
 

 

Koncepce reprezentace ČR ve veslování 

 

I. Struktura řízení reprezentace ČVS 

Sportovní ředitel (SŘ): 

- Řídí a dozoruje jednotlivé sekce reprezentace ČVS, jsou to: senioři A, U23, mládež (junioři + 

SCM + ID + Přijď veslovat), Coastal, Para, Univerzitní veslování 

- Navrhuje PČVS odpovědné osoby pro vedení jednotlivých sekcí: U23, mládež (Junioři + SCM + 

ID + Přijď veslovat), Coastal, Para, Univerzitní veslování. 

- Schvaluje a předkládá plán testování a výběru do reprezentace pro jednotlivé sekce: senioři 

A, U23, mládež (junioři). Předkládá pravidla pro reprezentační tým: senioři A, U23. 

- Navrhuje a dává ke schválení PČVS rozpočet jednotlivých složek reprezentace ČVS. 

- Navrhuje a dává ke schválení PČVS harmonogram závodního roku (regaty, VT) + plán 

testování a pravidla pro výběr a zařazení do reprezentace.  

- Navrhuje a dává ke schválení PČVS rozpočet pro nadstandartní odměňování závodníků, 

trenérů, fyzioterapeutů, masérů a lékařů. 

- Předkládá PČVS nominaci na jednotlivé závody, blok SP, ME, MS, OH (závodníci a trenéři ve 

všech kategoriích). 

- Řídí a svolává Trenérskou radu a Trenérské grémium nebo dává pokyn jednotlivým ÚT ke 

svolání schůze dané kategorie.  

- Je odpovědný za kategorii seniorů A ženy/muži, zajišťuje organizaci akcí pod hlavičkou ČVS. 

- V jednotlivých kategoriích má rozhodující slovo v nominaci jednotlivých posádek a trenérů 

(na návrhy ÚT). 

- Předkládá výsledky a závěrečné vyhodnocení včetně potřebných dat (data metodika ČVS). 

- Vystupuje a jedná, jménem ČVS, s rezortními centry (Dukla, Olymp, VSC) ve prospěch ČVS 

k zajištění přípravy pro vrcholné podniky. 

- Pro účely zajištění kvalitních podmínek zajišťuje pro akce ČVS osoby pro spolupráci v oblasti 

lékařské, fyzioterapeutické, psychologické, materiální, servisní, logistické.  

- Vystupuje jménem ČVS na mezinárodním poli, v médiích, reprezentaci a spolupráci se 

sponzory. 

SŘ: Ondřej Synek 



Metodik ČVS 

- Vede evidenci dat z jednotlivých testů a zpracovává jejich výsledky. 

- Vede evidenci důležitých parametrů v rámci tréninku a regat a vyhodnocuje tyto data. 

- Vede evidenci tréninkových dat a vyhodnocuje tyto data. 

- Pomáhá při tvorbě tréninkových plánů a postupů ve všech kategoriích (na vyžádání). 

- Sleduje trendy světového veslování a informuje trenéry na trenérských grémiích, srazech, 

(případně na vyžádání). 

Metodik ČVS: Přemysl Panuška 

 

Senioři A: Tým seniorů žen a mužů vede SŘ a je odpovědný za jednotlivé disciplíny a jejich nominaci. 

SŘ řádně sleduje a vyhodnocuje průběžné a závěrečné testování. Navrhuje nominaci posádek a 

trenérů pro jednotlivé závody a zajišťuje VT (srazy reprezentačního družstva), servisní služby v rámci 

VT, regat, regenerace a další. Nominace závodníků na jednotlivé srazy a VT v rámci reprezentace je 

v kompetenci SŘR.  

SŘR: Ondřej Synek 

 

U23: Tým U23 žen a mužů vede ÚT23. Je odpovědný za jednotlivé disciplíny a vedení týmu je v jeho 

kompetenci. ÚT23 řádně sleduje a vyhodnocuje průběžné a závěrečné testování v této kategorii. 

