP a 
evropské OH kvalifikace v kanoistice v Račicích z důvodů pandemie Covidu. 
Ztráta bude kompenzována z nerozděleného zisku z minulých let. Z pětičlenného Výboru jsou tři osoby 
nominované ČVS, ze tříčlenné kontrolní komise jedna ze tří. Více ve výroční zprávě NOC-VS za rok 2020. 
 
Sportcentrum Račice, a.s., (SCR) v němž má ČVS podíl 90%, vykázal za rok 2020 zisk před odpisy a 
zdaněním ve výši + 625 tis. 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 2020. 
 
 
V lednu 2020 jsme v Praze hostili skvěle hodnocené halové ME, v roce 2021 nás čeká v Račicích MS do 23 
let a v roce 2022 seniorské MS. Organizační výbory pracují na plné obrátky. Zbývá než doufat, že 
šampionáty neohrozí zásah vyšší moci, jak tomu bylo v roce 2020. 
 
 
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. 

• Stabilizaci výkonnosti seniorské reprezentace 
• Podporu nových, atraktivních formátů závodů (coastal, etapové, multisportovní) i nezávodních 

veslařských akcí. 
• Zkvalitnění edukativní práce s trenéry a užití nových forem školení (e-learning). 
• Pořádání mezinárodních veslařských akcí v 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.  
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Velký dík patří klubovým trenérům a funkcionářům, pořadatelům závodů všech úrovní od MS až po lokální 
regaty. Speciální ocenění zasluhuje i celé veslařské hnutí za aktivní pomoc při překonání krize s pandemií 
Covid-19 od března 2020 dosud! 
 
Zpracoval: Ing. Dušan Macháček, předseda ČVS 
 

 
          Foto O. Kroutil 
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Zpráva místopředsedy pro sport za rok 2020 
 
Na úvod mi prosím dovolte poděkovat všem trenérům. Trenérům z jednotlivých klubů, stejně tak 
jako trenérům z juniorské a seniorské reprezentace za to, že nevzdali vůli vést své svěřence 
k tréninkům mnohdy v polních podmínkách na hranici ilegality v „době Covidové“.  
Závodníkům děkuji za jejich vůli a dosažené sportovní výkony. 
Dovolte mi také poděkovat Vám, zástupcům oddílů, kteří mě zvolili do dalšího volebního období 
předsednictva ČVS. Ve své započaté práci chci pokračovat co nejsvědomitěji. 
Dále chci poděkovat všem členům Českého veslařského svazu za jejich pracovní nasazení a 
dosažené výsledky v sezóně 2020. 
 
Juniorská reprezentace: 
Kvůli celosvětové pandemii se v uplynulém roce 2020 konala pouze jedna mezinárodní soutěž, a 
to podzimní mistrovství Evropy v srbském Bělehradě. Na tomto šampionátu se přes všechna 
úskalí našemu týmu dařilo. 
O největší překvapení se postarala posádka osmiveslice chlapců, když po bojovném výkonu 
získala stříbrnou medaili. Druhé medailové umístění zaslouženě vybojovala párová čtyřka 
chlapců.  
Nepopulární, avšak cennou čtvrtou pozici vybojovala děvčata na párové čtyřce. 
Dvojskif juniorů obsadil deváté místo, dvojskif juniorek desáté místo, čtyřka bez chlapců 10. 
místo a čtyřka bez děvčat sedmé místo. 
Rád bych poděkoval ústřednímu trenérovi juniorské reprezentace Vítkovi Kučerovi, také všem 
osobním trenérům závodníků za spolupráci a trpělivost v nelehké době. Dále všem 
reprezentačním trenérům posádek (Jan Gruber, Jakub Litera, Tomáš Kletečka) za obrovský kus 
práce a Radce Šindílkové za nepostradatelnou „fyzio“ pomoc v přípravě i na závodech.  
 

 
Stříbrná osmiveslice juniorů        Foto ČVS 
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Kategorie U23: 
Stejně tak jako juniorskou kategorii tak i kategorii závodníků do 23 let čekal pouze jeden 
mezinárodní závod, a to mistrovství Evropy v německém Duisburgu. Z tohoto šampionátu se 
naše výprava vrátila jako úspěšná. Z osmi startujících posádek jsme měli šest finálových umístění 
a dvě medailové.O největší úspěch se postarala párová čtyřka mužů. Předvedla opravdu srdnatý 
výkon a právem získala titul mistrů Evropy. (Zima, Šišma, Diblík, Baldrián) trenér Jan 
Navrátil.Druhou a stříbrnou medaili vybojoval Jan Cincibuch. Honza nestačil pouze na Itala 
Torreho. Trenér Michal Vabroušek. 
Čtvrté místo získala děvčata na dvojce bez, která si na šampionát doslova odskočila ze seniorské 
čtyřky. (Flamíková, Šantrůčková) Trenér Luboš Ondráček.Páté místo získaly shodně obě 
osmiveslice. Trenéři Iva Uhlová, Petr Blecha.Na šestém místě dovesloval Jan Fleissner. Trenér 
Jan NavrátilNa celkové 10. pozici doveslovaly posádky lehkého dvojskifu mužů a lehkého skifu 
žen. Trenéři Michal Vabroušek, Tomáš Kacovský.  
 
S výsledkem týmu do 23 let jsem byl velmi spokojen. Po celosezónní absenci závodů, z důvodu 
mezinárodní pandemické situace, vyslaly všechny federace na tento šampionát silnou 
konkurenci.  
Děkuji všem výše jmenovaným trenérům, rezortním centrům, osobním klubovým trenérům, 
fyzioterapeutům a zejména samotným závodníkům. 
 

 
    Mistři Evropy U23 na párové čtyřce - Václav Baldrián, Marek Diblík, Tomáš Šišma, Filip Zima Foto ČVS
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Seniorská reprezentace:  
Naši seniorskou kategorii, stejně tak jako tu juniorskou, čekal v loňském roce také jen jeden 
vrchol sezóny, a to evropský šampionát v polské Poznani. Na tomto šampionátu startovalo sedm 
našich posádek. Bohužel kromě dvojskifu žen se ho neúčastnila žádná z našich „elitních posádek“ 
většinou z důvodu nákazy Corona virem nebo jiných zdravotních obtíží. 
Nejlepšího výsledku a jediného finálového umístění dosáhl ženský dvojskif, který v nabité 
konkurenci vybojoval cenné čtvrté místo (Fleissnerová, Antošová) trenér, Josef Lukš. 
Na dobrém osmém místě dovesloval skifař lehkých vah Jan Cincibuch. Trenér, Michal 
Vabroušek. 
Na shodných desátých místech doveslovaly posádky ženské čtyřky, která startovala se dvěma 
náhradnicemi a skifařka lehkých vah Kristýna Neuhorthová. Trenéři Luboš Ondráček-čtyřka, 
Tomáš Kacovský-skif.  
Bohužel až na celkovém devatenáctém místě dovesloval Jakub Podrazil, pro kterého bylo toto 
umístění velkým zklamáním. Trenér, Milan Doleček. 
Na třináctém místě z třinácti startujících posádek doveslovala mužská čtyřka. Trenér, Sergej 
Krutjakov. 
 
 
 
 

 
Dvojskif žen - Kristýna Fleissnerová, Lenka Antošová      Foto ČVS
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Příbřežní veslování 
I tuto moderní a populární „odnož“ našeho sportu čekal pouze jeden vrchol sezóny, a to 
European Rowing Coastal Challenge v italském Toskánsku. Naši sportovci se svými výkony 
rozhodně neztratili.  
Hned tři české posádky si při své první účasti na závodech v příbřežním veslování odvezly domů 
medaile. Zlatou medaili pro juniorský dvojskif Veronika Činková – Martin Vakoč.  
Oba sólisti/skifaři v seniorských kategoriích zaslouženě vybojovali třetí místa. Radka 
Novotníková porazila i úřadující mistryni světa v příbřežním veslování Dianu Dymchenko. Jan 
Fleissner za sebou nechal řadu skvělých veslařů v čele s úřadujícím mistrem světa v Beach 
Sprintech i vytrvalostním závodě.  
Do velkolepé sbírky týmu ze suchozemského státu přispěl čtvrtým místem také Jiří Oppitz na 
sólu/skifu juniorů. 
 

