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Cíl práce: 

Cílem diplomové práce bylo zjistit a popsat důsledky politických, společenských, 

ekonomických a legislativních změn v České republice na činnost Českého veslařského 

svazu a veslařského sportu v České republice obecně. 

Metoda: 

Ke zjištění potřebných informací pro vypracování této diplomové práce jsem využil 

postup kvalitativního výzkumu. Provedl jsem rozhovory podle návodu s čelnými 

představiteli Českého veslařského svazu. Následně jsem provedl analýzu dokumentů 

získaných především na sekretariátu Českého veslařského svazu (dále jen ČVS). 

Ostatní dokumenty jsem získal v dalších organizacích a dále prostřednictvím internetu. 

Získané informace jsem doplňoval z neformálních rozhovorů s funkcionáři, pamětníky 

a jinými činovníky, kteří ve sledovaném období v ČVS působili. 

Výsledky: 

Z výsledků šetření vyplynulo, že ČVS je občanským sdružením ve smyslu zákona 

č. 83/1990 Sb., které svoji základní úlohu plní. V době zásadních transformačních změn 

se ČVS osamostatnil a dokázal se integrovat do nově vznikajících struktur českého 

sportovního prostředí. ČVS je právoplatným členem Mezinárodní veslařské federace 

FISA. Česká veslařská reprezentace nechyběla od roku 1989 na žádné významné 

světové soutěži a dosáhla na nich mnoha úspěchů. V ČR se prosazují nové formy 

veslařského sportu. Přesto jsou v práci ČVS velké rezervy, zejména v oblasti 

medializace a propagace veslování, kde nevyužívá všech dostupných možností. 
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I. ÚVOD 

1.1 Vymezení pojmu a záměru práce 

V rámci této práce se zaměřuji na vývoj a proměny veslařského svazu po roce 1989. 

Tedy jak se vyvíjelo řízení a organizace veslování v nově tvořících se podmínkách po 

revoluci, jak reagovali funkcionáři svazu na nové ekonomické a společenské poměry. 

Těmto poměrům se musely přizpůsobit i jednotlivé kluby. Pro některé znamenalo 

porevoluční období ztrátu dotací a postupný zánik, jiné kluby se naopak výrazně 

ekonomicky zvedly, budovaly nové loděnice, které dokázaly využít k podnikání a tedy 

k zisku potřebných finančních prostředků. 

Nové období vnáší do společnosti i nové možnosti. Mladí lidé se realizují v různých 

oborech, otevírají se možnosti cestování a jiné. Pochopitelně se rozvíjí nové sportovní 

disciplíny, někdy až příliš dynamicky. To vše se pochopitelně odráží v členské 

základně veslování. Nejenom ekonomika a členská základna by ale měly být obsahem 

této práce. 

Porevoluční období přináší nové formy veslařského sportu. Rozvíjí se akademické 

veslování, jezdí se na mezinárodní regaty, startuje na akademických šampionátech. 

Kromě akademického veslování posiluje svoji pozici i veslování veteránské. 

Stále více starších lidí se aktivně zapojuje do závodění. Význam veteránského 

veslování je značný. Zpestřuje se program závodů, pro starší generaci má pak 

sportování dobrý vliv ze zdravotního hlediska. Díky rozvoji veteránského veslování se 

do jednotlivých klubů vrací bývalí členové, kteří dosáhli v různých oborech výrazných 

úspěchů a mnohdy mají vysoké postavení. Ti pak mohou klubu v mnoha směrech 

pomáhat. Jednak prostřednictvím fmančních prostředků, dále pak formou reklamy, 

získávání kontaktů anebo formou práce (opravy lodí atd.). Do České republiky přichází 

v 90. letech i další fenomén. Do té doby neznámá veslařská turistika.V Evropě již 

známé sjíždění řek na speciálních lodích se začíná aplikovat i u nás. Dochází ke 

vzájemným výměnným zájezdům a v tomto směru bližší komunikaci mezi kluby. 

Objevuje se i veslování handicapovaných. V roce 2005 má Česko v této disciplíně 

zastoupení na MS. 
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Všechny tyto změny ve veslařském sportu se pochopitelně odrazily i ve struktuře 

Českého veslařského svazu. Dochází k nové hierarchii vedení svazu. V rámci nové 

struktury se počítá s řízením nových výše zmíněných součástí veslování. 

Veškeré zmíněné skutečnosti byly ovlivněny řadou politických, společenských, 

ekonomických a legislativních změn. Záměrem této práce je tedy zmapovat konečné 

důsledky těchto změn na činnost Českého veslařského svazu a potažmo celého 

veslařského sportu v České republice. 

Jak se jeden z nejstarších organizovaných sportů přizpůsobil novým poměrům od 

přechodu z centralizace k demokratizaci? Jak se tento jeden ze zakládajících 

olympijských sportů vyrovnal s jiným systémem financování? Jak reagoval na novou 

pozici kdysi zastřešující organizace českého sportu, tedy Českého svazu tělesné 

výchovy, či jak se změnil způsob přípravy mladých talentů a reprezentace? Snížila se 

členská základna nebo počet veslařských klubů v Čechách a na Moravě? To vše jsou 

otázky, jejichž odpovědi by měly osvětlit mnohé z vývoje celé společnosti 

v porevolučním období. 

Doposud bylo jen málo prací věnováno vývoji konkrétní organizace nebo celého 

společenského odvětví po roce 1989, které by na tuto otázku mohly dostatečně 

odpovědět. I proto jsem se rozhodl vypracovat tuto práci, která má osvětlit situaci 

v českém veslování, pozici ČVS ve společnosti a jeho současnou činnost v konfrontaci 

s jednotlivými obdobími od revolučního roku 1989. Zároveň má tato práce napovědět, 

jakým způsobem by se ČVS měl ubírat v letech následujících, které momenty prospěly 

rozvoji veslařského sportu, které kroky byly pozitivní, a naopak poukázat na momenty 

a kroky s negativním dopadem na jeho vývoj. Ze zjištěných poznatků pak má tato práce 

vytvořit představu, jakou cestou by se měl ČVS vydat v následujících letech, doporučit 

varianty organizačních úprav a navrhnout kroky, které by pomohly k úspěšnému 

rozvoji veslování. České veslování by touto studií mělo získat ucelený materiál, který 

zároveň zmapuje hlavní etapy jeho vývoje od roku 1989 po rok 2006. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

Český veslařský svaz je formální organizací. V první etapě této práce si proto 

vysvětlíme pojem formální organizace, jakou úlohu organizace mají a na jakých 

principech fungují, a to jak v obecném měřítku, tak v oblasti sportu. V našem případě 

pochopitelně přiblížíme konkrétní prvky organizace v Českém veslařském svazu. 

Nejprve se tedy budeme věnovat charakteristickým rysům organizace, poté se 

v krátkosti zastavíme u organizování sportu v České republice, zaměříme se na 

konkrétní popis fungování Českého veslařského svazu a navážeme na základní cíl této 

práce, a sice na vývoj Českého veslařského svazu po roce 1989. 

2.1 Charakteristika formálních organizací, jejich úloha a fungování 

Český veslařský svaz je tzv. formální organizací. Než tedy začneme popisovat 

změny v Českém veslařském svazu po roce 1989, je zapotřebí vysvětlit, co vlastně 

formální organizace jsou, jaké jsou jejich hlavní úkoly a na jakých principech fungují. 

2.1.1 Formální organizace 

Formální organizace představují umělý prostředek koordinace aktivit většího počtu 

lidí za určitým účelem (Keller, 1996). Tato citace shrnuje podstatu a význam 

organizování prakticky jakékoliv lidské činnosti. Bez organizovaného systému už 

v moderní společnosti prakticky nelze udržet správné fungování jakéhokoliv odvětví. 

I sportovat můžeme bez sportovních oddílů či svazů, ovšem při snaze zajistit 

financování, řízení, přípravu reprezentace nebo organizaci jednotlivých soutěží celého 

sportovního odvětví je zapotřebí organizovaný systém založený na rozdělení povinností 

a kompetencí mezi větší skupinu lidí. 

Formální organizace tedy vznikaly se snahou co nejvíce zefektivnit práci. Jejich 

dnešní podoba je jakýmsi konglomerátem různých přístupů tvorby hierarchické 

struktury a komplexní koordinace lidských aktivit. 

Formálnost organizací spočívá v tom, že její principy jsou podobné v prakticky 

každém odvětví. Obecné definice formálních organizací tedy platí i pro náš případ 
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popisu strukturálních změn Českého veslařského svazu a jeho následného vlivu na celé 

české veslování. 

2.1.2 Cíle formálních organizací 

Stanovený cíl je jediným zdrojem legitimity organizace. Vysvětluje její aktivity a 

celou její existenci. 

Každá organizace má formálně ustanovený orgán, který má pravomoc ustanovit a 

v případě nutnosti modifikovat její cíle. V praxi bývá často stanovení cílů výsledkem 

soupeření skupin působících uvnitř organizace či vyvíjení tlaků z vnějšku. Organizace 

se na takové tlaky může do určité míry adaptovat. 

Plnění stanovených cílů je velmi těžko měřitelné. Výstupy totiž většinou nesměřují 

přímo na trh, takže organizace nemá možnost průběžně sledovat efektivitu své činnosti. 

