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ZÁPIS 

SCHŮZE TRENÉRŮ MLÁDEŽE ČVS 

Datum: 21. 9. 2019 

Místo: Račice 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Vyhotovil: Monika Perglerová 

 

Jednání zahájil ústřední trenér mládeže ČVS Vít Kučera. Přivítal přítomné a představil zástupce ČVS. 

Dále předal slovo předsedovi ČVS Dušanovi Macháčkovi. 

Dušan Macháček informoval trenéry o výsledcích jednání předsednictva ČVS, které proběhlo v pátek 

20. 9. 2019. 

- byl stanoven konečný termín MČR žactva – poslední víkend v červnu a o týden později MČR 

dorostu, juniorů, seniorů do 23 let a seniorů 

o jeden z důvodů byla účast i závodníků, kteří se nominovali na OH 

- po vzájemné dohodě byl ukončen kontrakt s ústředním trenérem (dále jen „ÚT“) Simonem 

Coxem 

o Jakub Makovička jako předseda pro sport sestaví do 14 dnů s konzultačním týmem 

profil, strategii a personální návrh pro nadcházející sezonu 

o z časových důvodů bude mít nový ÚT funkční období od září 2020, na post ÚT bude 

vypsáno výběrové řízení 

o Jakub Makovička zmínil podporu OH disciplín, další návrhy (U23 a LW), na které padl 

dotaz, budou řešeny ve strategii, která bude zveřejněna nejdříve za 14 dnů 

ME a MČR na veslařském trenažeru – Dušan Macháček 

- 11. ledna 2020 

- kategorie dorostu, juniorů, U23, open, masters, para 

- přihlašování členů ČVS přes Sportis, přihlašování zahraničních účastníků přes 

RegattaCentral.com 

- 2k, 500m, mix štafety, čtyřky 

- disciplíny (délky tratí), které pojmeme jako MČR jsou otázkou 

- startovné je 25 EUR za jednotlivce a start, pro závodníky z ČR to bude pouze 25 EUR za 

jednotlivce a je jedno, kolik bude mít startů 

o důvodem této ceny je unifikace ceny pro zahraniční závodníky a závodníky z ČR 

- info na webu www.indoor-rowing.cz 

- dobrovolníci – bude třeba velké množství, proto na to Dušan Macháček velmi apeloval, bude 

jim hrazena strava a dostanou promo věci 

http://www.indoor-rowing.cz/
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Dušan Macháček před slovo zpět Vítovi Kučerovi. 

Přijď veslovat 

- testování proběhne v období 7. – 25. 10. 2019 

- kontaktní osoba za ČVS je Monika Perglerová 

- termíny testování budou vyvěšeny v nejbližších možných dnech na webu ČVS 

- testování v disciplínách stejné jako v loňském roce 

- počet dětí zařazených do programu Přijď veslovat, bude podkladem pro rok 2020 (při 

stejných dotačních podmínkách od MŠMT jako v roce 2019) 

- pro ročníky narození 2004 – 2008 

- v případě nemoci závodníka není nutné doložit lékařské potvrzení, ale je potřeba doložit start 

tohoto závodníka alespoň na dvou regatách v období 1. 8. – 9. 10. 2019 

- přihlášky do 3. 10. 2019 na http://www.veslo.cz/  

 

Otázka: Existuje statistika, jak si děti vedou v průběhu dalších let? 

Odpověď: Statistika zatím zpracována není. 

 

Zimní pohár mládeže 2019/20 

- pro děti, ročníky narození 2006 – 2011 

- pohár jednotlivců (hodnoceno po ročnících) a pohár oddílů 

- informace o termínech, které ještě nejsou definitivní  

- soutěže: Roudnický trojboj, Lounský triatlon, Hodonín, Štětský čtyřboj, Olomoucký triatlon 

 

Program juniorů 

- kompletní informace k požadavkům na adepty juniorské reprezentace najdete na 

internetových stránkách https://www.veslo.cz v sekci reprezentace / junioři / dokumenty 

- výběr pro VT Pardubice bude probíhat podle výsledků testování v Uherském Hradišti 

- disciplíny a podmínky příjmu do reprezentace budou podobné jako v loňském roce 

 

OLYMPIC HOPES REGATTA (CEFTA) 2020 

- kritéria budou zveřejněny začátkem roku, ale budou podobné, jako v loňském roce,  

- bude se stavět i „Tým B“ 

- přepokládaný termín závodu je 15. května v Brně 

 

SCM 2020 

- kompletní znění pravidel pro SCM 2020 najdete na internetových stránkách 

https://www.veslo.cz v sekci mládež / sportovní centrum mládeže / dokumenty SCM 

http://www.veslo.cz/
https://www.veslo.cz/
https://www.veslo.cz/
https://www.veslo.cz/
https://www.veslo.cz/
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- týká se závodníků 2002 – 2004 

- termín testovacího víkendu si může každý zvolit sám – Praha nebo Uherské Hradiště 

o tj. není nutné absolvovat obě testování 

- závod na 1x 

- diskuze: 

Otázka: Jak má mládež zvládnout v jednom dni 6 km na trenažeru a druhý den na vodě? 

