
Zápis z mimořádného jednání předsednictva Českého veslařského 
svazu 

IČO:48136794, se sídlem: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
 
 

Datum:   16. 10. 2015, 9:00 
Místo konání:  VK Slavia Praha 
Přítomni:    D. Macháček, Z. Pecka, V. Chalupa, V. Burda, J. Svoboda - CŽV 
Omluveni - Per rollam : M. Možný, P. Hlídek, F. Koudela 
GS :    J. Johánek  
 
Téma jednání: 

1. Ustanovení ÚT od 10/2015 
2. Plán přípravy seniorské reprezentace v 2015/2016 
3. Systém nominací na Dokvalifikační regatu na LOH v Luzernu v 5/2016 a na ME 

v 5/2016 
4. Různé 

 
 

1. Ustanovení ÚT od 10/2015 
Předsednictvo se seznámilo s materiálem V. Burdy a V. Chalupy ohledně závodní 
sezóny 2015/2016 a pečlivě jej prodiskutovalo.  
P-ČVS rozhodlo, že nebude pro sezónu 2015/2016 ustanovovat pozici dočasného 
ÚT. Seniorskou sportovní reprezentaci bude bezplatně řídit V. Chalupa ze své 
pozice mpř - ČVS pro sport. V. Burda bude v pozici jeho poradce. 
 
Kompletní administrativní zabezpečení seniorského reprezentačního týmu bude 
zajištěno pomocí Jany Šebestové – AJ, IT, repre kanoe Dukla, VŠ vzdělání, CV 
v příloze - a to od 11/2015. 
 
 
 

2. Plán přípravy seniorské reprezentace v 2015/2016 
 V. Chalupa připraví termínovku reprezentačních srazů, testování, 

soustředění, povinných startů kandidátů reprezentačního družstva (viz. 
příloha) 
 

 J. Svoboda, J. Lukš připraví systém přípravy ženského družstva pro 
2015/2016 – do 19.10.2015 

 

 P-ČVS ustanoví do 31.10.2015 odpovědného trenéra za mužský tým U23. 
Ženský tým U23 bude pod CŽV. Strategií je vybudovat připravit prioritně 
velké disciplíny na MS U23 2016 v 8/2016, tj. BM8+, BW4x. Finální 
nominace bude upřesněna (V. Chalupa, V. Burda) 
 

 
3. Systém nominací na Dokvalifikační regatu na LOH v Luzernu v 5/2016 a na ME 

v 5/2016 
 
P-ČVS odsouhlasilo systém nominací 

 
kvalifikované posádky na LOH 2016: 

 M1x, W1x – osobní plány přípravy v max. součinnosti s rezorty a ČVS 
 LM4- - skupina pod vedením trenéra R. Kopřivy bude zahrnovat 8-10 

závodníků LV, závodníci mimo rezort Dukla Praha budou v případě 
prokázání individuální výkonnosti zařazeni do skupiny a budou v případě 
potřeby podpořeni ČVS. Prioritou je sestavení nejsilnější posádky pro LOH 



v LM4-, popř. zbývající závodníci pro LM2x, druhá LM4- na ME, U23 – bude 
upřesněno (V. Chalupa, V. Burda, R. Kopřiva) 

 
ostatní závodníci: 

 všichni se zúčastní MČR dlouhá trať v Hoříně 9.4.2016 
 M4-, M2x, W2x – nominační závod 16.,17.4.2016 v Račicích – detaily 

v příloze. První posádka na Dokvalifikaci Luzern, druhá posádka na ME 
 ostatní posádky pojedou KZ na malých disciplínách 23., 24.4.2016 z nichž 

se určí další nominace na ME, širší reprezentace U23 (podrobněji v příloze 
V. Chalupa, V. Burda) 

 
 

4. Různé 
F. Koudela informoval o odvolání trenéra P. Blechy z pozice trenéra nepárové 
skupiny k 10/2015 v ASD Dukla Praha. Celou závodní skupinu i včetně párové - 
původně vedené M. Vabrouškem - přebírá sám z pozice hlavního trenéra ASD 
Dukla. 
V nejbližší době určí své nové asistenty odpovědné za jednotlivé skupiny. 
Předsednictvo ČVS vzalo na vědomí. 
 

 
 
 
 
 
 
 