 
Dvojskif Veronika Činková, Martin Vakoč       Foto ČVS 
 
Talent ID 
Několika slovy bych se také chtěl zmínit o běžícím projektu Českého veslařského svazu „Talent 
ID“, jehož hlavním cílem je správný výběr vhodných somatotypů, jejich trpělivá a systematická 
výchova směřující k tomu, aby byli jeho účastníci připraveni uspět v seniorských kategoriích 
olympijských disciplín. Tento projekt by měl pomoci vychovat talentované veslaře do té míry, 
aby byli schopni trénovat a závodit na vrcholové úrovni v dospělých kategoriích v resortních 
sportovních centrech. Centrálním koordinátorem projektu je bývalý úspěšný reprezentant a 
olympionik Jiří Kopáč, regionálním koordinátorem je nově juniorský medailista a olympionik 
Lukáš Helešic. Podrobné informace o projektu „Talent ID“ najdete na webových stránkách 
Českého veslařského svazu.  
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Závěrem: 
Jsem hrdý na to, jak se naše veslařská komunita dokázala poprat s nečekanou celosvětovou 
pandemickou situací a na to, jak rychle se vrátil aktivní klubový život do většiny veslařských 
loděnic.  
Tato zpráva obsahuje informace za minulou sezónu, dovolte mi však malé shrnutí té letošní, která 
na své vrcholy teprve čeká. Povedlo se to, co jsem si minulý rok přál, vybojovat další dvě 
účastnická místa na letních olympijských hrách. Také se nám letos podařilo sestavit několik 
nových posádek, které jsou schopné konkurovat světové špičce v kategorii seniorů. Sestavujeme 
tým U23 pro světový šampionát doma v Račicích, na kterém chceme dokázat, že v některých 
disciplínách patříme ke světové špičce.  
Přátelé, další olympijské hry jsou již za tři roky a kvalifikace na ně de facto za roky dva. Podle 
mého názoru je důležité neuhnout kormidlem z nastaveného směru. 
 
S díky  
Jakub Makovička 
ústřední trenér a místopředseda pro sport 

 

 
Bronzová párová čtyřka juniorů na ME 2020       Foto ČVS 
Jiří Ingr, Michal Zindulka, Jan Chlebovský, Adam Šnajdr 
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Zpráva místopředsedy pro ekonomiku o hospodaření ČVS za 
rok 2020 a návrh rozpočtu ČVS na rok 2021 
         

 
Účetní uzávěrka ČVS za rok 2020 
Kompletní auditovaná uzávěrka je na straně 47 - 56  Výroční zprávy. 
 
        Výnosy                                                             57 458 tis. Kč 

        Náklady                                                          55 642 tis. Kč 

        Výsledek hospodaření po zdanění             1 816 tis. Kč       

Výsledek hospodaření – hospodářská činnost        636 tis.   Kč 

Výsledek hospodaření – hlavní činnost     1 180 tis. Kč 

Odpisy činily v roce 2020     5 334 tis. Kč 

 
Dovolte mi krátce k jednotlivým dotačním programům MŠMT :   
 
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 2020 byla přidělena od MŠMT dotace ve výši 19 716 400,- Kč.  
Z této částky jsou hrazeny výcvikové tábory, mezinárodní soutěže, účast na MEJ, ME U23 a  ME, doplňková 
strava, materiálové vybavení, opravy a udržování lodí a vesel, odměny trenérů, pronájmy lodí a ostatního 
materiálu a jiné náklady související s plněním programu.  
Byla vyčerpána částka ve výši 18 716 400,- Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 1 mil. Kč byla MŠMT 
vrácena. 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 2020 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 2020 
Název projektu :  Činnost a organizace sportu Českého veslařského svazu  
Výše této neinvestiční dotace pro rok 2020 činila 17 350 872,- Kč.  Prostředky jsou využívány na 
zabezpečení sportovní, organizační a servisní funkce ČVS. V rámci tohoto programu byly uzavřeny 
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smlouvy s kluby na zabezpečení sportovní činnosti v regionech ve výši 5 mil. Kč. Dále byly financovány 
projekty na zajištění sportovní přípravy nejmladších veslařů na párových osmiveslicích, bylo podpořeno 
akademické veslování a veslování handicapovaných. 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 a další náklady spojené 
s plněním programu.   Téměř 2 mil. Kč byly vynaloženy na údržbu a opravy lodního materiálu,  drah 
v Račicích a Třeboni a objektů v majetku ČVS. 
Dotace byla řádně a včas vyúčtována.  
 
 
Název programu :    Program - Významné sportovní akce 
Název projektu :  MS ve veslování 2022  
Výše této neinvestiční dotace pro rok 2020 činila 1 800 000,00 Kč. Prostředky byly použity na náklady 
spojené s přípravou MS.    
Dotace byla řádně a včas vyúčtována.  
 
 
Investice v roce 2020 
 
V roce 2020 obdržel ČVS v rámci dotačního titulu 133D52 – Rozvoj materiálně technické základny 
sportovních svazů investiční dotaci ve výši 7 849 500,- Kč se spoluúčastí ČVS 1 962 376,80 Kč. Z této 
dotace bylo pořízeno 17 veslařských lodí, 3 přívěsy s plachtou na přepravy mobilních plat, 2 vleky na 
přepravu veslařských lodí, gumový člun s přívěsným motorem, tahač vleků se šestimístnou kabinou a 
valníkem, 4 cykloergometry Wattbike a 4 veslařské trenažéry RP3.  
Dotace byla řádně a včas vyúčtována.  
 
ČOV - Výnosy z loterií 
Do konce roku 2020 byly vyčerpány téměř veškeré finanční prostředky z výnosů z loterií – ČOV. Zbývající 
nevyčerpaná částka ve výši 77 948,- Kč byla převedena v souladu s pravidly ČOV do rezervního fondu ČVS.   
Stav čerpání byl zveřejňován průběžně na webu ČVS.  
  
Dotace MHMP – ME v halovém veslování 2020 
MHMP v rámci projektu Významné sportovní akce 2020 přispěl na pořádání ME v halovém veslování 
2020, které se konalo 10.-11.1.2020 ve sportovní hale Královka, částkou 200 tis. Kč. Tyto prostředky byly 
použity zejména na technická opatření a úpravy, která umožnila start handicapovaným sportovcům.  
 
Závěrem k roku 2020 : 
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.  
 
Díky investiční dotaci svaz získal tahač vleků, nové vleky na přepravu lodí a dalšího materiálu a zároveň 
rozšířil lodní park.  
 
ČVS v roce 2020 hospodařil s významným ziskem, který v dalších letech přispěje k finanční stabilitě svazu. 
Svaz tak bude schopen překlenout finanční výdaje na počátku roku, kdy ještě nebude mít k dispozici 
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dotační prostředky. Tyto vlastní zdroje budou moci být použity i jako případná povinná spoluúčast při 
investičních dotacích.  
 
Hospodaření ČVS za rok 2020 bude ověřeno auditorem, protože ČVS splňuje podmínky pro povinný audit, 
s tím souvisí i automatický posun uzávěrky hospodaření a podání daňového přiznání za rok 2020 
nejpozději do 30.6.2021. Přílohou této zprávy je neoficiální výsledovka a rozvaha před dokončením 
auditu. Konečný výsledek hospodaření bude předložen do doby konání VH.  
 
 Financování sportu v roce 2021 prvním rokem zajišťuje Národní sportovní agentura.  
 
I v roce 2021 bude pokračovat důsledné sledování rozpočtové kázně a všechny větší výdaje budou 
dopředu projednány na předsednictvu ČVS. 
  
 
 

Návrh rozpočtu ČVS na rok 2021  
 
Výdaje 
 
 Reprezentace                                                                                                     22 191 246,- Kč 
 Vlastní zdroje                                                                                                        5 617 740,- Kč 
 Činnost - ČVS soutěže a činnost                                                                      18 218 040,- Kč 
 Sportovně talentovaná mládež                                                                         9 712 400,- Kč 
 VSA – MS 2022 včetně spoluúčasti                 2 000 000,- Kč 
 Investice                      8 800 000,- Kč 
 VSA – MS U23 23021                                                                                           9 444 726,- Kč 
Celkem výdaje                                                                                                      75 984 152,- Kč  
 
 
 
Příjmy 
 
Reprezentace                                                                                                     21 000 583,- Kč 
 Vlastní zdroje                                                                                                       5 780 740,- Kč 
 Činnost - ČVS soutěže a činnost                                                                     18 218 040,- Kč 
 Sportovně talentovaná mládež                                                                      10 503 063,- Kč 
 VSA – MS 2022 včetně spoluúčasti                 2 000 000,- Kč 
Investice                      8 800 000,- Kč 
 VSA – MS U23 2021                                                                                            9 444 726,- Kč 
Celkem příjmy                                                                                                    76 147 152,- Kč    
 
 
Celkový výsledek hospodaření                                                                163 000 ,- Kč                     
(dle podkladů známých k 27. 5. 2021) 
Zpracoval: Ing. Petr Hlídek, místopředseda pro ekonomiku ČVS 
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Zprávy místopředsedů za oblasti Labe, Morava, Vltava 
 

Zpráva místopředsedy za oblast LABE ČVS za rok 2020 
 

Vážení, 
 

  jak všichni víte, veslařská sezóna v roce 2020 probíhala v trochu jiném režimu než všechny 
ostatní. Pandemická opatření a různá omezení nám začátkem roku postupně rušila plánované 
tradiční sportovní akce a veslařské regaty. Uvolněný konec léta nás pak trochu povzbudil a 
proběhlo pár závodů, včetně mistrovských závodů ČR. Bohužel konec roku opět uzavřel všechna 
sportoviště a s ním i plánované sportovní aktivity. 
 