Navrhuje SŘ nominaci posádek a trenérů pro jednotlivé závody a zajišťuje VT (srazy reprezentačního 

družstva U23) a zajišťuje servisní služby v rámci VT, regat, regenerace a další. Nominace závodníků na 

jednotlivé srazy a regaty předkládá a konzultuje s SŘ. Dále organizuje průběžné srazy širšího týmu 

U23 (nové naděje) a sjednocuje tréninkové postupy a techniku. ÚT23 předkládá výsledky a závěrečné 

vyhodnocení včetně potřebných dat SŘ. 

ÚT23 se spolupodílí na zajištění Univerzitního veslování  

ÚT23: Přemysl Panuška (zároveň metodik ČVS) 

 

Mládež (junioři + SCM + ID + Přijď veslovat):  

I. Tým juniorů žen a mužů vede ÚTM. Je odpovědný za jednotlivé disciplíny a vedení týmu 

je v jeho kompetenci. ÚTM řádně sleduje a vyhodnocuje průběžné a závěrečné testování. 

Navrhuje SŘ nominaci posádek a trenérů pro jednotlivé závody a zajišťuje VT (srazy 

reprezentačního družstva Juniorů) a zajišťuje servisní služby v rámci VT, regat, regenerace 

a další. Nominace závodníků na jednotlivé srazy a regaty předkládá a konzultuje s SŘ. 

Dále organizuje průběžné srazy širšího týmu juniorů a sjednocuje tréninkové postupy a 

techniku. ÚTM předkládá výsledky a závěrečné vyhodnocení včetně potřebných dat SŘ. 

II. SCM vede ÚTM, je plně odpovědný za tento program a organizuje testování a výběr do 

SCM.  

 



III. ID je plně v kompetenci ÚTM. 

IV. Přijď veslovat je plně v kompetenci ÚTM.  

 

ÚTM: Vít Kučera 

 

Coastal: Tato kategorie není prioritní kategorií v rámci reprezentace veslování. Coastal nebyl zařazen 

do programu OH. Tato kategorie má vedoucího trenéra coastal (VTC), který zajišťuje organizaci 

ohledně této kategorie a předkládá nominaci závodníků SŘ. VTC předkládá výsledky a závěrečné 

vyhodnocení včetně potřebných dat SŘ. 

 

VTC: Libor Kubrycht 

 

PARA: Tato kategorie není prioritní kategorií v rámci reprezentace veslování. PARA je však zařazena 

do programu Paralympijských her. Vstoupit do jednání ČPT a prověřit zájem o tuto kategorii. 

V případě zájmu realizovat tým, který by zajistil organizaci PARA týmu.  

 

Universitní veslování: Zajišťuje vedoucí trenér universitního veslování (VTU) ve spolupráci s ÚT23. 

Jedná jménem ČVS s universitami a ČAUS pro zajištění reprezentace na akcích typu Universiáda nebo 

Akademické hry, atd. Pomáhá s rozvojem universitního veslování. 

 

VTU: Petr Škvor 

 

Trenérská rada SenA + U23 (TR): Poradní orgán, dává podněty k fungování reprezentace, sleduje 

výkonnost závodníků napříč všemi disciplínami. Schůze TR zajišťuje SŘ (zpravidla 1x měsíčně, 

případně dle potřeby). 

Trenéry do Trenérské rady nominuje SŘ. TR je složena minimálně z SŘ, ÚT U23, zástupce Dukla, 

zástupce Olymp, místopředseda pro sport. Další členové TR na pozvání (ÚTM, Coastal, jiní trenéři).  

Z této schůze je pořizován stručný zápis. 

 

Trenérské grémium SenA + U23 (TG): Schůze trenérů nominovaných posádek do reprezentace. 

Organizační a informativní schůze k zajištění fungování reprezentace. Jednotlivé trenéry nominuje a 

zve SŘ. Koná se dle potřeby, zejména před a po testování, regatách a nominacích. 

 



I. Ženy: 

 

Současný stav: 

 

Přípravu žen pro reprezentaci bude nově zajišťovat od 1.12. SCMV Olymp. Dochází tím ke 

sloučení Centra ženského veslování (CŽV). Pro přípravu bude využíváno veškeré zázemí 

SCMV Olymp v Praze ve Stromovce a loděnice ČVUT v Praze.   

