
Zápis z  jednání předsednictva Českého veslařského svazu 
IČO:48136794, se sídlem: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

 
č. 02 / 2016 

 
Datum:   17. 2. 2016, 10:00 
Místo konání:  Loděnice VK Blesk 
Přítomni:    D. Macháček, P. Hlídek, Z. Pecka, M. Možný, V. Chalupa, V. Burda 
Předsedové komisí : Z. Norková, R. Vondrák, J. Poláček, Z. Mejstřík, P. Janák 
 

 

Omluveni :  J. Starosta, P. Fojtík, M. Kurfirst, M. Lorenc 
Trenéři :  P. Škvor, F. Koudela,  
CŽV :  J. Svoboda 
GS :    J. Johánek  
Hosté :   Z. Paroulek  
 
Úkoly:     

 
02/01/2008  Měsíční podávání zprávy o hospodaření ČVS 
Podána informace. 
Termín: měsíčně 
Odpovídá :  J. Johánek 
 
06/05/2013 Zúčastňovat se jednání P-ČVS a informovat P-ČVS o dění v akademickém veslování 
Termín: průběžně 
odpovídá:  J. Lukš 
 
03/06/2015 Připravit návrh systému vytvoření sdružení Račic s dalšími obcemi z důvodu získání evropských 
dotací 
Termín: průběžně 
odpovídá:  M. Kurfirst 
 
05/01/2015 Připravit podklady pro projednání usnesení doporučení KK na VH ČVS konané 18. 4. 2015  
Bude finalizováno na příštím P-ČVS. 
Termín: průběžně 
odpovídá:  D. Macháček, M. Kurfirst, J. Johánek 
 
01/06/2015 Vytvořit pracovní skupinu, která bude řešit a reagovat na dopady novelizované vyhlášky o provozu 
na vodních cestách na veslování. Komise bude průběžně informovat P-ČVS. 
Informaci podal J. Poláček. Proběhlo jednání s M. Doktorem na SPS – došlo ke shodě, že režim zákazu plavby ve 
skluzu bude platit od Barrandeho desky po cílovou věž a od Železničního mostu k Šítkovskému jezu.  Vyhláška týkající 
se technické způsobilosti plavidel bude novelizována cca do konce roku. Do té doby platí stávající znění, které 
nesmyslně předepisuje sportovním plavidlům povinné vybavení pro motorové lodě.  
Termín: průběžně 
odpovídá:  J. Poláček, T. Polanecký, J. Johánek  
 
02/06/2015 Specifikovat okruh témat a komunikační kanály pro zlepšení komunikace P-ČVS s předsedy klubů 
Termín: průběžně 
odpovídá:  M. Kurfirst   
 
04/06/2015 Připravit doplněné a připomínky k platné strategii ČVS 
M. Kurfirst pošle místopředsedům návrh témat, která budou na jednání na oblastech se zástupci klubů projednány 
Termín: únor 2016 
odpovídá:  členové P-ČVS   
 
05/06/2015 Připravit náplň a personální obsazení marketingové komise ČVS 
Odloženo 
Termín: březen 2015 
odpovídá:  M. Kurfirst, místopředsedové P-ČVS   
 
01/08/2015 organizovat VŘ na bankovní služby pro ČVS 
Splněno – 24. 2. budou uzavřeny smlouvy ve FIO bance. 
Termín: leden 2016 
odpovídá:  J. Johánek 
 
 



01/09/2015 zajistit další jednoho člena DK k doplnění na konečný počet 5  
Termín: březen 2016  
odpovídá: Z. Pecka  
 
02/09/2015 vytvořit organizační schéma NOC VS, z. s. + SC Račice a. s. 
Úkol zůstává – bylo rozesláno členům P-ČVS a bude dokončeno příště. 
Termín: březen 2016 
odpovídá:  M. Kurfirst 
 
04/09/2015 navrhnout témata novelizace ŘZV a stanov v závislosti na „současných trendech“ 
Informaci k novele stanov podal informaci D. Macháček, k novele ŘZV podal informaci R. Vondrák. Bude finalizováno 
a rozesláno s materiály VH.  
Termín: únor 2016 
odpovídá:  V. Burda, R. Ondrák, V. Chalupa, J. Johánek 
 
01/11/2015 iniciovat setkání s M. Slabejem administrátory největších regat. Následně otestovat systém Sportis 
off-line formou „papírové regaty“ 
Podmínky upřesněny, systém se dokončuje  
Termín: březen 2016 
odpovídá:  M. Lorenc, R. Ondrák 
 
02/11/2015 pro sezónu 2017 připravit termínovku tak, aby se v létě veslovalo co nejdéle 
Termín: 2016 
odpovídá:  R. Vondrák  
 
03/11/2015 Navrhnout místo, termín a program školení trenérské licence C 
Pardubice, kompenzační cvičení, v březnu. Termín bude 18.-20.3.2016 – Praha, Mělník, Pardubice 
Splněno 
Termín: leden 2016 
odpovídá:  V. Kučera  
 
03/12/2015 Připravit informaci pro kluby týkající se ubytování v Račicích v roce 2016 (mechanismus rezervace, 
krácení požadavků, termíny uzávěrek, ceny… ) 
Splněno – projednáno s kluby na poradách v oblastech. 
Termín: březen 2016 
odpovídá:  M. Kurfirst 
 