Jedinou výjimku tvoří snad jen klasické výrobní organizace. Tento fakt poté vede 

k tendenci sledovat dobře měřitelné parametry a zároveň opomíjet parametry ostatní, 

i když právě oni mohou být pro chod organizace důležité. Na tento a další problémy 

spjaté s měřením účinnosti a rentability organizaci upozornil R. K. Merton (Keller, 

1999) svým rozlišením na manifestní a latentní funkce (cíle) organizace. 

Manifestní cíle jsou původně stanovené cíle, pro které byla organizace zřízena. 

Mnohé organizace, které je neplní, plní spolehlivě cíle latentní, jimiž může být 

například existenční zajištění zaměstnanců. Původně vyhlášený cíl se tak stává pouze 

prostředkem k ospravedlnění své existence. 

Stanovené cíle tudíž musí být formulované jasně, srozumitelně a s jasnými znaky. 

Jsou totiž jediným legitimizačním prostředkem organizace a jejich úkolem je obhájit 

jejich existenci. 

2.1.3 Strukturně-funkcionální pojetí organizace 

Stanovené cíle, o kterých bylo pojednáno v předchozí kapitole, jsou určujícím 

kritériem fungování organizace. Odvozuje se od nich vztah organizace k vnějšímu 

prostředí a zároveň její vnitřní struktura. 

Existují různé přístupy jak charakterizovat a posléze členit vnitřní strukturu. Přehled 

přístupů jednotlivých autorů uvádí Keller (1999). Persons sleduje fungování organizace 
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z pohledu ekonomie. Právě kontrola užívání zdrojů v zájmu naplnění cílů je pro 

Personse základem organizačního dění. 

Podobně přistupuje k analýze organizací Salznick. Chápe je jako kooperativní 

systémy složené z individuí, která jsou ve vzájemné interakci a zároveň ve vztahu 

k formálnímu systému koordinace. 

Konkrétní struktura je tedy výsledkem vzájemného ovlivňování formálních a 

neformálních aspektů organizace. Tato struktura jako celek zároveň reaguje na vlivy 

přicházející z vnějšího prostředí. 

Organizace mají podobně jako jiné systémy své základní potřeby, jež jsou v úzkém 

vztahu kjejich vnitřní integritě a časové kontinuitě. Pro udržení systému formální 

organizace je podstatné: 

1. zabezpečení organizace jako celku ve vztahu k prostředí 

2. zajištění stability linií řízení a komunikace 

3. zajištění stability neformálních vztahů uvnitř organizace 

4. stálost a tedy předpověditelnost požadavků ze strany vedení 

5. konsensus členů o významu organizace a identifikace s ní. 

Všechny uměle vytvořené organizace se vyznačují: 

1. Dělbou práce, dělbou moci a dělbou odpovědnosti, které JSOU stanoveny 

způsobem podporujícím dosažení stanovených cílů. 

2. Existencí jednoho či většího počtu rozhodovacích center, jež orientují úsilí všech 

členů organizace k dosažení cílů. 

Hlavními znaky a kritérii posuzování organizace z hlediska její funkčnosti, 

efektivnosti a naplňování cílů jsou: 

a) specializace, standardizace a formalizace aktivit a jim odpovídající flexibilita, 

b) komplexita, horizontální i vertikální, diferenciace a jim odpovídající rozsah 

integrace, autonomie a kontroly, 

c) rozložení moci a autority, monitorování kolektivních činností a jim odpovídající 

stupeň centralizace, 

d) efektivnost vyplývající zejména ze vztahu uvedených znaků a zvolené strategie. 
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Znaky specializace, standardizace, formalizace aktivit, diferenciace funkčních 

jednotek a pracovníků, rozložení moci a autority a s tím odpovídající stupeň 

centralizace, má podstatný vliv na fungování organizace a stupeň naplnění jejich cílů. 

S tímto faktem úzce souvisí teorie "struktury organizace". 

Struktura organizace 

Struktura organizace představuje souhrn vzájemných vztahíl a způsobů tvorby 

hierarchických vazeb, jimiž se dosahuje stanovených cílů. Sociologie se při studiu 

organizační struktury zaměřuje na fungování komunikace mezi pracovníky či 

pracovními útvary. 

Manažerské studium se naproti tomu zaměřuje především na efektivnost fungování 

organizace z pohledu naplnění jejích cílů. 

Z důvodu tématického okruhu této práce se zaměříme na základní charakteristiky 

organizací sportovního sektoru. 

Komplexnost 

Komplexnost zjednodušeně znamená rozdělení organizace na dílčí jednotky, 

oddělení, subsystémy, které mají určitou formálně stanovenou hierarchii struktury. 

Trevor Slack (Slack, 1997) strukturuje komplexnost sportovních organizaci do tří 

kategorií, podle: 

a) horizontálního rozpětí, 

b) vertikálního rozpětí, 

c) tzv. prostorové diferenciace. 

Ad a) Horizontální rozpětí organizace je dáno dvěma charakteristikami, a stce 

specializací a rozdělením na oddělení. Existují dva způsoby, jak se specializace u 

sportovních organizací projevuje. Zaprvé díky opakujícím se činnostem vykonávaných 

jednotlivými pracovníky nebo odděleními nebo díky zaměstnávání specificky 

zaměřených a odborně kvalifikovaných pracovníků. Čím vyšší je počet "specialistů" 

v organizaci a tím i vyšší komplexnosti, tím obtížnější je možnost komunikace a 

naplnění cílů organizace - koordinace práce specialistů se stává složitější. 

14 



"Departmentalization" představuje rozdělení organizace na další oddělení či divize. 

Slack (Slack, 1997) uvádí tři typy rozdělení: 

1) rozdělení podle produktu, 

2) rozdělení podle funkcí, 

3) rozdělerú podle geografické polohy. 

Ad b) Vertikální rozpětí organizace Je charakterizováno počtem stupňů 

hierarchického rozložení autority v rámci organizace. Čím vice stupňů existuje, tím 

vyšší je možnost problémů komunikace, koordinace a kontroly činností, řízení celé 

organizace. Pokud má organizace nízký počet hierarchických stupňů, hovoříme o 

nízkém vertikálním rozpětí (,,Fiat Structure" v anglické literatuře), pokud je tomu 

naopak, jedná se o vysoké rozpětí {"Tall Structure"). 

Ad c) Prostorová diferenciace představuje kombinaci dvou předešlých 

charakteristik. Rozpětí je určeno počtem podřízených, které řídí jeden manažer. 

Rozšiřování organizace ať z pohledu horizontálního rozpětí, vertikálního, či 

prostorové diferenciace má za důsledek vzrůstající nároky na manažery. Ti, aby zajistili 

efektivní fungování organizace a naplňování jejích cílů, musí předcházet 

potencionálním problémům v komunikaci, koordinaci a kontroly v rámci organizace. 

Na pomoc jim slouží prostředky formalizace. 

Formalizace 

Formalizace (někdy také "standardizace") představuje soubor pravidel, opatření a 

regulací, jimiž se musí pracovníci organizace řídit. Jedná se například o vnitřní 

předpisy organizace spojené s bezpečností práce, mzdové předpisy, popisy práce 

jednotlivých pracovníků, aj .. 

Formalizace napomáhá především při kontrole chování a výkonů podřízených, 

vyjasňuje, co se od zaměstnance při výkonu jeho práce očekává. Formalizace pomáhá 

manažerům k snazšímu přidělení povinností podřízeným. Na druhé straně formalizace 

chrání pozici podřízených v případě možného vykořisťování podřízeného ze strany 

manažera. 
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Formalizace má ovšem i své negativní stránky. "V některých sportovních 

organizacích (Slack, 1997) se dodržování pravidel a regulací stává pro členy organizace 

tak důležité, že se tyto pravidla a regulace stávají důležitější než účel, pro který byly 

původně vytvořeny. To může vést k odstoupení od hlavního poslání a cílů organizace." 

Centralizace a decentralizace 

Který manažer by měl dělat které rozhodnutí? Touto otázkou se zabývá 

charakteristika řízení organizace zvaná centralizace. Zjednodušeně řečeno, čím výše 

v hierarchickém rozložení organizace probíhá proces rozhodování, tím je organizace 

více "centralizována". Pokud je většina rozhodnutí ponechána na manažerech na 

nižších pozicích, hovoříme o decentralizaci. 

Centralizace, respektive decentralizace, mají své výhody i nevýhody. Ve prospěch 

centralizace hovoří to, že vrcholový management má nejvíce zkušeností Ve sportovních 

organizacích se většinou jedná o přímé vlastníky nebo podílníky organizace. Výhody 

centralizace jsou patrné především v manažerských činnostech jako je plánování, výběr 

pracovníků a rozhodování o financování (především tvorba rozpočtu). 

Ve prospěch decentralizace naopak hovoří to, že jeden manažer nemůže svými 

vědomostmi pokrýt specifické potřeby organizace na nižších stupních, dále je tady větší 

hospodárnost samostatných celků, vyšší zájem na výsledcích ze strany podřízených a 

s tím spojená větší motivace pracovníků, pružnost rozhodování (zejména při širokém 

rozpětí organizační struktury) a omezení úřadování vyšších stupňů ve prospěch růstu 

iniciativy na nižších stupních. V neposlední řadě decentralizace napomáhá 

k průběžnému tréninku nižších manažerů (budoucích top manažerů při zachování teorie 

kariérního růstu) v otázkách řízení. 

H. M. Carlisle (Slack, 1997) udává 13 určujících faktorů při rozhodování o aplikaci 

centralizace nebo decentralizace v organizaci. 