 Vracím se tedy jen k základním statistickým údajům naší veslařské sezóny. 
 
Kluby oblasti LABE 2020 (počet se od minulého roku 2019 nezměnil) 
• 14 veslařských klubů 

VK Slavia Děčín, Spartak Boletice n/L (provozující svojí činnost v Ústí n/L-Brná), TJ Chemička Ústí n/L,  TJ Slavoj 
Litoměřice, ČAC Roudnice n/L, VK Štětí, Klub veslařů mělnických 1881, TJ Neratovice, Klub veslování Kondor 
Brandýs n/L,  VK Lysá n/L, TJ Lokomotiva Nymburk, ČVK Pardubice a DTJ - Hradecký klub veslařů 

• 1 veslařský klub zdravotně postižených sportovců  
Veslařský klub Paprsek  

• 1 univerzitní veslařský klub 
USK Pardubice 

 
Členská základna: 
 

 U většiny tradičních veslařských klubů tvoří hlavní část členské základny mládež do 18 let a pak 
aktivní závodníci v kategoriích masters.  
 
Počet registrovaných členů :     1.416  (rok 2019 – 1.320) 

  z toho mládež:          845  (rok 2019 – 755) 
 
významné sportovní akce a události v oblasti Labe: 
 

- III. kolo Poháru ČR v jízdě na veslařském trenažéru (Děčín) 
- II. kolo Poháru univerzit na veslařském trenažéru (Pardubice) 
- Pro sportovní a všestranný rozvoj mládeže v zimním období je pořádán Labský čtyřboj 

(z důvodů omezení proběhl pouze – Štětský čtyřboj…).    
 
Příprava a rozvoj sportovní výkonnosti jednotlivých závodníků je prověřován na již 
dlouhodobě konaných tradičních veslařských závodech, regatách v naší oblasti.   

 
V sezoně 2020 se jednalo o 7 uskutečněných závodů: 
 

Memoriál Ladislava Vosátky (VK Louny pořádané v Roudnici n/L) 
Litoměřická regata (66. ročník) spojená s Mistrovstvím oblasti Labe  
Polabský pohár v Brandýse n/L (53. ročník) 
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Roudnické sprinty (25. ročník) 
Pohár klubu veslařů mělnických 
Memoriál Jiřího Veljupka (Lysá n/L) 
Pardubické sprinty  

 
 

- Důležitou sportovní lokalitou oblasti Labe a Ústeckého kraje je Labe aréna v Račicích. 
V roce 2020 zde bylo pořádáno mnoho národních i mezinárodních sportovních událostí, 
z kterých bych jmenoval hlavně ty veslařské:    

 
Mistrovství ČR žactva a seniorů ve veslování (září) 
Mistrovství ČR dorostu a juniorů ve veslování (září) 
Nominační závody ČVS (srpen) 

  Kontrolní závody dorostu, juniorů a juniorek (červenec)   
Kontrolní závody seniorů (červenec) 
Distanční závod na 6km  (Štětí, červen) 

 
 

… závěrem 
budeme si přát a doufat, že se celosvětová situace s onemocněním Covid již stabilizuje a 

vrátíme se ke všem běžným činnostem a u vody na závodech, sportovních akcích se budeme bez 
omezení setkávat častěji.  
 
 

Za oblast Labe zpracoval: Zdeněk Žaba,  
místopředseda ČVS za oblast Labe 

 
          Foto O. Kroutil 
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Zpráva o činnosti za oblast MORAVA za rok 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

               Zpráva o činnosti za oblast MORAVA za rok 2020  
 

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 na Bruntálsku Veslařský klub Slezská Harta z.s., který požádal Předsednictvo ČVS o 
přijetí za člena ČVS. 

 

2. Členská základna: 
Celkový počet registrovaných veslařských členů za oblast Morava v roce 2020 je 1329, cože je o 275 
členů více, než v roce 2019, kdy bylo registrováno 1054 členů.  
Z toho registrovaných členů do 18 let je 774, cože je o 183 členů více, než v roce 2019, kdy bylo 
registrováno 591 členů.  
 
Tab. 1)  Detailní přehled registrovaných členů v jednotlivých moravských klubech v roce 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELKEM CELKEM CELKEM

Do 18 let Nad 18 let Do 18 let Nad 18 let Mládež (do 18 let) Dospělí Počet členů

Klub 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
ČVK Brno 45 46 12 9 57 55 112
JISKRA Otrokovice 63 28 1 4 64 32 96
LS Brno 48 61 22 39 70 100 170
Moravský VK Haná, z.s. 11 0 7 7 18 7 25
Slovácký VK Břeclav 21 19 10 30 31 49 80
UK Zlín 0 5 2 2 2 7 9
VK Hodonín 48 28 241 35 289 63 352
VK MORAVIA Uh.Hradiště 57 30 24 26 81 56 137
VK Olomouc 94 70 0 22 94 92 186
VK PERUN Ostrava 19 23 0 2 19 25 44
VK Přerov 39 33 4 21 43 54 97
VK Slovácko 6 6 0 4 6 10 16
VSK VŠB Ostrava 0 4 0 1 0 5 5
CELKEM: 451 353 323 202 774 555 1329

Dle evidence členské základny k 05.01.2021
Do evidence jsou zařazeni členové s uhrazenými členskými příspěvky za rok 2021 ( mládež min. 100,- Kč / rok, dospělí min. 500,- Kč / rok )

Členská základna ČVS 2020

     REGISTROVANÍ ZÁVODNÍCI   OSTATNÍ ČLENOVÉ
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3. Významné závody  
V roce 2020 pořádaly moravské veslařské kluby pouze 5 veslařských závodů na vodě z původně 
naplánovaných 11 závodů. 6 závodů bylo zcela zrušeno kvůli pandemii Covid-19 a s tím souvisejících 
omezeních nařízených vládou ČR: 
 
Uskutečněné veslařské závody na vodě a jejich pořadatelé z řad moravských klubů: 
� Otrokovické sprinty, 6.6. (TJ Jiskra Otrokovice) 
� Distanční závod na 6 km - dorost, junioři a juniorky, 13.6. (TJ Jiskra Otrokovice) 
� Otevřené mistrovství oblasti Morava, 1.-2. 8. (LS Brno) 
� Slovácká regata, 29.-30.8.  (SVK Břeclav) 
� Hodonínská regata, 5.6.9. (VK Hodonín) 
 

 

4. Setkání zástupců moravských klubů  

 
Proběhlo v lednu online formou prostřednictvím video-meetingu. Jedním z hlavních témat setkání bylo 
sdílet informace o aktuální situaci v klubech v době tzv. „lockdownu“, kdy sportovní kluby nesměly být 
otevřené pro neprofesionální sportovce po období téměř 6 měsíců v roce 2020. Tato výrazná komplikace 
pro činnost sportovců a trenérů v některých klubech negativně zasáhla do sportovní přípravy veslařů a 
také celkově do provozní situace klubů.  Některé kluby byly po dobu omezení zavřené zcela, jiné byly 
částečně v provozu dle možností. 
Setkání se účastnili se zástupci 11 moravských klubů a místopředsedové pro oblast Morava a 
místopředseda pro ekonomiku z předsednictva ČVS.  
Na tomto setkání se zástupci klubů také mimo jiné dohodli, že zajištění agendy k plánování a předávání 6 
cvičných veslařských lodí určených pro moravské kluby, byl pověřen od února 2021 pan Filip Švrček, 
předseda VK Hodonín. 
 
  
Vypracoval dne 31. 5. 2021 

 

Mgr. Martin Polášek 

Místopředseda ČVS - Morava 
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Zpráva o činnosti za oblast VLTAVA za rok 2020 
 
 
Vážení kolegové, přátelé, veslaři 
 
psal se rok 2020 a svět se změnil v podstatě ve všech lidských odvětvích a s tím samozřejmě došlo 
k zásadním změnám a úpravám i ve světě sportu. Opatření, jak globální, tak i opatření na území 
našeho státu se dotkly nás všech a zásadně změnily obraz veslařské sezóny 2020.  
Asi nemá cenu popisovat všechno to, co jsme museli zrušit, posunout v termínech či pořádat ve 
velmi omezeném stavu. Přesto všechno jsem rád, že se nám podařilo udržet lidi v náklonosti 
k našemu krásnému sportu, podařilo se nám nakonec uspořádat důležité veslařské závody a 
překonat nástrahy, které nám tato celosvětová pandemie způsobila 
 
 
Kluby oblasti Vltava 2020  
 

• 10 tradičních veslařských klubů/ ČVK, VK Blesk, VK Smíchov, VK Slavie Praha,        VK Bohemians 
Praha, VK Lokomotiva Beroun, VK Jindřichův Hradec, VK Jiskra Třeboň,  VK Tábor a nově od roku 
2019 VK Lipno / 

• 1 klub na pozici čekatele na členství v ČVS / Hamr-veslování / 
• Univerzitní veslařský klub MFF UK  
• Centrum zdravotně postižených sportovců Jižních Čech 
• ASC Dukla Praha 

