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V sobotu 5. 2. 2022 se v hotelu Pyramida v Praze uskutečnila mimořádná Valná hro-
mada Českého veslařského svazu. 

Účelem tohoto setkání, kterého se zúčastnilo 32 představitelů českých veslařských 
klubů bylo projednání a odsouhlasení založení obchodní společnosti  České veslo-
vání s.r.o. Předmětem podnikání této společnosti bude zejména prodej reklamních  
a marketingových práv, případně další obchodní činnost spojená s aktivitami ČVS. Pří-
padný zisk této společnosti bude využíván k rozvoji veslování.

Valná hromada dále odsouhlasila principy dohody o mimosoudním narovnání se 
společností Cemex a pověřila předsedu ČVS k uzavření této dohody včetně dopracová-
ní příslušných smluvních ujednání v co nejkratším možném termínu. 

Valná hromada ČVS dále odsouhlasila několik změn v řádech závodního veslování 
a pravidlech veslařských závodů, které začínají platit s okamžitou platností. Jedná se 
zejména o zavedení tzv. „přestupových oken“, kdy přestupy a hostování veslařů mezi 
jednotlivými kluby bude možné realizovat pouze ve vymezeném období na jaře a na 
podzim. V průběhu sezóny nebudou změny klubové příslušnosti možné, s výjimkou 
zařazení do resortních center. Odsouhlaseno bylo také zmírnění pravidla umožňující 
vyloučení posádky v případě administrativního pochybení v rámci přihlášek, které se 
nyní bude vztahovat pouze na daný závod, nikoliv na celou regatu. 

Na návrh komise rozhodčích se součástí řádů stane i upravené pravidlo o využívání 
vesel se státním symbolem. Konkrétní znění přijatých změn řádů bude v co nejkrat-
ším možném termínu aktualizováno v so uhrnném dokumentu a tento materiál bude 
rozeslán klubům. 

Valná hromada na svém mimořádném zasedání dále odsouhlasila návrhy na udě-
lení čestného členství pro Radomila Peterku, Jiřího Poláčka, Oldřišku Pěknou, Zdenu 
Norkovou, Milana Loukotu, Jaroslava Poláka, Zdeňka Krejzu a Pavla Bláhu. Čestné člen-
ství bude oceněným slavnostně předáno při vhodné společenské příležitosti.

Předseda ČVS Ondřej Šebek uvedl: „Chci poděkovat všem za aktivní účast a odsou-
hlasení navrhovaných materiálů, zároveň respektuji nesouhlasné stanovisko klubů k na-
vrhovaným změnám formátu klubových soutěží. Velká účast zástupců klubů v tomto ne-
tradičním termínu mě přesvědčila o zájmu jednotlivých klubů o dění v českém veslování 
a zejména odsouhlasení principů dohody s Cemexem i vznik obchodní společnosti nám 
umožní bezodkladně uskutečňovat kroky, ke kterým se vedení ČVS zavázalo.“
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