1) Základní účel a cíle organizace - sportovní organizace zabývající se inovací a 

vývojem moderních technologií (např. Gore-Tex) z důvodu pružnějšího 

rozhodování volí decentralizační strukturu rozhodování, naproti tomu např. 

fotbalový tým vyžaduje centralizační politiku. 
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2) Znalosti a zkušenosti top managementu organizace - pokud jsou senior (top) 

manažeři zkušenější a mají více vědomostí než nižší manažeři, strategie 

rozdělení pravomocí by měla býti centralizovaná. 

3) Znalosti, dovednosti a postoje podřízených - pokud existuje více specialistů 

na nižších pozicích, organizace by měla být decentralizována. 

4) Škála nebo velikost organizační struktury - čím širší je rozpětí organizace 

(nebo velikost organizace), tím by měla být více decentralizována. 

5) Šíře geografického rozložení organizace - viz bod 4. 

6) Vědecký obsah nebo složitost technologií, jimiž organizace disponuje -

výhoda decentralizace se projevuje v rozložení odpovědnosti na specialisty. 

7) Časová náročnost rozhodovacího procesu - rozhodování je rychlejší při 

decentralizované formě organizace. 

8) Důležitost rozhodnutí - důležitější rozhodnutí by měl nést na bedrech top

management. 

9) Stupeň motivace a akceptace rozhodnutí z pohledu podřízených - zapojení 

podřízených do rozhodovacího procesu má pozitivní vliv na jejich motivaci. 

1 O) Status plánovacího a kontrolního procesu organizace. 

l l) Status organizačního informačního systému. 

12) Konformita a koordinace v rámci organizačního systému. 

13) Externí faktory. 
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2.1.4 Typologie organizaci 

V rovině formálních organizací obecně patří k nejznámějším typologie A. Etzioniho 

(Keller, 1999). Je postavena na rozlišení různých postojů vůči moci ze strany 

podřízených. 

Vedení organizace může mít k dispozici typ moci: 

1. moc donucovací, 

2. moc odměňující, 

3. moc normativní. 

Naproti tomu podřízení mohou reagovat na použitý typ moct především 

následujícími způsoby: 

1. alternativní způsob reakce (nepodporovat cíle organizace), 

2. kalkulující způsob reakce (podpora cílů ze zištnosti), 

3. morální reakce (ztotožnění se s organizací). 

Kombinací uvedených typů získává Etzioni nástin typologie organizací. 

Tab. 1 Typologie organizací dle Etzioniho 

TYPUCASTI 

TYP MOCI odcizující kalkulující morální 

Donucující 1 2 3 

Odměňující 4 5 6 

Normativní 7 8 9 

Typy 1, 5 a 9 zahrnují podle Etzioniho naprostou většinu všech formálních 

organizací. 

1 - Koercitžvní organizace 

K dosažení cíle organizace se zpravidla využívá donucovacích prostředků včetně 

násilí. Členové organizace (chovanci) jsou zde většinou nedobrovolně. Jsou přijímáni 
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všichni, kdo je sem umístěn. Chovanci se s cíli organizace neidentifikují, působí naopak 

často proti nim. Mezi takové organizace patří věznice, koncentrační tábory nebo 

některé typy léčeben pro mentálně postižené. 

5 - Utilitaristické organizace 

Hlavním motivem účasti členů organizace v ní jsou zpravidla peníze nebo další 

výhody, jakými jsou například kvalitní pracovní podmínky. Identifikace s organizací 

tedy vyplývá především z vlastního prospěchu. Organizace jsou většinou vysoce 

selektivní. Výběr probíhá formou zkoušek, testů nebo osobních pohovorů. Mezi tyto 

organizace patří zejména státní správa, výrobní firmy nebo jiné komerčně založené 

společnosti. 

9 - Normativní organizace 

Členství v normativní organizaci je založeno na osobním přesvědčení a ztotožnění 

se s cíli a filosofií organizace. Členové se tedy silně identifikují s organizací. Míra 

selektivity silně kolísá podle charakteru a zaměření organizací. Jinak jsou vybíráni noví 

členové do sekt, jinak do politických stran nebo do sportovních klubů. Patří sem již 

zmíněné politické strany a kluby všeho zaměření, dále pak církve, univerzity či 

charitativní společnosti. 

2.1.5 Organizace a byrokracie 

Termín "byrokracie" poprvé použil v roce 1745 francouzský ekonom fyziokrat 

Vincent de Gournay. Od té doby sdílí "byrokracie" osud snad všech pojmů užívaných 

ve společenských vědách. Přiděleno mu bylo mnoho různých významů. K nejasnosti 

tohoto pojmu výrazně přispěla i žurnalistická praxe a rétorika politiků. Nejčastěji bývá 

termín "byrokracie" spojován se třemi značně odlišnými okruhy významů: 

1. Politologie rozumí pod "byrokracií" vládu uskutečňovanou skrze úřady státního 

aparátu složených ze jmenovaných činitelů, organizovaných hierarchicky a závisle 

na legitimní autoritě. Tato vláda je sice regulována zákony, ovšem připouští jen 
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minimální účast občanů na řízení veřejných záležitostí. Alternativním uspořádáním 

je určitá decentralizace státní správy a zároveň zvýšení úlohy volených zástupců. 

2. V sociologii a historických vědách se byrokratizací rozumí snaha o racionalizaci 

kolektivních aktivit spočívající ve vytváření velkých výrobních i nevýrobních 

organizací, které jsou řízeny pomocí neosobních pravidel. Alternativou moderní 

byrokracie v tomto slova smyslu by byl návrat k historicky ranějším formám 

organizace správních i produkčních aktivit. 

3. V běžném užívání se "byrokracií" rozumí nesrozumitelný způsob vyřizování 

poměrně jednoduchých záležitostí, který znepříjemňuje život občanům. Konkrétním 

příkladem je komplikovanost jednotlivých procedur. Ta má pak za následek 

neúměrně dlouhé vyřizování mnohdy běžných a každodenních záležitostí, pokud se 

vůbec vyřídí. Stupňující obtížnost daného případu pak zvyšuje čas řízení a počet lidí 

na něm participujících. Alternativou by bylo co nejmenší a nejpružnější používání 

výkazů a dotazníků. 

Termín "byrokracie" je mnohoznačný, jak nám jasně naznačil předchozí text. 

M~eme ho na jednu stranu chápat jako organizaci veřejné správy, na druhou stranu je 

byrokracie vnímána jako negativní jev, který komplikuje a ztěžuje fungování 

organizací. Může rovněž označovat státní zásahy do sociálního či hospodářského života 

nebo mechanismus omezující svobodu práce. Vždy ale tento byrokratický 

mechanismus vyrůstá z jistých rysů uspořádání formálních organizací. 

Obecně lze říci, že při vzniku formálních organizací se aktivují procesy, které jejich 

činnost modifikují. Některé z těchto procesů podporují strnulost a brání adaptaci 

organizace na měnící se podmínky, jiné naopak představují způsoby přizpůsobení se 

novým situacím, podporují činnost organizace. Někdy se však při zavedení těchto 

opatření s cílem zvýšit efektivitu práce v organizacích navozuje stav, který tuto činnost 

tlumí či přímo odvádí od stanovených cílů. Tyto disfunkční vlivy označujeme termínem 

byrokratizace. 

Byrokracie tedy byla zaváděna s cílem racionalizovat chod velkých společností. 

Během své existence sice v mnohých oblastech brzdila tvůrčí potenciál či omezovala 

možnosti volby ze strany zaměstnanců, její vliv je ale v konečném důsledku 
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přijatelnější ve srovnání s mnohými formami předbyrokratického způsobu vedení 

různých typů sociálních útvarů. 

Jednoduše řečeno, lpění na pravidlech je přijatelnější než jakákoliv absence 

závazných pravidel. Pokud se pouze zdůrazňuje, že byrokracie zabraňuje lidem 

v dosažení vyšších cílů, musíme na druhou stranu podotknout, že zároveň zabraňuje 

prosazovat nejnižší egoistické ambice předpokládající neomezenou osobní moc. 

Byrokracie, která nesporně znepříjemňuje lidem život, je jen vedlejším důsledkem 

činnosti těch organizací, které lidem civilizovaný život na dnešní úrovni vůbec 

umožňují (Keller, 1996). 

2.1.6 Typologie byrokracií 

V návaznosti na předchozí uvedení charakteristických znaků organizační struktury 

organizací byly definovány typy řízení organizace z pohledu byrokracie. Jedním 

z nejvíce sofistikovaných a nejpoužívanějších vymezení typů organizace se stalo 

vymezení Henryho Mintzberga prezentované v díle "The Structuring of Organizations" 

z roku 1997 (Keller, 1996). 

Mintzberg pomocí parametrů: specializace, formalizace a stupně centralizace 

definuje 7 základních konfigurací byrokratického řízení organizace. Trevor Slack jeho 

typologii zjednodušuje do podoby 5 základních organizačních typů (Slack, 1997): 

1) jednoduchá organizační struktura, 

2) "strojová byrokracie" (The Machine Bureaucracy), 

3) divizní struktura (The Divisionalized Form), 

4) "profesionální byrokracie" (The Profesional Bureaucracy), 

5) "účelově vytvořenou byrokracii" (The Adhocracy). 

1) Jednoduchá organizační struktura 

Charakteristickým znakem tohoto typu organizační struktury je jednoduchost. Tento 

typ se vyznačuje malou nebo žádnou technologií a know-how, malým podpůrným 

týmem, prakticky žádnou střední linií. Organizace má úzkou míru formalizace. 