 
 
Členská základna a činnost klubů 
 

• Tradiční veslařské kluby a oddíly v oblasti Vltava se stejně jako většina sportovních klubů a oddílů 
v celé české republice soustředí zejména na práci s mládeží, která je v dnešní době nejen 
důležitým článkem při výchově budoucích reprezentantů a díky tomu z logiky věci největším a 
podstatným zdrojem státních dotací a grantů. Jsem přesvědčen však, že žádný z klubů 
nepodceňuje podporu a práci s kategorií dospělých a stejně tak i v této době velmi preferovanou 
kategorii masters  

• členská základna oblasti:(2159 registrovaných členů k 31.12.2020, 
                                         z toho mládež čítá zhruba polovinu) 
 
 
Významné akce klubů a oddílů oblasti Vltava 
 

• I v tomto jednoduše řečeno „zvláštním“ roce jsme  uspořádali několik významných veslařských 
závodů mezi nimi bych chtěl samozřejmě vyzdvihnout Pražské Primátorky a závod U8 jako 
akademické MR v jízdě na osmách akademiků žen a mužů. Tento závod se oproti tradici jel 
v náhradním podzimním termínu. 
Dále tradiční regatu Bohemians Praha, také v náhradním termínu oproti tradičnímu dubnovému 
termínu se regata Bohemky jela na konci srpna , kdy byla omezení částečně uvolněna. Regata 
Smíchovská dokonce s malou mezinárodní účastí. Regata HEAD of Prag pořádána veslařským 
klubem Blesk a distanční závod O cenu J. Ondráka a M. Suchopára 2020. Dále novinka mezi 
regatami ve Vltavské oblasti a to obnovená TÁBORSKÁ ŠESTISTOVKA 2020, JIHOČESKÝ 
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POHÁR 2020. Na závěr výčtu regat, jež se uskutečnily i přes nepříznivou situaci i dvě 
mistrovské soutěže, a to Mistrovství Prahy v režii VK Blesk a Oblastní mistrovství Vltava 
mimořádně pořádané kolegy z VK Třeboň. 
Samozřejmě se všechny veslařské kluby z oblasti Vltava tradičně zúčastnily i všech mistrovských 
soutěží pořádaných českým veslařským svazem. 
 
 
Halové veslování  
 

• V sezóně Ergo 2019/2020 bylo v Praze pod hlavičkou ČVS uspořádáno velmi úspěšně hodnocené 
ME v halovém veslování. Tohoto projektu se aktivně zúčastnili, na pozicích dobrovolníků, členové 
zejména mládežnických kategorií prakticky všech Vltavských klubů a nejen Vltavských, na pomoc 
s pořadatelstvím se přihlásilo a pomohlo i značné množství dobrovolníků z klubů mimo oblast 
Vltava. Tímto všem ještě jednou velké díky.  
Další aktivitou v sekci ergo veslování bylo uspořádání AMČR formou netradičního virtuálního 
provedení pod hlavičkou VK Bohemians Praha a s podporou ČAUS a samozřejmě také s podporou 
ČVS. 
 
 
Univerzitní veslování 
 

• Stejně jako v letech minulých tak i v roce 2020 je významnou aktivitou jednotlivých klubů 
spolupráce v oblasti univerzitního sportu. Zejména pražské kluby, což je z logiky věci dáno tím, 
že právě v Praze sídlí velké množství univerzit a to zejména těch nejvýznamnějších, poskytují 
zázemí a podporu univerzitním sportovcům a to i případným nečlenům dotčených klubů. V této 
oblasti nemohu opomenout již zmiňované akci typu Univerzitní osmy pořádané v úzké 
součinnosti s tradičními Pražskými Primátorkami  
 
 
 
Trable na veslařské dráze v Praze 
 

• V minulosti jsem zmiňoval a nadále sledujeme situaci spojenou se začátkem stavby tramvajového 
mostu tzv. „Most Dvorce“, jenž by měl být umístěn mezi místem na Podolské straně těsně nad 
botelem Racek a na smíchovské straně, by měl sahat až k současné zastávce Lihovar. Skutečnost, 
že do vodního toku Vltavy, přes protesty PVS dále pak Povodí Vltavy a SPS, budou zapuštěny dva 
mostní pilíře, nám zcela jistě naruší, avšak ne zcela znemožní používat veslařskou dráhu 
v Praze/mezi pilíři by mělo být 88m/, avšak zcela jistě po dobu minimálně 2-3 let /předpoklad 
zahájení stavby 2021/22/ znemožní v Praze pořádat veslařské regaty v tradiční   podobě jako 
doposud. Proto budeme po zahájení stavby nuceni situaci řešit a to zejména při pořádání 
oblastního mistrovství, které bude nutno přesunout na veslařskou dráhu do Třeboně či si v rámci 
spolupráce s Labskou oblastí domluvit možnost pořádat OM Vltavy na dráze v Račicích.  
Dobrou zprávou pro letošní ale snad i pro další veslařské sezóny na Vltavě v Praze je fakt , že ve 
spolupráci s Státní plavební správou a Povodím Vltavy se nám podařilo udržet stav , kdy v nejvíce 
zatěžovaných úsecích v Praze je v letních měsících přikázána formou vyhlášky plavba 
motorových lodí v tzv. výtlačném režimu, což významně ovlivňuje bezpečný pohyb lodí a lidí na 
plavidlech na Vltavě.  
 



Výroční zpráva ČVS za rok 2020, 6/2021 
 

 23 

Dotace a granty 
 

• Stále se rozvíjí vzájemná spolupráce jednotlivých klubů při sledování dotační a grantové politiky 
v oblasti. V Praze a v dalších městech je sice dotační a grantová politika vždy specifická ke 
konkrétnímu místu nicméně pomoci či vzájemné informovanosti není nikdy dost. Tato 
spolupráce pak funguje nejen na úrovni mezi jednotlivými kluby, ale samozřejmě je nutná 
vzájemná koordinace s ČVS. Tímto bych chtěl našemu svazu a zejména pak gen.sekretáři Josefu 
Johánkovi, poděkovat za ochotu s námi vzniklé situace a problémy řešit . 
 
Na závěr 
 

• Co v tomto „zvláštním“ roce říci, či si přát na závěr?  
Těšme se, že nejhorší je za námi. Buďme na sebe a na své okolí opatrní, buďme na sebe vzájemně 
ohleduplní a přejme si ať se brzy můžeme setkávat, diskutovat a sledovat veslování a nejen to, 
bez omezení a nepříjemných  
Naším společným úkolem a cílem v oblasti Vltava je dále rozvíjet a zlepšovat vzájemnou 
spolupráci, informovanost, pomoc, úctu a respekt mezi kluby a jejich členy a vše co může 
českému veslování nadále vylepšovat jeho významnou pozici na české sportovní scéně. 
 
Za oblast Vltava  
Místopředseda Petr Šveňha 
 

 
          Foto O. Kroutil 
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Zprávy předsedů odborných komisí ČVS 
 

Zpráva o činnosti Sportovně-technické komise za rok 2020 
• předseda komise: René Vondrák 
• členové komise: Petr Janák, Pavel Pokorný, Jiří Gebert a Hana Drdáková.  
 
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. 

 
Zpracoval: Ing. René Vondrák, předseda STK ČVS 
 
 

 

 
          Foto O. Kroutil 
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Zpráva o činnosti Disciplinární komise ČVS za rok 2020 
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Zpráva Komise handicapovaných veslařů za rok 2020 
• 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 na regatách, na nichž jsou vypsány závody pro handicapované (Primátorky, 
MČR Račice, Třeboňská regata, atd.). 
 
Rok byl složitý z důvodů šíření coronaviru a v jeho důsledku vyhlašovaných různých vládních omezení. 
V tomto roce veslovalo 21 handicapovaných veslařů.   

 

                                                                                                      Počty 

                                                                                       ženy                               muži 
Kluby: 1. Centrum zdravotně postižených 
             Jižních Čech České Budějovice                       3                                     11   
             kontakt: Jiří   Smékal                        
             ČVK Praha                                                                                                   1 
             kontakt: Jan Navrátil 
             VK Paprsek Ústí nad Labem                            1                                       5 
             Kontakt: Petr Janák 
 
Druhy postižení: 
              intelektuálně                                                     2                                      6 
              tělesně                                                                2                                      7 
              zrakově                                                               1                                      3 
Čtyři sportovci mají již mezinárodní klasifikaci. 

 
trenažéry:  
  ME, MČR Praha          intelektuálně                            1                                     6 
                                         tělesně                                      1                                     6     
                                         zrakově                                     1                                     3 
                                                                                     
Děčín                              intelektuálně                                                                    2 
                                         tělesně                                                                              6 
                                         zrakově                                                                             6  
MS Paříž                          zrakově                                                                             1 
     ČVK Praha Václav Trnka 2000 m 7 místo, 500 m 5 místo 

voda:  

Letní část skončila špatně, a to dříve, než začala. Buď pro zákaz shromažďování anebo měla část posádky 
karantény. Veslaři VK Paprsku přesto na vodě veslovali i když nemohli jet na žádnou regatu.  

