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Vyhodnocení programu 5 „Přijď veslovat“ 

 

      Program 5 byl představen českým klubům v březnu tohoto roku. Jeho hlavním cílem 

bylo rozšíření členské základny o nové veslaře v kategoriích žactva.  

      Prvním krokem byla analýza stávajícího stavu.  V roce 2011 závodilo na oblastních 

mistrovstvích celkem 364 žáků. Vedení svazu usoudilo, že je třeba tento stav navýšit a 

podpořit kluby v náboru, rozšířit trenérskou základnu pro nově příchozí a stávající mladé 

veslaře a samozřejmě podpořit kluby v nákupu nového materiálního vybavení, po kterém 

dlouhodobě volaly.  

      Projekt „Přijď veslovat“ dotoval ČVS částkou 5.400.000,- Kč.  

     První část financí byla rozdělena na základě počtů v kategoriích žactva v oblastních 

mistrovstvích v roce 2011. Bylo rozděleno 2.550.000,- Kč v poměru 70% na trenérské 

zajištění a 30% na nákup nového materiálu, VT, opravu lodí atd.  Před kluby vyvstala výzva 

v podobě oblastních přeborů 2012, podle kterých se měly rozdělit peníze klubům na zbytek 

roku.  

Výsledek byl velmi potěšující. Od června 2011 vzrostl počet mládeže z 364 na 520! 

Díky programu 5 tak na závodech startovaly i kluby, které se potýkaly dlouhodobě s nízkým 

počtem žactva. Příkladem je VK Perun Ostrava, který v roce 2011 neměl na závodech 

jediného žáka a v roce 2012 již osm žáků a žákyň.  

     Za oblastní mistrovství 2012 byla rozdělena částka 2.550.000,- ve stejném poměru 

jako v první části.   

    V říjnu se konal kontrolní sraz žactva podporovaného programem 5. Na srazu 

konaném v Praze a v Přerově bylo otestováno na 498 dětí v disciplínách: běh na 60 metrů a 



1000 metrů, pětiskok snožmo a hloubka předklonu.  Cílem srazu byla kontrola počtu žactva 

v jednotlivých klubech, otestování základních motorických předpokladů – rychlostní, 

vytrvalostní, koordinační schopnosti.  Počty žactva splnilo celkem 19 klubů z 30 testovaných. 

Důvodem poklesu počtu o 22 žáků byla velká nemocnost, popřípadě aktivity spojené 

s přestupem do nových škol.  

 Z programu 5 „Přijď veslovat“ byl financován i letní dětský sportovní tábor v Račicích. 

Tábor byl určen pro nové zájemce o veslování a žactvo. Celkem se akce zúčastnilo 24 dětí a 

šest instruktorů. Náklady na tábor činily 114.000,- Kč. 

 Na podporu veslování tělesně postižených v Českých Budějovicích a Ústí nad Labem 

bylo poskytnuto z programu 5 celkem 30.000,- Kč, stejná částka byla využita na tréninkový 

kemp žactva českých klubů pořádaný VK Smíchov před premiérovým závodem žákovských 

osmiveslic při Primátorkách 2012. 

 K dnešnímu dni vesluje v klubech a oddílech více než 780 dětí ve věku 10 – 15 let 

(vycházíme z informací od klubů). Oproti roku 2011 je to více než dvojnásobné navýšení 

členské mládežnické základny. I to přináší nemalé finanční přilepšení pro samotné kluby. 

V tuto chvíli řada klubů dosáhla maxima kapacit svého zázemí a další zvyšování 

mládežnické základny bude obtížné. Chybí lodě, trenéři a zázemí. V příštích letech proto 

bude nezbytně nutné udržet finanční podporu mládežnického veslování ze strany ČVS na 

podobné úrovni jako v letošním roce. Reálně totiž hrozí, že by kluby neměly z čeho platit 

trenéry žactva a nakupovat nový lodní materiál, což by následně vyústilo v opětovný pokles 

mládežnické základny. 

Projekt „Přijď veslovat“ se ukázal jako velice přínosný a měl by pokračovat i 

v nadcházejících letech. 
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