Struktura je relativně úzká a všichni podléhají top managementu. Největší výhodou této 

formy je vysoká úroveň flexibility. Top management je v přímém kontaktu s operační 
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základnou, snadná komunikace je lehce dosažitelná. Přijímání rozhodnutí a řešení 

problémů je velmi rychlé. Hlavní nevýhodou této formy organizace je její možné 

použití pouze u velmi malých organizací. 

2) Strojová byrokracie (The Machine Bureaucracy) 

Tento typ organizace můžeme nalézt u organizací zaměřených striktně na své 

výstupy či výkony, jakými jsou např. firma vyrábějící sportovní oblečení nebo 

sportovní tým. Tato forma se nejvíce přibližuje weberovskému pojetí ideální 

byrokracie, je charakterizována vysokým stupněm standardizace a formalizace, 

rutinními operačními úkony, jasným vymezením vztahů mezi pracovníky jak 

v horizontální, tak vertikální rovině. Převládá zde centralizované soustředění výkonné 

moci. 

Hlavní výhodou tohoto typu je její produktivita. Všechny pracovní úkony jsou 

prováděny opakovaně a musí být provedeny precizně, existuje zde vysoká ekonomická 

výkonnost organizace. Významnou úlohu zde hraje složka know-how organizace, která 

předává potřebné informace top managementu, který vydává pravidla a doporučení 

vedoucí k co nejefektivnějšímu využití vstupů organizace a s tím spojenou vysokou 

výkonností a efektivností organizace. 

Mezi hlavní nevýhody strojové byrokracie podle Mintzberga (Slack, 1997) patří 

humánní problémy, koordinační problémy a problémy adaptace na vysokou míru 

formalizace. 

Strojová organizace se uplatňuje nejčastěji v jednoduchém a stálém prostředí. 

Sportovní organizace, které přejímají tuto formu řízení jsou většinou relativně velké, 

s rutinními technologiemi, kde se dá pracovní výkon snadno standardizovat. 

3) Divizní organizační struktura {The Divisionalized Form) 

Divizní struktura se vyznačuje existencí několika relativně autonomních 

suborganizací, jejichž činnost je řízena a koordinována centrálním ředitelstvím. Do 

rukou centrálního vedení jsou soustředěny rozhodnutí v otázkách strategického 

rozhodování, volby personálu, správy majetku a investičních prostředků. Oproti tomu 

ostatní výkonná moc je decentralizovaně soustředěna do rukou managementu 
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jednotlivých divizí. Divizní rozdělení řízení se nejlépe kombinuje se strojovou 

byrokracií v jednotlivých divizích. 

Divizní struktura se dobře uplatňuje především u organizací operujících na více 

vzájemně diverzifikovaných trzích. Největší výhodou tohoto uspořádání je především 

přenesení většiny kompetencí na management jednotlivých divizí, který je úzce 

specializován pro potřeby své divize, má k dispozici potřebné informace k provádění co 

nejefektivnějšího a velmi flexibilního řízení. Problémy se mohou vyskytnout pokud cíle 

a potřeby divize se ne zcela identifikují s cíli celé organizace, nebo pokud dojde ke 

konfliktům cílů a zájmů mezi jednotlivými divizemi navzájem. 

4) Profesionální (profesní) byrokracie (The Professional Bureaucracy) 

Ve sportu, stejně jako v jiných odvětvích, se v posledních třech desetiletích 

projevuje vysoký nárůst specializovaných profesí (ve sportu např. sportovní 

psychologové, sportovní terapeuti, trenéři či sportovní manažeři). Nárůst 

profesionalizace vedl k vytvoření nové organizační formy. Profesní byrokracie je 

kombinací vysoké standardizace strojové byrokracie a decentralizace, která je 

výsledkem autonomních potřeb profesionálů. 

Klíčovou částí tohoto organizačního systému je její operační základna, kde lze 

nalézt odborně vyškolené a trénované specialisty, kteří svoji kvalitou téměř zcela 

nahrazují základnu know-how. Top manager zde vystupuje spíše jako koordinátor 

činností, profesionální byrokracie se vyznačuje vysokým stupněm decentralizace. 

Podstatnou výhodou tohoto typu je eliminace negativních jevů, které se projevují ve 

strojové byrokracii. Nevýhodou této formy je potřeba existence opravdu kompetentních 

a svědomitých profesionálů. 

5) Účelová byrokracie (The Ahdocracy) 

"Ahdokracie" je vysoce flexibilní a citlivá forma sportovní organizace. Používá se 

při potřebě vysokého stupně inovace v pracovním procesu. Tato forma se vyznačuje 

nízkým stupněm formalizace, nestrukturalizovanou hierarchií autority, vysokým 

stupněm decentralizace a širokým horizontálním rozpětím. Tato forma je typická 

například pro televizní společnosti, zajišťující vysílání sportovních přenosů, kdy 
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veškerý personál je sestaven pro jeden určitý účel a vše je podřízeno zvládnutí 

krátkodobých operačních cílů (např. zajištění kvalitního televizního přenosu). 

Klasifikace typologie organizace (byrokracie) je jedna z nejdůležitějších úkolů 

teorie, dává základ pro vyvození obecných teoretických i praktických poznatků 

manažerské i sociologické oblasti zkoumání byrokracie. Výše prezentované 

typologické rozdělení organizací podle Mintzberga, dává pouze teoretický základ 

pohledu na věc, představuje pouze "ideální" typy organizační struktury. Prakticky 

žádná existující organizace není prototypem jednoho či druhého typu organizace. 

V praxi se vždy jedná o syntézu dvou nebo i více ideálních organizačních struktur tak, 

aby byly co nejefektivněji využity všechny dostupné zdroje a naplněny cíle organizace. 

Správnou analýzou struktury organizace, jejích potřeb a cílů lze docílit vytvoření 

"ideálního" systému byrokratické struktury organizace s výhledem na efektivní, 

bezproblémové fungování organizace, hladké naplnění jejích cílů a uspokojení potřeb 

všech jejích cílových skupin. 

2.1. 7 Úspěšnost organizací a individuální yýkon 

Individuální výkon jednotlivců není vždy v přímé úměře s konečným úspěchem 

organizace. Zda výjimečný individuální výkon povede ke vzrůstu výkonu celé 

organizace je závislé především na jejím typu. Pouze v některých typech organizace 

může vynikající výkon jednotlivce vést k vynikajícím výkonům organizace, v jiných 

organizacích výborný individuální výkon příliš neznamená. V dalších organizacích je 

pak kvalitní výkon standardem a nízký výkon může organizaci v tomto případě 

dokonce i silně ohrozit. 

Pokud bychom se konkrétně zaměřili na oblast sportu, která nás z důvodu 

tématického zaměření této práce obzvlášť zajímá, opět zde není jasný vztah 

individuálního výkonu a úspěchu celé organizace. Špičkové výsledky sportovce už jsou 

prakticky samotným úspěchem sportovního klubu. Řadový funkcionář Českého svazu 

tělesné výchovy ale na druhé straně nemůže zásadně zlepšit či zhoršit fungování tak 

velké instituce. 

U organizací typu byrokracie, kde je výkon těžko měřitelný, bývají často viditelné 

pouze hrubé chyby zaměstnanců. Proto je místo mimořádných výkonů často vodítkem 
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k úspěchu vyvarováni se chyb a omylů. Taková strategie bývá pro organizaci 

nejvýhodnější, a to i u společností s ideologií vysokého výkonu. 

Byrokracie se tedy ukazuje jako velmi vhodný mechanismus právě proto, že zde 

existuje nízký vztah mezi vynikajícím výkonem jednotlivce a úspěšností celé 

organizace, naopak výraznější je riziko chybných úkonů, jež mohou ohrozit kolektivní 

cíle. 

Tyto skutečnosti mají výrazné důsledky sociální mobility. Tam, kde špatný 

individuální výkon může organizaci výrazně poškodit, avšak výkon výjimečný její 

výsledky příliš neovlivní, začíná kariéra na nejnižších pozicích a je relativně pomalá. 

Naopak tam, kde je žádoucí podávat výkon vysoký, přičemž případná chyba není 

tragédií, jsou možnosti postupu rychlé a otevřeny všem. Existuje zde rozsáhlá shoda 

zájmů mezi členy organizace a organizací samotnou. Za těchto podmínek není nutné 

budovat rozsáhlé mechanismy organizační kontroly (Keller, 1996). 

2.1.8 Budoucnost organizací 

Formální organizace budou i v následujících letech hrát zřejmě klíčovou roli. Různi 

se však názory na to, jakým způsobem se budou v budoucnu utvářet a jaké organizační 

trendy v nich převáží. 

Optimistické vize hovoří o postupné decentralizaci organizací spojené s jejich 

adaptabilitou. Podle mnohých názorů by mohly vznikat speciální pracovní skupiny 

složené z velmi kvalifikovaných pracovníků, které budou řešit specifické, nerutinní 

problémy. Důraz by byl kladen na kreativitu a adaptabilitu spíše než na byrokratické 

formality. Běžné rutinní úkony by byly přenechány strojům, ve většině případů 

počítačům. 

Podle optimistů již nyní rostoucí komplexnost společnosti překračuje možnosti 

tradičně omezeného obzoru byrokratů. Na zaměstnance pohlížejí jako na kreativní 

bytosti, které usilují o dynamické přehodnocování své situace, a tím udržují organizace 

ve stavu nepřetržitých proměn. Jednou z hlavních hybných sil rozvoje organizace je 

zvýšená motivace zaměstnanců a jejich identifikace se zvolenými cíli. 