Rok 2021 snad bude pro veslování lepší a bude možno ukázat veslování i této skupiny veslařů. Mohu jen 
upozornit, že od nového roku máme několik zájemců o náš sport a jen jsme čekali na otevření sportovišť. 
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Kde veslují handicapovaní: 

a) VK PAPRSEK Ústí nad Labem                                                                                                                                      
kontakt: Petr Janák tel. 732 903 734    
založen speciálně pro handicapované veslaře v roce 2004 

b) ČVK Praha 
kontakt: Jan Navrátil tel: 777 449 272 
handicapovaní zde veslují od roku 2011 

c) 1. CZPSJK České Budějovice 
kontakt: Jiří Smékal tel: 604 718 304 
handicapovaní zde veslují od roku 2010 

 
Zpracoval: Petr Janák, předseda Komise handicapovaných veslařů ČVS 
 
 
 

 
Momentka z ME v halovém veslování v lednu 2020 v Praze   foto O. Kroutil 
 

 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva ČVS za rok 2020, 6/2021 
 

 28 

Zpráva o činnosti Komise masters za rok 2020 
Předsedkyně komise: Zdenka Norková 
Členové komise: Vojtěch Černák, Darina Grexová, Roman Gwozdiak, Alena Herinková,  
                          Jindřich Janus, Tomáš Klíma, Václava Šantrůčková, Lubomír Vokřál, Pavlína Žižková 
 
V roce 2020 se konaly 2 schůze komise, a to na Mistrovství Evropy na trenažérech v Praze a MČR masters 
v Třeboni. Ostatní záležitosti byly projednávány elektronicky 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 2020 byla závodní sezóna ovlivněna pandemií coronaviru a došlo k přesunům regat i ke zrušení 
některých závodů, ale hlavní závody sezóny se uskutečnily. 
 
Primátorky – tradičně ze strany našich masters závodníků byl o závody velký zájem a zúčastnilo se 6 
ženských osem masters a 11 mužských osem masters. 
 
Mistrovství ČR masters s mezinárodní účastí – velmi pozitivně hodnoceno ze strany zahraničních 
účastníků a počet veslařů ze zahraničí i přes pandemii neklesá – zúčastnili se závodníci ze 6 zemí. 
 
Světová veslařská regata v Linzi-Ottensheimu byla přesunuta na rok 2021 a Euro Masters regata se stále 
posouvala, až byla kvůli pandemii rovněž zrušena. 
 
V roce 2021 předpokládáme tradičně velkou účast závodníků na Primátorkách a Mistrovství ČR masters. 
Všichni doufáme, že se závody uskuteční a rovněž doufáme, že proběhne i Světová regata masters v Linzi-
Ottensheimu. 
 
O oblíbenosti veslování v kategoriích masters svědčí i bodové hodnocení závodníků v závodech vypsaných 
v ČR. V roce 2020 se zapojilo do bodovaných závodů 198 mužů a 95 žen. 
 
 
Zprávu zpracovala: Ing. Zdenka Norková – předsedkyně komise masters 
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Zpráva o činnosti komise nezávodního veslování za rok 2020 

 
Předseda komise: Jiří Poláček 
Členové komise: Pavel Bartoň, Petr Janák, Jan Slípka, Josef Akai, Leoš Heger, Martin Kozák. 
 

V ČR není stále zatím systematický zájem o nezávodní veslování. Tato skutečnost se nadále 
prohloubila v době pandemie Covid-19. Proběhla příprava na sjezd Vltavy z Hluboké nad Vltavou 
do Prahy pro švýcarské veslaře z Lausanne. Akci však bylo nutné zrušit s ohledem na vládní 
epidemiologická opatření. Z obdobných důvodů se nekonaly ani pravidelné příhraniční jedno i 
vícedenní plavby v Ústeckém kraji, organizované veslařskými kluby v Litoměřicích a v Ústí nad 
Labem. Veslařský klub v Hradci Králové, zaměřený především na nezávodní veslování, se zaměřil 
především na přípravu na další období.  

Kvůli pandemii byly výrazně omezeny a většinou zrušeny i akce organizované FISA po celé 
Evropě. Tyto informace jsou v normální době vyvěšovány na www.veslo.cz a jsou otevřené i pro 
zájemce z ČR. 

Komise nezávodního veslování pravidelně spolupracuje při přípravě akcí či pomoci zahraničním 
zájemcům s podniky Povodí Vltavy a Labe z důvodu splavnosti řeky, případných výluk, a hlavně 
připravenosti plavebních komor a dalších objektů na řekách k plynulému proplavení. Významná 
je i součinnost se Státní plavební správou.  

Loňský útlum činnosti ve veslování pro radost se patrně příliš nezmění ani v nejbližších letech. 
V ČR zatím výrazně úspěšně převládá závodní veslování Masters nad případným zájmem o akce 
nezávodního veslování. 
 
Sepsal: 
 
Jiří Poláček,  
 
předseda komise nezávodního veslování při ČVS.  

 
V Praze, 7. 6. 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.veslo.cz/
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Zpráva o činnosti Komise rozhodčích ČVS za rok 2020 
• předseda komise: Marek Lorenc 
• místopředsedové komise: Jana Zbudilová, Klára Janáková 
• členové komise: Arnošt Poisl, Zdeněk Janků, Emilie Řezníčková, Jan Havlíček, Ivo Klemeš, Radim 

Dostál 
 

Celý rok 2020 byl poznamenán rušením a přesouváním závodů v souvislosti s nařízeními proti šíření 
nemoci „Covid-19“. Došlo tak ke zrušení prakticky celé jarní části sezóny a realizaci některých regat až 
v průběhu prázdnin, resp. září a října. Přestože se jednalo o logisticky náročné období, vypořádala se s 
ním KR-ČVS dobře a veškeré naplánované regaty proběhly nakonec bez větších problémů. 

V průběhu podzimu roku 2020 a začátku roku 2021 byla KR nucena reagovat na nové požadavky MŠMT 
v oblasti udělovaných licencí. Nově tak vzniklo rozdělení na licence Oblastní, Národní a Mezinárodní. Dále 
komise vypracovala a nechala schválit P-ČVS řadu nových dokumentů, na základě kterých by se měla ještě 
více zlepšit spolupráce mezi KR-ČVS, P-ČVS a jednotlivými oddíly a kluby v rámci oblastí a pořádání 
závodů. 

Počátkem roku 2021 došlo k personální změně na pozici předsedy KR-ČVS. Novým předsedou KR-ČVS se 
stal Jan Havlíček. Novým členem komise pro oblast vzdělávání pak byla jmenovaná Šárka Hamanová. 

V roce 2020 jsme registrovali 110 rozhodčích (56 mužů a 54 žen) ve všech třech oblastech – LABE, 
MORAVA, PVS. 

Komise rozhodčích ve spolupráci s STK průběžně reviduje ŘZV a předkládá VH návrhy na jejich případné 
úpravy. 

Zpracoval: Marek Lorenc, předseda Komise rozhodčích ČVS 
 

 
           foto O. Kroutil 
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Zpráva o činnosti Lékařské komise ČVS za rok 2020 
• předsedkyně komise: MUDr. Veronika Bartoňová 
• členové komise: MUDr. Bořek Gronych, MUDr. Martin Kubrycht, MUDr. Milan Novotný, MUDr. 

Renata Poncová 
 
Lékařská komise v minulých letech aktualizovala směrnici o lékařských prohlídkách, která je i nyní 
v souladu s platnou legislativou ČR, Řády závodního veslování ČVS a pravidly FISA. Ačkoli se rozsah 
povinné prohlídky v jednotlivých výkonnostních i věkových kategoriích liší, doporučujeme všem 
absolvovat kompletní sportovní prohlídku (včetně zátěžového EKG) - cílem zdravotních prohlídek je včas 
identifikovat sportovce, u kterých by mohlo být zvýšené riziko zdravotních komplikací následkem fyzické 
zátěže. Zejména pak kompletní prohlídku doporučujeme všem sportovcům, kteří prodělali onemocnění 
covid-19. 

Návratem ke sportu po prodělání onemocnění covid-19 se zabývá i Česká společnost tělovýchovného 
lékařství, která vydala na základě odborného konsensu toto doporučení:  Doporučený postup pro návrat 
ke sportu po prodělané infekci COVID-19 – Česká společnost tělovýchovného lékařství (cstl.cz) 

Data z lékařských prohlídek sportovců zařazených do reprezentačních výběrů archivujeme a pravidelně 
aktualizujeme, pro případ vyžádání dokumentů ke kontrole členy FISA Sports Medicine Commission. 

Přestože byl pro zdravotníky rok 2020 vzhledem k pandemii koronaviru v mnohých ohledech náročný, 
podařilo se nám zajistit lékařský doprovod našich reprezentantů na vrcholné akce a rozšířili jsme kolektiv 
lékařů, kteří se těchto akcí účastnili, na čemž se snažíme pracovat i nadále.  