04/12/2015  Ve spolupráci s P. Blechou připravit vrácení lodí do státní loděnice, provést inventuru a návrh na 
rozdělení lodí ČVS 
Inventura provedena, přijímají se žádosti o zapůjčení lodí do klubů. Seznam lodí k zapůjčení bude rozeslán do klubů. 
O zapůjčení lodí rozhodne V. Chalupa 25.2.2016. 
Termín: únor 2016 
odpovídá:  V. Chalupa 
 
05/12/2015  Připravit záměr a případně návrh na vytvoření pro „ústředního trenéra nejmladších veslařů“ 
Probíhá 
Termín: březen 2016 
odpovídá:  M. Kurfirst, J. Lukš 
 
02/13/2015 Připravit nominaci doprovodu a zabezpečení na akce roku 2016 
Odloženo. Do konce února. 
Termín: únor 2016 
odpovídá:  V. Chalupa 
 
03/13/2015 Připravit vyhodnocení projektu „Přijď veslovat“ z hlediska členské základny, vývoje výkonnosti, 
přechod do vyšších kategorií apod.  
V. Kučera rozeslal hodnocení, ale je na VT. Odloženo na příště.  
Termín: březen 2016 
odpovídá:  V. Kučera. R. Vondrák 
 
05/13/2015 Dát na web půjčovnu lodí se seznamem zapůjčených lodí  
Odloženo  
Termín: únor 2016 
odpovídá:  V. Chalupa 
 
 



01/01/2016 Navrhnout termíny setkání M. Kurfirsta a D. Macháčka s předsedy klubů a oddílů v oblastech  
Splněno – jednání na oblastech proběhlo.  
Termín: únor 
odpovídá:  místopředsedové oblastí  
 
02/01/2016 Projednat a finalizovat rozpočet U-23  
Termín: březen 
odpovídá:  D.Macháček, J.Johánek, P.Škvor, J. Svoboda  
 
02/02/2016 Oslovit veslařské svazy Rakouska, (Slovinska) s nabídkou účasti jejich družstva na závodech 
CEFTA 2016 (doplnění do plného startovního pole) 
Termín: březen 
Odpovídá:  J. Johánek  
 
 
Předsednictvo ČVS schvaluje: 
 
1. Zápis z minulého P-ČVS; 
2. Přijetí daru od NOC VS z. s. ve formě části pozemku 470/55 k. ú. Račice (ve velikosti půdorysu projektované stavby) 

z důvodu splnění podmínek žádosti investiční dotace MŠMT na vlastnictví pozemku pod stavbou loděnice C 
v Račicích; 

3. Rozdělení VIII. tranše loterijních financí ČOV;  
4. P-ČVS bere na vědomí odstoupení V. Burdy z funkce místopředsedy pro Vltavu k datu nejbližší valné hromady; 
5. Organizování každoročního setkání se zástupci klubů po oblastech – pozvánka bude rozesílána minimálně 1 měsíc 

předem.  
6. Uzavření smlouvy na zajištění přímého přenosu a velkoplošné obrazovky na MČR žactva a dorostu v ceně cca 

170.000,- Kč 
7. Inventuru majetku k 31. 12. 2015 
8. Nákup 2ks vysílaček (CŽV) a 2 baterií (repre ) do vysílaček + bude provedena údržba a sladění na OH 2016 - za 

cca 20.000,- Kč 
9. Výměnu rozhodčích s Belgií – recipročně – Jan Havlíček – pozvánka pro belgického rozhodčího na MČR a 

Račickou regatu – souhlas s placením stravy a ubytování a PHM za transport na a z letiště. J. Havlíčkovi bude 
proplacena letenka. 

10. Transport lodí (jeden 2x 2-4 ks skifů) na SP ve Varese pro Švédský veslařský svaz z Račic do Varese a zpět.   
11. Rozdělení 8. tranše loterijních financí ČOV – bude rozesláno do klubů a zveřejněno na webu 
12. Uznání II. trenérské třídy vydané ČSTV za současnou trenérskou licenci C (bez nutnosti obnovování) 
13. Celostátní vypsání veslařských soutěží na rok 2017 

 
 

Informace : 
 

1. J. Johánek  – o čerpání přidělení 70% dotací Programu I. a II. Na rok 2016; 
2. D. Macháček – o I. kole VŘ na ÚT. Výběrové řízení bude pokračovat II. kolem; 
3. R. Vondrák – návrh některých klubů pořádat Primátorky v měsíci září, návrh STK pořádat od 2017 oblastní 

mistrovství na konci června a MČR žactva a dorostu v první polovině září – bude diskutováno na VH 
4. V. Kučera – rozeslal informaci o testování členů SCM 16. – 17. a 31. 1. 2016 
5. D. Macháček – o přípravě kandidatury FISA Masters a předání přihlášky na MSJ 2018 na setkání prezidentů 

federací v Londýně 
6. J. Johánek – o stavu členské základny k 31. 12. 2015. Upozornil na nutnost doplnění všech údajů v databázi 

sportovců, zejména adresy a výše členských příspěvků. V případě absence těchto údajů nebude člen uznán ze 
strany MŠMT a ČOV a Svaz na ně nedostane finance. Následně ani klub neobdrží dotační finance a loterijní 
finance ČOV.  

7. J. Johánek – o vyžádání všech smluv mezi ČVS a M. Možným na základě požadavku Obvodního soudu pro 
Prahu 5 v rámci soudního sporu mezi VK Smíchov a L. Ondráčkem. Soudní jednání je plánováno na 22. 2. 
2016.  

 

Další P-ČVS proběhne ve středu 16. 03. 2016 v 14.00 v loděnici VK Blesk - bez pozvánky. 
 
Zapsal: J. Johánek 17. 2. 2016 
 
 