Na druhé straně existují i opačné názory na budoucnost organizací. Možnosti 

jednotlivců ovlivňovat jejich chod jsou podle nich výrazně omezené. Osobní postoje 

jsou odvozeny od příslušnosti k organizaci, která je hlavním ochráncem jedince. Svým 
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vlivem modeluje jeho požadavky i v soukromí, včetně místa, kde žije, výběru životního 

partnera, výchovy dětí a dalších osobních rozhodnutí, která si běžně občané svobodně 

volí. Organizace tak podle těchto pesimistických názorů odnímají jednotlivcňm 

individualitu a jednají s nimi jako s pouhými objekty. Jedinec sám sebe definuje 

v kategoriích organizace, k níž náleží. Z tohoto pohledu tedy lze očekávat spíše 

přibývání než úbytek byrokratických rysů. 

Z výše uvedených možností vývoje organizací, respektive jejich přístupu 

k vlastnímu uspořádání a určení role svým zaměstnancům, nelze zodpovědně určit, 

kterým směrem se budou ubírat. Záleží na mnoha faktorech, na typu, velikosti či 

zaměření organizace. Svoji roli bezesporu sehraje i zavádění nových informačních a 

kontrolních technik. V tomto ohledu bude zásadní otázkou, které síly v rámci 

organizací získají kontrolu nad těmito technikami (Keller, 1996). 

2.2 Základní rysy organizace sportu v ČR 

2.2.1 Sportovní organizace a jeiich místo ve společnosti 

Místo sportovních organizací v dnešní společnosti je vzhledem k obrovskému 

množství sociálních jevů, forem, institucí a vlivů, velice obtížně specifikovatelné. 

Jedním z pokusů identifikovat místo sportovních organizací v dnešní společnosti je 

Pestoffův graf o tzv. třetím sektoru podle Skirstadá (Střelec, 1999). 

Obr. 1 Pestoffův graf 

Formální sektor 

Nefonnální 

Sektor 

Neziskový sektor 

3.Sektor 

Asociace 

26 



Třetí sektor je vlastně vymezení sociálního prostoru pro fungování sportovních 

organizací. Sportovní organizace se samozřejmě nachází v poli všech asociací. 

Asociace jsou pak součástí společnosti, kterou tvoří tři vrcholy - stát, rodina a trh. 

Sportovní organizace jsou zde umístěny podle svého principu, tedy zda jsou formální 

nebo neformální, ziskové nebo neziskové, veřejné nebo soukromé. 

2.2.2 Sportovní organizace a jejich úloha ve společnosti 

Na vzniku a vývoji sportu se podílejí a vždy podílely významnou měrou sportovní 

kluby. Především v minulosti byly středisky společenského dění. V některých zemích 

dokonce určovali/příslušnost k určité společenské vrstvě. Podobný trend se do určité 
í 

míry projevuje i v dnešní době. Příkladem jsou mnohé golfové kluby, do nichž má 

přístup jen úzká skupina lidí bohatých nebo společensky "významných". 

I v jiných sportovních klubech se ale stále častěji prosazuje společenský život, který 

doprovází výkonnostní cíle klubu nebo výkonnostní cíle některých z jeho členů. 

V našich podmínkách se objevují i příklady tzv. sportovního "mecenášství", kdy 

příznivci daného sportu nebo přímo konkrétního klubu, zpravidla z řad podnikatelů, 

finančně podporují tento klub a přispívají k jeho dalšímu rozvoji. Motivem k takovému 

přístupu je kromě zájmu o sport mnohdy i prospěch. Svoji roli zde hrají reklamní cíle 

ale i vytvoření jakéhosi kladného obrazu tohoto "mecenáše" v očích široké veřejnosti. 

V klubech se rovněž setkávají lidé různých profesí. V neformálním prostředí 

přinášejícím zábavu a odpočinek se pak vytváří prostor pro získávaní kontaktů 

a možnost pro domlouvání pracovních záležitostí. Sportovní kluby tedy ve společnosti 

hrají několik významných rolí. Vždy záleží na stanovení priorit toho či onoho klubu. 

Některé preferují výkonnostní cíle, jiné pak udržují spíše společenský život. V řadě 

případů se obě funkce prolínají. Sportovní kluby tedy ve společnosti vytváří prostor pro 

takr"ka všechny skupiny lidí. 

Jenom pro doplnění této části kapitoly je vhodné upozornit, že vůbec první založené 

kluby byly kluby veslařské. V Anglii byly novodobé kluby zakládány od třicátých let 

19. století. Nejstarší londýnský veslařský klub byl založen v roce 1831 (Choutka, 

1978). Za první čistě sportovní klub u nás je považován utrakvistický Prager Eisklub 

Verein, ustavený roku 1868, který se roku 1872 spojil s Prager Ruderclub Regatta 

(založen 1870). 
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Pro rozvoj sportu bylo nutné vytvořit určitá pravidla a řády a zajistit jejich 

dodržováni. Nastává tedy prostor pro zakládání sportovních svazů a asociaci, které 

podléhaly pod státní správu a kterým naopak podléhaly jednotlivé sportovní kluby. 

Potřeba formulovat přesná pravidla a řády nevznikala samoúčelně, ale z nutnosti 

vyvolané pořádáním veřejných závodů a soutěži. Tím, že sportovní události probíhají 

za účasti veřejnosti, stávají se součástí veřejného života. V některých případech se díky 

sdělovacím prostředkům účastní sportovního klání statisíce až milióny diváků. 

Sportovní soutěže tak překračují rámec národní a státní. Vzniká více svazů, spolků a 

především mezinárodních asociaci upřesňujících společná pravidla. 

Sportovní instituce dnes představují složitou strukturu, podobně jako je tomu u 

jiných společenských institucí: 

• první skupinu tvoří aktivní sportovci, ti, kteří provozují vlastní sportovní 

činnost; 

• druhá skupina zahrnuje ty, kteří zajišťují systém přípravy sportovce. Zpočátku 

je tento systém primitivní, postupně se zdokonaluje. Vznikají nové funkce: 

trenér, masér, manažer. Tvoří se dokonale promyšlený a na vědeckém základě 

budovaný systém výchovy trenérů, masérů, manažerů. Hlavní osobou ovšem 

zůstává aktér sportovní činnosti, reprezentant klubu; 

• třetí skupina ve struktuře sportovní organizace (instituce) má funkci 

organizátorskou. 

Organizátoři se starají o přípravu a zajištění organizace soutěži. Řízení této činnosti 

si postupně žádá systematickou spolupráci mezi kluby. Vzniká potřeba organizace 

''Yššího řádu - územní, svazová, celostátní, mezinárodní. Tak vzniká složitá hierarchie 

sportovních institucí, která je v mnohém podobná hierarchické struktuře jiných 

společenských institucí, jak ji můžeme sledovat v technicky vyspělých a strukturálně 

složitých sociálních systémech. Jsou to orgány zpravidla zastupitelské. Jejich členové 

jsou vybíráni (později voleni) z řad funkcionářů (Choutka, 1978). 

Sportovní instituce plní ve společnosti řadu funkcí. V první řadě zajišťují 

volnočasovou aktivitu pro všechny věkové kategorie. Nezanedbatelnou roli hrají 

sportovní instituce zejména v oblasti výchovy mládeže. Sport působí na mládež 
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pozitivně v mnoha směrech, zvyšuje fyzickou kondici, zlepšuje zdraví a ovlivňuje i 

psychický stav mládeže. Sport také zároveň u mladých lidí pěstuje celou řadu kladných 

vlastností. Posiluje morálně volní vlastnosti, učí k úctě a respektu vůči soupeři i 

k systematické práci vedoucí ke stanovenému cíli. Vše jsou to vlastnosti, které mladí 

lidé využijí i v běžném životě mimo sportovní sféru. Sportující mládež má velmi často 

své vzory v úspěšných sportovcích, kterým se chtějí vyrovnat. Cesta k úspěchu je však 

náročná a k jejímu dosažení jsou nezbytné právě zmíněné vlastnosti. 

V současné době je v České republice organizováno více než 100 sportovních 

odvětví, které sdružují statisíce mladých lidí. Sportovní instituce tak hrají významnou 

roli ve výchově mládeže. 

Sport má v moderní společnosti obrovský význam i z komerčního hlediska. Věnují 

se mu lidé všech věkových kategorií, různého pohlaví, společenského postavení či 

jiného zařazení. Čim více lidí je tedy aktivní v kterékoliv činnosti, tím vice proniká do 

daného prostředí komerce. Vrcholový sport má v dnešní době obrovskou sledovanost a 

právě divácký zájem je hlavním předpokladem pro uplatnění reklamy. Díky reklamě 

vydělávají sportovní kluby, sportovní svazy, televizní společnosti a další organizace. 

Účelná reklama je obchodně výhodná i pro samotné sponzorující společnosti. Koloběh 

finančních toků produkovaných reklamou při sportovních soutěžích tak významně 

přispívá i k ekonomickému rozvoji konkrétního regionu. Sportovní aktivita běžné 

populace pak vytváří podmínky pro provozování sportovních center, fitness center, 

posiloven, kempů, hřišť, plaveckých bazénů, lyžařských vleků a dalších sportovišť. 

Také výroba a prodej sportovního vybavení je ekonomicky velmi prosperující. 

Sport je tedy prospěšný i z ekonomického hlediska a sportovní instituce tak svoji 

prací přispívají i k ekonomické prosperitě celé společnosti. 