V souvislosti s koronavirem sledujeme aktuální epidemiologickou situaci (nejen v Česku) i platná 
doporučení MZ ČR a FISA Sports Medicine Commission. 

Všem přeji zejména pevné zdraví. 
 
Zpracovala: MUDr. Veronika Bartoňová, předsedkyně Lékařské komise ČVS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cstl.cz/aktuality/doporuceny-postup-pro-navrat-ke-sportu-po-prodelane-infekci-covid-19/
http://www.cstl.cz/aktuality/doporuceny-postup-pro-navrat-ke-sportu-po-prodelane-infekci-covid-19/
http://www.cstl.cz/aktuality/doporuceny-postup-pro-navrat-ke-sportu-po-prodelane-infekci-covid-19/
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Zpráva o činnosti Marketingové komise ČVS za 2020 
 

 

Marketingová komise pracovala ve složení: 

■ Michal Kurfirst – předseda. 
■ Jaroslav Starosta ml. 
■ Petr Šveňha 
■ Václav Maleček 

Činnost ČVS a stejně tak i činnost marketingové komise negativně ovlivnila 
covid pandemie. Vynucené přestávky jsme však využili k navázání spolupráce 
s Českým olympijským výborem, kde se podařilo domluvit faktické propojení 
Sazka Olympijského víceboje s projektem Česko vesluje, které by mělo začít 
fungovat od 1.9.2021. 

Do školní ligy Česko vesluje je již teď zapojeno přes 5 tisíc dětí na více než 55 
školách po celé ČR a od září se dá očekávat další masívní poptávka po 
veslování na školách. Tohoto impulsu využíváme při jednání se starosty a 
primátory měst tak, aby pořídili do svých škol vždy 2 veslařské trenažéry - aby 
se všechny třídy na druhém stupni základních škol mohly sami zapojit do 
všech 4 kol školní ligy. 

Skrze projekt Česko vesluje bude realizována propagace jak Mistrovství světa 
ve veslování v roce 2022, tak Mistrovství světa v halovém veslování v roce 
2024. 

Webové stránky ČVS a facebookový profil se pravidelně plní novinkami ze 
světa českého veslování. Funguje i rozesílání novinek po mailu. 

V dalším roce před námi stojí výzva jak se vypořádat se změnami, které 
vyvolávají dopady koronavirové krize. 

V Račicích dne  7.6.2020 

.......................................................… 
Michal Kurfirst 

předseda Marketingové komise ČVS 

 STRANA � Z �1 1
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Zpráva o činnosti Trenérsko-metodické komise ČVS v 2020 
 
• předseda komise: Přemysl Panuška 
• členové komise: Josef Lukš, Vít Kučera 
 
Metodická komise ČVS připravuje podklady pro řízení tréninkového procesu pro všechny věkové 
kategorie. Zpracované úkoly uplynulého období: 
 
Zpracované úkoly v období 2020/2021 

Ø Sestavení kalendáře akcí reprezentačních výběrů 
 

Ø Hodnocení výsledků přijímacího řízení projektu „Identifikace sportovního talentu ve veslování“ 
Ø Porovnání modelových hodnot dlouhodobého rozvoje výkonnosti v projektu 

 
Ø Příprava trenérských kurzů licence C formou samostudia 
Ø Sestavení studijního materiálu pro kurz 
Ø Provedení závěrečných zkoušek kurzu formou „on line“ pohovoru 
Ø Administrativní práce při organizaci procesu vzdělávání trenérů 

 
Metodická komise ČVS spolupracuje při pravidelných jednáních (s četností jednou týdně) s cílem 
aktuálního řešení zadaných úkolů. 
 
Zpracoval: Mgr. Přemysl Panuška, předseda trenérsko-metodické komise ČVS. 
 

 
           foto O. Krouti 
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Zpráva o činnosti Společenské komise za rok 2020 
• předsedkyně komise: Alena Herinková 
• člen komise: Jaroslav Starosta st. 

 
Bohužel v tomto roce díky covidovým opatřením nebyla předána žádná ocenění ani 
vyznamenání zasloužilým členům, nebo jubilantům.  
 
Valnou hromadou v červnu 2020 byl schválen návrh na udělení ocenění Čestný člen ČVS pro: 
 
František Pafkovič st. 
Zdeněk Pecka 
 
Návrhy na ocenění dle Směrnice o vyznamenáních ČVS  (http://www.veslo.cz/smernice-cvs-o-
vyznamenani) podali předsedové klubů a oddílů pro tyto své členy: 
 
KVM 1881 
Jiří Líska - nar. 1936   
Josef Vondrouš - nar.1947 
Václav Bůžek - nar.1941 

Slavoj Litoměřice 
Radomil Peterka (jubileum 80 let) 
Jan Stejskal 
  
Předání ocenění bylo plánováno na červen 2021, u příležitosti konání 108.Primátorských 
osmiveslic. Závody byly v současné době přesunuty na termín 17.-19.9.2021.   

Zpracovala: Alena Herinková, předsedkyně Společenské komise ČVS 
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Zpráva Kontrolní komise ČVS za rok 2020 
pro Valnou hromadu Českého veslařského svazu 
 
• předsedkyně komise: Slávka Kouřilová 
• místopředsedkyně komise: Klára Janáková 
• člen komise: David Kučera  

 
Kontrolní komise (dále KK) je dle stanov tříčlenná a volená přímo Valnou hromadou. V uplynulém 
období byla předsedkyní KK Slávka Kouřilová, místopředsedkyní Klára Janáková a členem David Kučera. 
Z pohledu stanov má KK především dohlížet na hospodaření Českého veslařského svazu (dále ČVS), 
kontrolovat dodržování stanov a naplňování usnesení Valné hromady ČVS. 

 
V uplynulém období se KK zabývala touto činností: 
Kontrola rozpočtu svazu v průběhu roku 2020 
Jak uvedla KK ve své minulé zprávě o činnosti, jedním z jejich úkolů v roce 2020 byl dohled nad 
smysluplným proinvestováním dotací. Vzhledem k vývoji pandemické situace a rušení některých 
sportovních akcí se musel rozpočet ČVS v průběhu roku upravovat a této situaci přizpůsobit. KK 
dohlížela na tyto změny tak, aby se obdržené finanční prostředky z dotací využily rozumně a zároveň 
ve prospěch svazu a jeho členů. 

 
Inventura majetku ČVS 
KK dohlíží na provedení Inventury majetku ČVS, a i nadále považuje inventuru za důležitý 
proces kontroly hospodaření svazu. Finální výstup z inventury KK připomínkuje, aby byl 
přehledný a srozumitelný. KK má snahu podílet se osobně na inventuře, letošní covidová 
situace bohužel toto neumožnila. 

 
Kontroly ČVS provedené státními orgány 
V loňském roce prověřovala KK dvě kontroly ČVS provedené ze strany státních orgánů. První 
byla kontrola z Inspektorátu práce k výběrovému řízení na obsazení pracovní pozice „Ředitel 
veslařské reprezentace“. Druhou byla kontrola Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu 
provedená Ministerstvem školství, mládeže a sportu, která se vztahovala k dotacím z roku 
2019. 

 
Kontrola průběhu korespondenčních voleb do statutárních orgánů ČVS 
KK obdržela 19. 3. 2021 podněty od Martina Vorla, předsedy VK Ohře Louny, ke kontrole 
průběhu korespondenčních voleb do orgánů ČVS. Vzhledem k časové tísni, ve které byly 
podněty podány, se KK sešla v nejbližším možném termínu tak, aby nebylo ohroženo samotné 
konání voleb. KK se podrobně zabývala všemi podněty M. Vorla ve vztahu k platným stanovám 
a schválenému volebnímu řádu. Ze svého zasedání zhotovila komise zápis, ve kterém 
doporučila předsednictvu určité kroky, které by vedly k hladkému průběhu a dokončení voleb. 
Tímto zápisem z provedené kontroly a jejími doporučeními se zabývalo mimořádné zasedání 
předsednictva ČVS. 
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Kromě těchto výše uvedených činností KK průběžně kontroluje materiály předkládané 
předsednictvu ke schválení a pokud se týkají činnosti, která přísluší KK, tyto materiály 
připomínkuje. Jedná se zejména o Jednací řád VH, návrhy změn ve stanovách a podobné 
dokumenty. 

 
Závěrem, chci poděkovat všem kolegům v komisi za dosavadní spolupráci. Zároveň se těším 
na budoucí spolupráci v KK v novém, čistě dámském, složení. 

 
 

Zpracovala: Slávka Kouřilová, předsedkyně Kontrolní komise ČVS, 30. 4. 2021

 
Plná tribuna při Halovém ME v Praze v lednu 2020  foto O. Kroutil 
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Výsledky reprezentace v roce 2020 
 
 
Z důvodu pandemie rozhodla Mezinárodní veslařská federace FISA o zrušení všech tří kol 
Světového poháru 2020 a Mistrovství světa ve všech kategoriích. Olympijské hry v Tokiu byly o 
rok odloženy.   
 