Tréninkové skupiny budou sloučeny a cílem bude sloučit i tréninkový plán a VT se zaměřením 

na větší posádky W4x a W4- nebo případně W2x a W2- a jednu ze čtyřek. Trénink 

reprezentačních posádek SenA bude probíhat výhradně v CŽV. 

 

SCMV Olymp je schopen zajistit plnou zimní a jarní přípravu a vytvářet podmínky a 

spolupráci s ČVS k zajištění co nejlepší organizace reprezentace.    

 

  

Plusy sloučení přípravy pod jeden resort do CŽV: 

- zefektivnění tréninku v jedné skupině a loděnici 

- ukončení konkurenčních bojů a přetahování závodnic 

- zjednodušení logistiky a administrativy 

- celkový výsledek pro reprezentaci žen  

- ukončení zvýhodnění VK Slavia nebo jiného klubu 

- pevné ukotvení přípravy žen v jednom resortu a možnost založení oddílu/klubu žen 

 

Mínusy: 

- možná ztráta části finančního zabezpečení (dočasná), v celkovém součtu 

- zajištění kvalitními trenéry v případě ukončení trenérské činnosti některého trenéra 

- menší členská základna kvalitních závodníků 

 

Cíl: 

 

Cílem je pracovat na zlepšení fyzických a technických dovednostech závodníků a vzdělávání 

trenérů. 

 

 

 

Výkonnostní cíle: 

 

Primárně se zaměřit na kategorii SenA a vyvinout maximální činnost pro kvalifikování 

posádek na OH. Nesoustředit se pouze na kategorii U23. 

OH cyklus 2022 – 2024 = kvalifikovat na OH 2024 disciplíny W2x a W2- a pokusit se uspět 

v dokvalifikaci v disciplíně W4x nebo W4-.    



ME = 1x do 6. místa, 1x do 8. místa, 2x do 12. místa 

MS = 1x do 8. místa, 3x do 12. místa.  

U23 = 1x do 3. místa, 1x do 8. místa z ME a MS do konce OH cyklu 2024.  

 

Systematickou prací v OH cyklu 2025 – 2028 kvalifikovat velkou posádku W4 na OH. 

 

 

 

II. Muži: 

 

Současný stav: 

 

Přípravu mužů pro reprezentaci zajišťuje jedno resortní centrum, a to, ASC Dukla Praha. 

Trénink je rozdělen na jednu menší tréninkovou skupinu olympioniků a druhou větší skupinu 

okolo párové čtyřky a nepárových veslařů. Dochází ke sjednocení tréninkových plánů a ve 

velké míře i VT a testování.  Trénink reprezentačních posádek SenA bude probíhat výhradně 

v ASC Dukla Praha. 

 

 

ASC Dukla je schopna zajistit plnou zimní a jarní přípravu a vytvářet podmínky a spolupráci 

s ČVS k zajištění co nejlepší organizace reprezentace.    

 

Plusy ASC Dukla:  

- vlastní loděnice  

- zázemí pro trénink (Juliska) 

- zajištění fyzio, lékařské 

- finanční ohodnocení závodníků 

- kvalitní materiál (lodě, vesla, oblečení) 

 

Mínusy ASC Dukla:  

- menší členská základna kvalitních závodníků 

 

 

Cíl: 

Cílem je pracovat na zlepšení fyzických a technických dovednostech závodníků a vzdělávání 

trenérů. 

 

 

 



Výkonnostní cíle:                                                                                                                                    

Primárně se zaměřit na kategorii SenA a vyvinout maximální činnost pro kvalifikování 

posádek na OH. Nesoustředit se pouze na kategorii U23. 

OH cyklus 2022 – 2024 = kvalifikovat na OH 2024 disciplíny M2x, M4x a M2xLW.                   

ME = 1x do 4. místa, 1x do 8. Místa, 2x do 10. místa                                                                      

MS = 1x do 6místa, 3x do 12. místa                                                                                                    

U23 = 1x do 3.místa, 2x do 8.místa 

Systematickou prací v OH cyklu 2025 – 2028 kvalifikovat i posádku M4- na OH. 

 

 

 

 

 

 

V Praze 12.10.2021                                                                            Ondřej Synek 

 

 