2.2.3 Význam sportu ve společnosti 

Sport se v současnosti stal významným fenoménem moderní společnosti. Oslovuje 

lidi všech společenských vrstev bez rozdílu národnosti, stáří, pohlaví nebo 

náboženského vyznání. Jeho kouzlo spočívá v tom, že na lidi působí mnohými 

formami. Aktivní sport působí pozitivně po zdravotní stránce, je spojen s trávením 

volného času, zdrojem seberealizace a především poskytuje ušlechtilý prožitek. Sport 

je pak možností pro uplatnění svých schopností spojených se ziskem společenské 
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prestiže a materiálních statků. Sport je zároveň předmětem diváckého zájmu, je 

důležitým integračním činitelem a významnou roli hraje při sbližování mezi národy. 

Z významu sportu vyplývá pochopitelně i úloha a místo sportovních organizací ve 

společnosti. 

2.2.4 Situace ve sportu před a po roce 1989 

Sport se podobně jako každé jiné odvětví neustále vyvíjí. Od svého původu získává 

stále více příznivců, vznikají nové formy sportování a především sport stále více 

ovlivňuje další oblasti společenského života. Počet aktivně sportujících, činnost 

sportovních oddílů či systém přípravy reprezentace vždy ovlivňují regionální 

podmínky. Rozumí se jimi především aktuální politická situace státu. Jaké zákony 

regulují sport a jakým způsobem je sport řízen prostřednictvím odpovědných orgánů. 

Celkové prostředí ovlivňují i další faktory, jakými jsou například ekonomická a 

kulturní vyspělost země, mentalita obyvatelstva, stanovené priority společnosti a další. 

Tyto podmínky se postupem let pochopitelně mění. Právě revoluční rok 1989 byl ale 

z tohoto pohledu doslova průlomový. V souvislosti se záměrem této práce je tedy nutné 

popsat situaci v českém sportu před a po roce 1989. 

Situace ve sportu před rokem 1989 

V období před rokem 1989 byl sport vnímán především pod vlivem ideologie 

tehdejšího politického režimu. Propagovala se zejména masovost tělovýchovy. 

K masovému rozvoji tělesné výchovy a sportu měly sloužit stále formálněji 

organizované Odznaky zdatnosti, Pionýrská liga, hnutí Pohybem ke zdraví a celé řady 

dalších akcí. Některé tyto akce se však uchytily a staly se skutečným přínosem. 

Naprosto formální byla velmi zdůrazňovaná soutěž tělovýchovných jednot a oddílů o 

titul "Vzorný''. V masovém rozvoji tělesné kultury byl kladen největší důraz na značně 

zideologizované československé spartakiády, které ovšem po odborné stránce dosáhly 

v mnoha směrech vysoké úrovně. Tento masový rozvoj se především posuzoval 

kvantitativními ukazateli a pokud možno politickým podtextem a již méně podle kritérií 

účinnosti tělovýchovného procesu, podle systematičnosti tělovýchovné aktivity a podle 

získávání občanů a mládeže k pravidelné tělovýchovné činnosti. 
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Sport byl po dlouhá léta řízen a organizován ve smyslu zákona č. 68/1956 Sb. 

o organizaci tělesné výchovy. Ten byl přijat už 20. prosince 1956 a jeho principy platily 

s menšími obměnami a opravami až do 1.6.1990. Klíčovou úlohu v řízení dobrovolné 

tělesné výchovy a sportu hrál Československý svaz tělesné výchovy a sportu (ČSTV). 

ČSTV byl specifickou společenskou organizací. Jeho vrcholné orgány byly 

pověřeny funkcí představitele celého tělovýchovného hnutí s právem vytyčovat 

jednotné zásady pro provádění veškeré tělesné výchovy a s právem a povinností 

pečovat o vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti tělesné kultury, o výchovu 

tělovýchovných kádrů nižších stupňů, o mezinárodní styky a o plánovanou výstavbu a 

údržbu a účelné využívání tělovýchovných zařízení. 

Kromě ČSTV jako rozhodující organizace se na zajištění funkce systému tělesné 

výchovy podílely ještě další instituce, orgány a organizace. Mezi nejznámější a 

nejvýznamnější patřil Svazarm, jako dobrovolná organizace zaměřená na branné a 

motoristické sporty. Na organizování mimoškolní tělesné výchovy byl zaměřen Svaz 

mládeže a jeho Pionýrská organizace. Dále mělo určité úkoly v oblasti tělesné výchovy 

a sportu i Revoluční odborové hnutí (ROH), které se zaměřilo především na zajišťování 

rekreační tělesné výchovy a sportu a organizaci masových soutěží v rámci odborů. 

Vzdělávání tělovýchovných kádrů s vysokoškolskou kvalifikací a trenéry I. třídy 

zajišťovalo Ministerstvo školství. Dále pečovalo o vysokoškolský sport a převzalo část 

úkolů v oblasti vědy a výzkumu v tělesné výchově a sportu a metodicky řídilo školní 

tělesnou výchovu na školách. 

K zásadní změně ve vzdělávání vysokoškolských kádrů došlo v roce 1958, kdy byly 

odborné katedry tělesné výchovy Vysoké školy pedagogické v Praze sloučeny 

s institutem tělesné výchovy a sporu (ITVS) do rámce Univerzity Karlovy. V roce 1966 

je pak ITVS přejmenován na fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 

Ministerstvo národní obrany zajišťovalo armádní vrcholový sport, který byl 

reorganizován do systému středisek Dukla, dále zajišťovalo výkonnostní sport 

v armádě a služební tělesnou výchovu. Obdobné úkoly mělo v oblasti tělesné výchovy i 

Ministerstvo vnitra a jím řízené tělovýchovné jednoty Rudé Hvězdy. 

Vrcholový sport byl tehdejší politickou garniturou vnímán jako prostředek pro 

pozitivní prezentaci socialistického zřízení a možnost vyrovnat se v určité oblasti 

nejvyspělejším státům světa. Po vzoru NDR proto fungoval systém středisek 

vrcholového sportu. Ve snaze dosáhnout maximálních výkonů se někteří čelní 
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funkcionáři podíleli i na používání zakázaných preparátů některými sportovci. I přes 

veškeré negativní vlivy tehdejší doby nedošlo před rokem 1989 k výraznému útlumu 

sportu a tělovýchovy. V některých regionech byla budována slušná sportovní zařízení 

(v souvislosti se zaměřením této práce na veslování je vhodné zmínit výstavbu dodnes 

jednoho z nejlepších veslařských kanálů na světě v Račicích u Roudnice n/L). 

Svým způsobem pomohla 1 zmiňovaná snaha prezentovat "přednosti" 

socialistického zřízení úspěchy státní reprezentace. Metodika přípravy v řadě 

sportovních odvětví totiž dosáhla špičkové úrovně. K evropskému standartu dospělo i 

vysoké tělovýchovné školství a také většina sportovních a tělovýchovných věd. Masový 

a výkonnostní sport rovněž nebyl negativně ovlivněn politickou situací tehdejší doby 

(Waic, 1996). 

Situace ve sportu po roce 1989 

Po změně politického režimu v roce 1989 počala demokratizace tělovýchovy. 

Odrazilo se to pochopitelně ve změně organizační struktury. Prvním krokem bylo 

oddělení Olympijského výboru ze struktury ČSTV. Následovalo obnovení kdysi 

významných a komunistickým režimem zrušených organizací. Svoji činnost obnovila 

Československá obec sokolská, katolická tělovýchovná jednota Orel, Československý 

junák-skaut, YWCA a YMCA. Zároveň začaly vznikat nové organizace jako Asociace 

tělovýchovných jednot, Asociace sportu pro všechny a další. V březnu 1990 zanikl ÚV 

ČSTV a jeho orgány. Nejprve bylo za rozvoj tělovýchovy formálně odpovědno 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a SR. Koordinační funkci plní 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) od rozdělení Československa 

v roce 1993 až dodnes. Jako poradní orgán MŠMT funguje tzv. Všesportovní kolegium. 

Těsně před zmíněným rozdělením Československa, konkrétně 21. prosince 1992 byl 

obnoven Český olympijský výbor (ČOV). Ještě v roce 1993 byl ČOV uznán 

Mezinárodním olympijským výborem (Waic, 2006). 

Český sport zásadně ovlivnily v porevolučním období dva vydané zákony. Prvním 

z nich byl Zákon o sdružování občanů č. 8311990 Sb., který upravil právo občanů se 

svobodně sdružovat. Prostřednictvím tohoto zákona se začaly po rozpadu zastřešující 

organizace Československé tělovýchovy ČSTV osamostatňovat jednotlivé sportovní 

svazy a asociace. Staly se samostatnými právními subjekty, konkrétně občanskými 
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sdruženími ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.. Sportovní svazy a asociace od tohoto 

momentu mohly svoji činnost řídit podle vlastních stanov a organizačního řízení. 

Druhým zásadním zákonem byl zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu schválený dne 

28.2.2001 s účinností od 30.3.2001. Ve znění tohoto zákona se postavení sportu ve 

společnosti vymezuje jako veřejně prospěšná činnost a stanovuje úkoly ministerstev, 

jiných správních úřadů a územních samosprávních celků při podpoře sportu. 

Rovněž způsob fmancování jednotlivých sportovních odvětví prodělal řadu změn. 

Před rokem 1989 byl prakticky veškerý sport financován prostřednictvím ÚV ČSTV. 