Proběhly však evropské šampionáty ve všech kategoriích včetně halového ME, který pořádal 
Český veslařský svaz v pražské hale Královka.  
 
 
ME 2020 POZNAŇ  

 
W2x   4. místo ANOTOŠOVÁ Lenka, FLEISSNEROVÁ Kristýna; trenér LUKŠ Josef 
LM1x   8. místo CINCIBUCH Jan; trenér VABROUŠEK Michal 
W4-  10. místo KROPÁČKOVÁ Nikola, HARTMANOVÁ Kateřina, NOVOTNÍKOVÁ Radka,  
   FLAMÍKOVÁ Pavlína; trenér ONDRÁČEK Luboš 
LW1x 10. místo NEUHORTOVÁ Kristýna; trenér KACOVSKÝ Tomáš 
M4- 13. místo ŘIMÁK Vojtěch, OUŘEDNÍČEK Petr, PAROULEK Jakub, MAŘÍK Antonín;  

trenér KRUTYAKOV Sergej 
LW2x  16. místo NOVÁKOVÁ Monika, VALSOVÁ Zuzana; trenér LUKŠ Josef 
M1x 19. místo PODRAZIL Jakub; trenér DOLEČEK Milan 
 
 
ME U23 2020 DUISBURG   
 
BM4x         1. místo BALDRIÁN Václav, DIBLÍK Marek, ŠIŠMA Tomáš, ZIMA Filip; trenér NAVRÁTIL 
   Jan 
BLM1x       2. místo CINCIBUCH Jan; trenér VABROUŠEK Michal 
BW2-         4. místo ŠANTRŮČKOVÁ Anna, FLAMÍKOVÁ Pavlína; trenér ONDRÁČEK Luboš 
BW8+        5. místo PODRAZILOVÁ Barbora, PAŠKOVÁ Simona, HARTMANOVÁ Kateřina,  

ŠTĚPÁNKOVÁ Zuzana, JURKOVÁ Marie Natalie, ŠTEFKOVÁ Marie. POSPÍŠILOVÁ  
Michala, MACKOVÁ Anna-Marie,korm. NEJEDLOVÁ Vanda; trenér BLECHA Petr      

BM8+         5. místo MALÁK Filip, NOSEK Daniel, ZOBAL Tomáš, PACHMAN Vilém, KELLER Štěpán,  
MAHLER Gabriel, MACH Matěj, KYNCL Jakub, korm. MATOUŠOVÁ Barbora;  
trenér UHLOVÁ Iva 

BM1x         6. místo FLEISSNER Jan; trenér NAVRÁTIL Jan 
BLW1x      10. místo CIHELKOVÁ Tereza; trenér KACOVSKÝ Tomáš 
BLM2x      10. místo MÁLEK Vojtěch, FRIEDRICH Jonáš; trenér VABROUŠEK Michal  
 
 
MEJ 2020 BĚLEHRAD 
 
JM8+         2. místo ŠANDA Vojtěch, SEDLÁK Martin, NEUHORT Filip, BALDINUS Vít, SNÁŠEL Filip,  

OPPITZ Jiří, DOČEKAL Matouš, VIKOL Ruslan, korm. ŠALAMUN Pavel; trenér  
LITERA Jakub 

JM4x         3. místo INGR Jiří, ZINDULKA Michal, CHLEBOVSKÝ Jan, ŠNAJDR Adam; trenér GRUBER  
Jan 

JW4x         4. místo KOHOUTOVÁ Simona, ZAVADILOVÁ Alžběta, NOVOTNÁ Magdalena, ČINKOVÁ  
Veronika; trenér KLETEČKA Tomáš 

JW4-          7. místo STUDENÁ Lenka, HEJNICOVÁ Veronika, ŠVEJDOVÁ Eliška, ŠEVČÍKOVÁ Sára;  
    trenér KLETEČKA Tomáš 

JM2x          9. místo VAKOČ Martin, JECH Jakub; trenér GRUBER Jan 



Výroční zpráva ČVS za rok 2020, 6/2021 
 

 
 

38 

JW2x        10. místo VLČKOVÁ Tereza, STAROSTOVÁ Ema (STUDENÁ Lenka); trenér KLETEČKA  
Tomáš 

JM4-  10. místo DROBIL Tomáš, FRÝDA Tomáš, BÁRTEK Martin, MOLÁČEK Jan; trenér LITERA 
 Jakub 

 
 
ME V HALOVÉM VESLOVÁNÍ 2020 PRAHA 
 
JUNIOŘI       2. místo Tomáš PUSTĚJOVSKÝ 
JUNIORKY  3. místo Magdalena NOVOTNÁ  
MUŽI LV U23  1. místo Jonáš FRIDRICH  

   2.místo  Jan ŠMOLÍK  
   3.místo  Vojtěch MÁLEK 

ŽENY LV U23  1.místo  Simona PAŠKOVÁ 
   2.místo  Barbora PODRAZILOVÁ 
   3. místo Nikola VIČÍKOVÁ 
MUŽI U23  1.místo  Jan POTŮČEK 
   3.místo  Gabriel MAHLER 
ŽENY U23  1.místo  Anna ŠANTRŮČKOVÁ 
   2.místo  Pavlína FLAMÍKOVÁ 
   3.místo  Nikola KROPÁČKOVÁ 
MUŽI   1.místo  Jakub PODRAZIL 
   3.místo  Petr OUŘEDNÍČEK 
ŽENY   1.místo  Marie Natalie JURKOVÁ 

   3.místo  Radka NOVOTNÍKOVÁ 
 
 
 

 
Jan Cincibuch – stříbrný skifař lehkých vah z ME U23 2020    foto ČVS 
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Mistři České republiky ve veslování v roce 2020 
 

TRENAŽÉRY 

Muži    Jakub PODRAZIL                               Dukla Praha  
Muži do 23 let   Gabriel MAHLER                                      Dukla Praha  
Ženy    Marie Natalie JURKOVÁ                         VK Slavia Praha 
Ženy do 23 let   Marie Natalie JURKOVÁ                         VK Slavia Praha  
Muži LV    Jan ŠIMÁNEK                                            Dukla Praha  
Muži LV do 23 let  Jonáš FRIDRICH                                       Dukla Praha  
Ženy LV    Simona PAŠKOVÁ                          VK Blesk  
Ženy LV do 23 let  Simona PAŠKOVÁ                          VK Blesk 
Junioři    Tomáš PUSTĚJOVSKÝ   ČVK Pardubice 
Juniorky   Magdaléna NOVOTNÁ                            ČVK Pardubice  
Dorostenci   Tomáš PANCHÁRTEK                                   ČVK Pardubice 
Dorostenky   Lucie RABOVÁ                                    VK Smíchov 
 
 
MČR ŽACTVA 
Žkym 
1x/11                        VK VAJGAR, J. Hradec   Pavlíková L.  
1x /12     SK HAMR – veslování   Dědková A.  
2x                              VK VAJGAR, J. Hradec  Němcová E, Bártů R 
4x+                            VK VAJGAR, J. Hradec  Hronová E, Bubeníková D, Němcová E, Bártů R 
        korm. Němec T.  
Žcim 
1x/11                        VK Hodonín   Kolínek M 
1x/12                        ČVK Brno   Soběslavský J S 
2x                              Chemička Ústí   Stýblo V, Wiesner V 
4x+                            VK Olomouc   Pospíšil J, Doubrava Š, Vlček D., Skopal D,  

korm. Skýpala J 
8x+MIX                    VK Lysá nad Labem  Vedralová Š, Sýkora V, Williams D I, Ocelák D,  

Michalčík P, Chládková V, Jedličková M, Holexová P, korm 
Janda J 

 
Žkys 
1x/13                        VS Tábor   Malenická K 
1x/14                        VK Olomouc    Slepičková E 
2x                               Lokomotiva Beroun  Pavlásková A, Laubová A 
2x/13                         VS Tábor   Ševčíková N., Malenická K  
4x+                             VK Slavia Děčín   Koupá A., Strnadová Z., Techlová N., Hajná K.,  

korm. Svobodová M 
4+                               VK VAJGAR, J. Hradec  Rusevová K, Šimůnková D., Pavlíková S., Staňková T,  
      korm. Němec T 
 