Odpověď: SCM je výběr talentovaných závodníků, kteří by toto testování měli zvládnout. 

Otázka: Proč nejsme u původního systému? 

Odpověď: Standardně je třeba odevzdat seznam členů SCM na MŠMT již na začátku prosince. 

Systém je nastaven tak, aby i v případě nemoci, měl každý závodník další možnost absolvovat 

vstupní testy do SCM. V systému vstupních testů SCM bylo více návrhů na změnu, výsledná 

pravidla vznikla po jednání PČVS a změnách v původním návrhu. 

Otázka: Proč neposunout závody na začátek října a udělat testovací víkendy zvlášť voda a 

trenažer, aby se to stihlo do začátku prosince? 

Odpověď: Testy jsou dlouho dopředu dané, testování bylo připravováno s ÚT, tak aby test na 

konci listopadu byl společný s týmem seniorů.  

Otázka: Je možné přesunout termín testování na trenažéru o cca 14 dnů dříve? 

Odpověď: V tomto roce již změna uskutečnit nelze. Vzhledem ke sloučení testu na vodě a na 

trenažéru a specifikům přípravy na tyto testy je logické zaměřit se v přípravě na toto 

testování na trénink na vodě a neupřednostňovat trénink na trenažéru.  

Otázka: Je možné, aby se testování v Uherském Hradišti uskutečnilo v obráceném pořadí -  

v sobotu závody na vodě a v neděli závody na trenažeru? Mohli by se tak zúčastnit závodů na 

vodě i závodníci, kteří nestojí o reprezentaci a zařazení do SCM. 

Odpověď: Je třeba ověřit proveditelnost změny (rozhodčí, časomíra, pronájem prostor, 

organizační tým) a případnou změnu musí schválit PČVS. ÚTM ověří možnosti a v případě 

proveditelnosti osloví PČVS.  

Otázka: Proč nejsou závodníci testováni v posádkách 2-? 

Odpověď: Změna nám přinese jasné porovnání individuální výkonnosti závodníků. Všichni 

členi SCM budou mít základní dovednosti v párovém veslování. 

 

VSCM 2020 

- kompletní znění pravidel pro VSCM 2020 najdete na internetových stránkách 

https://www.veslo.cz v sekci reprezentace / senioři / sportovní a veslařská centra / vrcholové 

sportovní centrum mládeže / dokumenty VSCM 

- testování bude pro všechny adepty stejné, bez speciálních kritérií pro kategorii lehkých vah 

- pro ročníky 2000 a 2001 

https://www.veslo.cz/
https://www.veslo.cz/
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- baterie testů je stejná jako v loňském roce 

 

 

DISKUZE 

Otázka: Proč nejsou kontrolní závody veřejné a zda se nemůžou dále otevřít a zároveň proč jsou 

limity na trenažeru? 

Odpověď: Pro účast na kontrolních závodech jsou nastaveny další kritéria (mimo jiné v testu na 

trenažéru na 2km a v testu na vodě na 6 km). Cílem je zařazovat do reprezentace závodníky splňující 

další parametry. Limity na trenažéru jsou nastaveny tak, aby je dobře kondičně připravený závodník 

v daném období překonal. 

Otázka: Je možné zveřejnit požadované parametry reprezentanta v juniorském věku – jak by měl 

vypadat? 

Odpověď: Juniorští závodníci jsou do reprezentace vybíráni na základě výkonů v závodech a testech. 

Pro zařazení do juniorské reprezentace není rozhodující „jak vypadá“. 

Návrh od trenérů: Pozvat na KZ i několik předních posádek z MČR na dlouhé trati, i pokud nesplnili 

limit na trenažeru nebo, aby takovým závodníkům byla udělena divoká karta. 

 

- Diskuze na téma dorostenec na trenažeru 

o Je třeba se rozhodovat podle vody a kondičního faktoru, ale voda by měla být 

prioritou 

- Diskuze na téma lidí, co jsou vhodní do posádek a nikoliv na 1x 

o jak ukázat jejich šance, pokud se bude závodit pouze na skifech 

 