Zdrojem finančních prostředků byla Sazka, podnik specializovaný na sázkovou a 

loterijní činnost. Strukturálně byla Sazka rok po svém založení v roce 1957 převedena 

právě pod ČSTV. Po zániku ČSTV v roce 1990 byla Sazka podřízena nástupnickým 

organizací ČSTV, a sice Českému svazu tělesné výchovy, České a Slovenské 

konfederaci sportovních a tělovýchovných svazů a Slovenskému združeniu telesnej 

kultúry. Po rozdělení Československé federativní republiky v závěru roku 1992 vznikly 

dvě nástupnické organizace Sazky, akciová společnost SAZKA v České republice a 

Športka, a. s., na Slovensku. SAZKA, a. s., byla založena Českým svazem tělesné 

výchovy a Československou obcí sokolskou v České republice. Dnes jsou jejími 

akcionáři Český svaz tělesné výchovy, Česká obec sokolská, Česká asociace - Sport 

pro všechny, Autoklub ČR, Sdružení technických sportů a činností ČR, Asociace 

tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR, Orel - křest'anská tělovýchovná 

organizace, Český střelecký svaz a Český olympijský výbor (vyhledáno 16.3.2007 na 

http://www.sazka.cz/ ). 

Peníze ze zisku společnosti SAZKA, a. s., jsou mezi jednotlivé akcionáře 

přerozděleny podle procentuálního zastoupení jednotlivých organizací. Svazy a 

asociace mají možnost získat další finanční prostředky přímo z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, ČOV a oproti období před rokem 1989 i prostřednictvím 

sponzorských darů. 

Situace ve sportu se po roce 1989 změnila i v přístupu výchovy talentované 

mládeže. Před rokem 1989 fungoval masový systém středisek vrcholového sportu a 

tréninkových středisek mládeže. Financování středisek probíhalo opět prostřednictvím 

ÚV ČSTV. Po roce 1989 se tento masový systém výrazně omezil. Centralizované 

fmancování prakticky skončilo a výchova mladých talentů v některých sportovních 

centrech se udržovala pouze z aktivity určitých skupin lidí a některých klubů. Do 
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přípravy talentované mládeže výrazně zasáhl stát v roce 2001, kdy byly Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy zřízeny sportovní centra mládeže a na činnost center 

byly vyčleněny nemalé dotace (částky pro veslování viz. kapitola 5.1 - Strukturální a 

organizační změny v období od roku 1989 do roku 2006). 

Změna politického systému po roce 1989 výrazně neovlivnila výsledky státní 

reprezentace v jednotlivých sportech. Česká republika se pravidelně umist'uje i na 

olympijských hrách v pořadí národů ve druhé desítce. 

2.2.5 Vývoj veslařského sportu 

Závody na veslařských lodích lze vystopovat již v době faraónů. Velká sfinga 

v Gize podává svědectví o mimořádném veslařském výkonu faraóna Am.enhotepa II .. 

Ve starém Řecku byly závody triér součástí antických panathénajských slavností, které 

představovaly cosi jako přehlídku moci a síly Athén. 

Ve středověku bylo veslování rozšířeno zejména v Itálii, kde v Benátkách závody 

veslic tvořily nedílnou součást zábavy tehdejší šlechty. 

Kolébkou moderního veslování je Anglie, kde se již na počátku 18. století pořádaly 

veslařské závody o ceny. První velká veslařská regata se uskutečnila na "Ostrovech" již 

roku 1775 a nejstarší závod, dodnes populární klání osmiveslic mezi univerzitami 

Oxford a Cambridge, vznikl roku 1829. 

Do Čech se veslování dostalo z Hamburku díky tamním obchodníkům. První 

závody se konaly v rámci oslav příjezdu prvního vlaku do Prahy dne 22.8.1845. V roce 

1860 vznikl v Praze na Žofmě první veslařský klub s názvem English Rowing Club, 

jehož členy byli nejen Angličané a Němci, ale i Češi. 

Velký podíl na dalším rozvoji veslování měl dr. Miroslav Tyrš, který dal v roce 

1865 impuls k založení veslařsko-plavecké jednoty Vltava, a v roce následujícím byl 

při Sokole pražském založen veslařský odbor. Zájem o veslování mezi Sokoly vedl ke 

vzniku dalších veslařských odborů v Hodoníně, Roudnici nad Labem, Písku a Praze. 

Na počátku 90. let 19. století se především zásluhou Rosslera- Ořovského podařilo, 

aby Ústřední jednota veslařů z Čech byla v roce 1893 přijata do Mezinárodní veslařské 

federace FISA, jako národní svaz. Byl to také Rossler- Ořovský, který v roce 1895 

založil nejstarší český Jarní skulérský závod, který je dodnes součástí Primátorek. 
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Právě vznik Závodu o Primátorský štít v roce 1910 byl mocným impulsem pro 

české veslování. Primátorky se staly jedním z mezníků v rozvoji českého veslování a 

významnou pražskou společenskou událostí, jejíž kontinuitu přerušila pouze první 

světová válka. 

Úspěchy na mezinárodní scéně na sebe nenechaly dlouho čekat. Hned v roce 1895 

přivezl bronz z mistrovství Evropy v Ženevě slávista Langhans, shodou okolností první 

historický vítěz Jarního skulérského závodu Rosslera- Ořovského. 

Rozvoj veslařského sportu výrazně ovlivnila druhá světová válka, která zanechala 

četné mezery v řadách českých veslařů. Po válce však došlo k obrovskému rozkvětu 

veslařského sportu v českých zemích. Do té doby se datují i jedny z největších 

sportovních úspěchů, mezi nimiž si veslaři cení vítězství třeboňské čtyrK.y 

s kormidelníkem (Mejta, Havlis, Jindra, Lusk, Koranda) na olympiádě v roce 1952 a 

zlatého triumfu na římské olympiádě v roce 1960 zásluhou dvojskifu Kozák- Schmidt. 

K dalším osobnostem tohoto období patří i několikanásobní medailisté z vrcholných 

soutěží bratři Svojanovští, O. Mareček, K. Neffe, J. Hellebrand, Z. Pecka, V. Vochoska 

a řada dalších. 

V poválečné historii se v Československu konaly tři vrcholné veslařské akce - ve 

Sportovním centru v Račicích. Račice přivítaly mistrovství světa juniorů v roce 1986 a 

v roce 1993 hostily dokonce mistrovství světa dospělých. V Praze proběhl evropský 

šampionát v roce 1961 (VAŠEK, 2004). 

Pozici českých veslařů ve světě neoslabilo ani rozdělení federace. Úspěchy 

v devadesátých letech byly ve znamení skifaře Václava Chalupy a dvojnásobného 

vicemistra světa ve skifu lehkých vah Tomáše Kacovského. Doposud jediný titul mistra 

světa získal v roce 2000 rovněž skifař lehkých vah Michal Vabroušek. Vlnu úspěchů 

pak prožilo české veslování v posledních letech. Od roku 2003 získali čeští veslaři na 

světové soutěži vždy cennou medaili. Nejprve na MS v roce 2003 a posléze na OH 

2004 v Athénách dojela párová čtyřka mužů na druhém místě. 

Třikrát v posledních pěti letech si přivezl bronzovou medaili z mistrovství světa 

skifař Ondřej Synek. Nejprve na dvojskifu společně s Milanem Dolečkem a poté 

dvakrát na skifu. 

Po dlouhých letech se medailové radosti dočkalo i české ženské veslování. Čtvrtým 

místem na olympijských hrách v Athénách a dvěma stříbrnými medailemi na 
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mistrovství světa se mezi nejúspěšnější reprezentanty v historii českého veslování 

zařadila Miroslava Knapková. 
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III.· CÍL A ÚKOLY 

Cílem této práce je zmapovat vývoj Českého veslařského svazu v období od 

17. listopadu 1989 do 31. prosince 2006, vystihnout hlavní mezníky ve vývoji ČVS a 

popsat dopady na vývoj a činnost ČVS po zásadních celospolečenských změnách. 

K realizaci tohoto cíle pak splnit tyto úkoly: 

- charakterizovat ČVS coby organizaci v měnících se společensko-ekonomických 

podmínkách, 

- popsat nové trendy veslařského sportu ve sledovaném období, vývoj materiálního 

zabezpečení a vznik nových forem veslování, 

zhodnotit dopad porevolučních změn na úspěšnost veslařského sportu. 
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IV. METODOLOGIE 

K realizaci stanovených cílů jsem zvolil kombinaci metod kvalitativního výzkumu. 

Podle definice Strausse a Corbinové (Bendl, 1999) je kvalitativní výzkum jakýkoliv 

výzkum, kterého se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů 

kvantifikace. 

Kombinování metod kvalitativního a někdy i kvantitativního výzkumu se nazývá 

triangulací. 

Triangulace se používá především jako strategie pro validizaci výsledků studie. 

Postupně se těžiště jejího využití přeneslo k obohacení a k doplnění poznatků a 

k překonání mezí jedné metody výzkumu (Hendl, 1999). Z metod kvalitativního 

výzkumu, které jsem následně kombinoval, jsem zvolil rozhovor podle návodu, analýzu 

dokumentů a neformální rozhovor. 

Rozhovorpomocínávodu 

Rozhovor podle návodu umožňuje tazateli probrat všechna důležitá témata 

související se studovanou problematikou. Podle Hendla má tazatel volnost, jakým 

způsobem a v jakém pořadí získá informace, které osvětlují daný problém. Návod 

k rozhovoru umožňuje provést rozhovory s několika lidmi více strukturovaně a 

ulehčuje tak jejich srovnání. Návod k rozhovoru pomáhá udržet zaměření rozhovoru a 

zároveň dovoluje informantovi uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti (Hendl, 1999). 