Žcis 
1x/13                        VK Piešťany   Jurga V 
1x/14                        VK Slavia Děčín   Bureš F 
2x                              VK Hodonín    Kobrinek J, Kolínek L 
2x /13                       VK Blesk    Walter F, Heinige H 
4x+                            VK Hodonín    Kouřil A, Vlachinský O, Kobzinek J, Kolínek L,  

 korm. Mančíková J 
4+                             VK LITOMĚŘICE    Záruba O, Horn V, Zadák L, Rožec J, korm. Hladíková K 
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8x+MIX                    VK VAJGAR, J. Hradec/  Soukupová A., Schötterlová Š, Smetana M, Kocourek P,  
Jiskra Třeboň    Čurda M, Herda Š, Šmejkalová V, Bouchalová H,  

korm. Sedláčková V 
 
 
Dorostenky 
1x                               SK HAMR – veslování    Zámostná V 
2x                               KVM 1881    Daňková A, Nováková R 
4x-                              VK Blesk    Novotná K, Jonášová D, Kottová V, Seböková A 
2-                                SK HAMR - veslování   Zámostná V, Hajnovičová E 
4-                                VK Smíchov    Malečková H, Rozová V, Rabová L, Ledvinová M 
8+                               VK Olomouc /    Hrubá V, Grossertová E, Hockaday H, Langerová N,  

SK HAMR – veslování   Žežulková M, Hajnovičová E, Rulfová K, Slepičková J,  
korm Hlaváčková K 

 
Dorostenci 
1x                               VK VAJGAR  J. Hradec  Krejčíř S 
2x                               VS Tábor   Koška J, Pecival O 
4x-                              VS Tábor / Bohemians /   Pecival O, Krejčíř S, Koška J, Rychnovský M 
     VK VAJGAR J. Hradec 
 2-                               SVK Břeclav   Kašík M, Halady M 
4-                                SVK Břeclav /  VK Olomouc Kašík M, Kratochvíl M, Hoskovec V, Halady M 
4+                               VK VAJGAR  J. Hradec  Winkler R, Krejčír S, Přibyl A, Hron A,  

korm Jedličková A 
8+                               VK Hodonín    Bukovský D, Kobzinek J, Kolínek L, Kouřil D, Krůza A,  
      Hýbner Š, Slavík M, Baldrián A, korm. Kopečný J 
 
 
Juniorky 
1x                               VK Slavia Praha   Kohlmayer E 
2x                               VK VAJGAR  J. Hradec /    Drnková A, Kohlmayer E 
     VK Slavia Praha 
4x-                              VK Lysá / Chemička Ústí /  Hrázská V, Besserová K, Húlová D, Macková K 
     Lokomotiva Nymburk 
2-                                VK Slavia Praha   Grabmullerová A, Mottlová A C 
4-                                VK Olomouc / VK Hodonín / Brokešová A, Bartuňková K, Zavadilová E, Hýbnerová L 
       Jiskra Otrokovice 
8+                               VK LS Brno / VK Olomouc /  Dvořáková L, Přikrylová A, Boušková L, Bínová V,  
     Bohemians   Sadílková V, Brázdová K, Brokešová A,  
      Zeithammerová E, korm Kamínek T 

 
  
Junioři 
1x                               VS Tábor    Čížek J 
2x                               VK SLAVIA PRAHA   Švach A, Bieber J 
4x-                              STUB    Herhonek J, Gyarmati A, Vajgel P, Anda T 
2-                                ČVK Praha    Ložek S, Vursta V 
2+                               VK Lysá   J Hejňák D, Brynych H, korm. Křížová Š 
4-                                ČVK Praha    Pinc D, Vursta V, Ložek S, Vavrek O 
4+                               VK VAJGAR  J. Hradec                      Jedlička A, Řepa A, Staněk R, Šimůnek H,  

korm. Jedličková A 
 8+                               VK LS Brno / ČVK Brno  Matouš T, Pfeifer M, Vostatek M, Brúna F, Hoplíček O,  
      Lohnický M, Dufek M, Vaverka V, korm. Matoušková B 
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Ženy 
1x                              Jiskra Otrokovice  Solařová V 
1xLV                          VK Blesk   Vičíková N 
2x                              VK SLAVIA PRAHA   Žabová A, Žabová L 
2x LV                         ČVK Pardubice    Stoklasová L, Remešová J 
 4x-                            ČVK PARDUBICE /  Příhodová K, Kiacová V, Štěpánková Z, Hartmanová K 
      SK HAMR - veslování 
2-                               VK Blesk / SK HAMR - veslování Hartmanová K, Skružná V 
4-                               VK Blesk / SK HAMR - veslování Hartmanová K, Hartmanová K, Skružná V,  

Podrazilová B 
8+                             VK Blesk / SK HAMR - veslování Hartmanová K, Hartmanová K, Podrazilová E,  

Skružná V, Podrazilová B, Klimková V, Skálová L,  
Procházková L, korm. Vičíková N 

 
  
Muži 
1x                              DUKLA PRAHA                                   Neděla D 
1xLV                          DUKLA PRAHA                                   Vraštil M 
2x                              VK SLAVIA PRAHA                           Nosek D, Kobera L 
2xLV                          DUKLA PRAHA / ČVK Pardubice Málek V, Friedrich J 
4x-                             VK Smíchov    Zetek M, Mráz T, Čáp J, Šabata V 
2-                               SK HAMR - veslování   Baranivskyj D, Kapa A 
2- LV                          Bohemains Praha  Bláha P, Novák J 
2+                               VK SLAVIA PRAHA                          Kučera D, Zitta V, korm Součková M 
4-                                SK HAMR- veslování  Nejedlo V, Dědek V, Dědek V, Pazdera P 
4+                               Bohemains Praha  Lesse P, Tibitanzl M, Tvardík J, Pustějovský P,  

korm Mikušová N 
8+     SK HAMR- veslování  Běhal K, Pazdera P, Nejedlo V, Dědek V, Dědek V,  
      Caban A, Baranivskyj D, Kapa A, korm. Matoušková B 
 
  
 
Ženy U23 
1x                              Jiskra Otrokovice  Solařová V 
1xLV                          VK Blesk   Vičíková N 
2x                              VK VAJGAR  J. Hradec /                     Motlová B, Solařová V 
    Jiskra Otrokovice 
2x LV                         VS Tábor    Košková L, Chudá Ž 
2-                               VK Blesk / SK HAMR - veslování Hartmanová K, Skružná V 
 
 
 
Muži U23 
1x                              DUKLA PRAHA                                   Neděla D 
1xLV                          DUKLA PRAHA                                   Friedrich J 
2x                              VK SLAVIA PRAHA                           Nosek D, Kobera L 
2xLV                          DUKLA PRAHA / ČVK Pardubice Málek V, Friedrich J 
2-                               SK HAMR - veslování   Šimkovský J, Cabar A 
2- LV                          Bohemains Praha  Knorr R, Knytl J 
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Ing. Ladislav Kozák s.r.o. 
auditorská společnost oprávnění Komory auditorů č. 253 

Praha 
 
 

 
 
 
                                    
 
                                  
 
 
 

Z P R Á V A  N E Z Á V I S L É H O  
 

A U D I T O R A 
 
 

o ověření účetní závěrky  
 
 

organizace   
 

Český veslařský svaz, spolek 
 

se sídlem Zátopkova 100, 169 00 Praha 6 
 

za účetní období 01.01.2020 - 31.12.2020 
 
 
Přílohy: Rozvaha  
              Výkaz zisku a ztrát 
              Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu 
               
                                                                                                                           
 
Praha 8. 6. 2021 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
 
 
Příjemce: členové Českého veslařského svazu, spolek 

 
Výrok auditora 
 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Český veslařský svaz (dále jen „Svaz“) 
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu 
zisku a ztráty a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních 
metod a další vysvětlující informace. Údaje o Svazu jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní 
závěrky. 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Svazu 
k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 
v souladu s českými účetními předpisy. 
 
 
Základ pro výrok  
 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito 
předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V 
souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České 
republiky jsme na Svazu nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených 
předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a 
vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 
 
 
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě  
 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve 
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
statutární orgán Svazu. 
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a 
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní 
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se 
jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní 
informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu 
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s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují 
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací 
v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo 
způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 
 
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 

závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Svazu, k nimž jsme dospěli při 
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V 
rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) 
věcné nesprávnosti nezjistili. 
 
Odpovědnost statutárního orgánu Svazu za účetní závěrku 
 
Statutární orgán Svazu odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz 
v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za 
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou. 
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Svazu povinen posoudit, zda je Svaz schopen 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se 
jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Svazu nebo ukončení její 
činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 
 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující 
náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený 
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou 
existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů 
nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by 
jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky 
na jejím základě přijmou. 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato 
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli 
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v 
důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti 
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná 
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Svazu relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému. 
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• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 
a informace, které v této souvislosti statutární orgán Svazu uvedlo v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně 
zpochybnit schopnost Svazu trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková 
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na 
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Svazu trvat 
nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně 
budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Svaz ztratí schopnost trvat 
nepřetržitě. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, 
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k 
věrnému zobrazení. 

 
Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování 
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných 
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 
 
 

Ing. Ladislav Kozák s.r.o. 
102 21 Praha 10, Pražská 810/16 

auditorská společnost oprávnění Komory auditorů ČR č. 253 
Ing. Ladislav Kozák, CSc. 

oprávnění Komory auditorů ČR číslo 100 
 
Praha 8. 6. 2021 
 
Podpis auditora:                                         
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