Analýza materiálů v chronologické posloupnosti 

Tato metoda patří do klasické oblasti kvalitativně imperativní analýzy, kterou Hendl 

nazývá analýza dokumentů. V tomto případě jsou dokumentem textové materiály. 

Analýza dokumentů se používá tehdy, pokud není přístup k informacím pomocí 

pozorování, dotazování nebo měření (Bendl, 1999). 
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Neformální rozhovor 

Neformální rozhovor se podle Rendla spoléhá na spontánní kladení otázek 

v přirozeném průběhu interakce. Síla neformálního rozhovoru je v tom, že rozhovor 

zohledňuje individuální rozdíly a změny situace. Otázky mohou být individualizovány, 

aby se dosáhlo hloubkové komunikace a využilo se prostředí a situace ke zvýšení 

konkrétnosti a bezprostřednosti rozhovoru (Hendl, 1999). 

Organizace výzkumu 

Nejprve jsem připravil návod na rozhovor s čelními činovníky ČVS, kteří ve 

sledovaném období v ČVS působili. Podle připravovaného návodu (otázky viz. 

Příloha 2) jsem provedl rozhovor se současným předsedou ČVS Ing. Jiřím Kejvalem 

(vizitka viz. Příloha 1), následně s předsedou ČVS v období od roku 1988 do roku 1996 

Ing. Otakarem Marečkem (vizitka viz. Příloha 1) a na závěr se současným generálním 

sekretářem ČVS Miroslavem Vaškem (vizitka viz. Příloha 1). Otázky týkající se 

zásadních proměn ČVS ve sledovaném období byly pro všechny respondenty shodné. 

Po získání základního přehledu o vývoji ČVS po roce 1989 z rozhovorů podle 

návodu jsem provedl analýzu dokumentů. Potřebné dokumenty jsem získával nejprve 

na sekretariátu ČVS. Základem byly ročenky ČVS, dále pak usnesení Valných hromad, 

Stanovy ČVS, tabulková a grafická zpracování základních dat informujících o činnosti 

a vývoji ČVS. Potřebné informace jsem následně získával i v archivech ČSTV a 

prostřednictvím internetu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že proměny ČVS se týkají celé řady aktivit svazu, využil 

jsem i další formu dotazování a sice neformálního rozhovoru. Získané informace jsem 

chtěl prostřednictvím těchto rozhovorů doplnit o osobní zkušenosti, konkrétnější 

vyjasnění všech souvislostí a získání vlastního pohledu na konkrétní události. 

Neformální rozhovor jsem postupně provedl s předsedou komise rozhodčích ČVS Ing. 

Arnoštem Poislem, předsedou sekce nezávodního veslování ČVS a zároveň předsedou 

VK Slávia Praha Ing. Jiřím Poláčkem, předsedou komise akademického veslování ČVS 

Mgr. Jiřím Žídkem, předsedou komise tělesně postižených veslařů Petrem Janákem a 

čestným členem ČVS a dlouholetým svazovým činovníkem Františkem Cvrčkem. 
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Metody vyhodnoceni poznatků 

Získané informace jsem nejprve vyhodnocoval pomocí analýzy dat z rozhovorů 

pomocí návodu. Dokumenty ČVS, ČSTV a dalších institucí jsem pak postupně 

doplňoval a celkový obraz práce jsem dotvářel pomocí neformálnich rozhovorů. 

Po provedeni rozhovorů pomocí návodu jsem si nahrávku s rozhovory a jejich 

přepis několikrát poslechl a přečetl. Do samostatné složky jsem informace setřídil podle 

dvou kritérií. Prvnim z nich bylo řazeni podle časové posloupnosti, druhým kritériem 

byl tématický okruh informací. 

Další poznatky získané z dokumentů a posléze z neformálních rozhovorů jsem 

postupně do utvořených složek přiřazoval. 
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v. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

Na konci roku 1989 dochází v naší zemi k zásadním politicko-společenským 

změnám. 17. listopadu tohoto roku byla násilným policejním zákrokem potlačena 

studentská demonstrace na Národní třídě a počínaje tímto dnem začíná sled událostí, 

které vedly k definitivnímu zhroucení komunistického režimu a nastartování 

demokratizace společnosti. Většina občanů vyjádřila odhodlání vyrovnat se s minulostí 

a začít s obrozováním společnosti na základě demokracie a politické plurality. Nové 

poměry pochopitelně ovlivnily i sportovní a tělovýchovné prostředí včetně 

československého a později námi sledovaného českého veslování. 

Následující analýza sleduje vývoj Českého veslařského svazu od roku 1989 

v časové posloupnosti. Zachycuje zásadní mezníky v jeho vývoji, které ovlivnily celé 

české veslování. Prvním a jedním z nejzásadnějších z nich byl rozpad původně 

zastřešující organizace celého českého sportu, Československého svazu tělesné 

výchovy. ČVS se od tohoto okamžiku stává samostatným právním subjektem. O rok 

později dochází k rozdělení Československa, které mělo opět výrazný vliv na řízení 

veslařského sportu 

V roce 1996 dochází ke změně struktury vedení ČVS a po osmi letech je zvolen 

nový předseda svazu, který je ve funkci dodnes. Rok 2000 je zásadním pro přípravu 

mladých talentů. Z rozhodnutí vlády byly vyčleněny dotace pro zřízení tzv. Sportovních 

center mládeže. Rozpočet ČVS a především jednotlivých oddílů se tímto navyšuje o 

nezanedbatelnou položku, která je ale výhradně určena pro přípravu vybraných 

talentovaných veslařů a veslařek. 

V roce 2001 vychází Zákon o podpoře sportu* (vyhledáno 10.2.2007 

http://www.msmt.cz/), který vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně 

prospěšné činnosti. Tato legislativní úprava, která má pomoci rozvoji celého 

sportovního prostředí v Česku se pochopitelně pozitivně odráží i v činnosti ČVS. 

Rozvoj veslařského sportu byl naopak negativně ovlivněn výstavbou Sazka Arény. 

Společnost Sazka, a. s., která je jedním z hlavních finančních zdrojů ČVS, 

kvůli splácení úvěrů určených na výstavbu Sazka Arény snížila původně určenou 

částku pro jednotlivé sportovní svazy a asociace, včetně ČVS. 

V tomto období vznikají nové komise veslařského svazu a sice komise nezávodního 

veslování a komise zdravotně postižených veslařů. 
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Zmíněné události jsou souhrnem nejzásadnějších mezníků ve vývoji ČVS a 

potažmo celého českého veslování. Ty pochopitelně provázely i další momenty 

ovlivňující veslařský sport. Podrobněji budou popsány v následujících kapitolách, které 

jsem se rozhodl rozčlenit do čtyřletých období. Důvodem tohoto rozčlenění je fakt, že 

výše uvedené přelomové události jsou rozloženy právě do čtyřletých bloků. 

*Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28.února 2001 ve znění zákona č. 219/2005 Sb., vymezuje 
postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev 
jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. 

5.1 Strukturální a organizační změny v období od roku 1989 do roku 2006 

5.1.1 Období 1989 až 1993 

17. listopadu 1989 nastává nová etapa dějin naší země. Za velkého přičinění 

vysokoškolských studentů dochází ke sledu událostí, které postupně vedly k pádu 

totalitního, komunistického režimu. Během následujících týdnů a měsíců nastává 

celospolečenská euforie. Lidé mohou beztrestně projevit své názory, do škol jsou 

přijímání žáci a studenti bez prokazování sociálního původu, začínají se otevírat 

možnosti soukromého podnikání a hlavně možnosti volného cestování za hranice naší 

republiky. 

V tělovýchovných orgánech byly nejprve zrušeny politicko-výchovné komise, 

stranické "buňky" a kádrová oddělení. Na zahraniční závody přestali jezdit 

"informátoři" tehdejší státní policie a do vedení sportovních organizací se začali více 

zapojovat lidé nezatížení komunistickou minulostí. 

Z pohledu samotné organizace řízení českého veslování nepřicházely změny 

okamžitě. Organizační struktura a základní principy řízení svazu se v prvních 

porevolučních měsících prakticky vůbec neměnily. 

Před rokem 1989 řídil československé veslování svaz veslování Ústředního výboru 

Československého svazu tělesné výchovy (dále jen ÚV ČSTV). Tomu podléhali 

národní svazy, tedy svaz veslování Českého ústředru'ho výboru ČSTV (dále jen ČÚV 

ČSTV) a svaz veslování Slovenského ústředního výboru ČSTV (dále jen SÚV ČSTV). 
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Dominantní roli v zásadních činnostech organizování hrál svaz veslování ÚV 

ČSTV. Byl zodpovědný za hospodaření, organizování republikových mistrovství, 

významných mezinárodních regat konaných na území ČR a přípravu státní 

reprezentace. Národní svazy pak zajišťovaly zejména regionální soutěže a tvořili je 

zejména dobrovolní pracovníci. 

Svaz veslování ÚV ČSTV v tomto období nebyl samostatným právním subjektem. 

Ze zákona č. 68/1956 Sb. o organizaci tělesné výchovy měl za sportovní a 

tělovýchovné prostředí odpovědnost Československý svaz tělesné výchovy (dále jen 

ČSTV), kterému organizačně podléhal i svaz veslování ÚV ČSTV. Řídícím orgánem 

ČSTV byl Ústřední výbor ČSTV (dále jen ÚV ČSTV). Vrámci této organizace 

fungovala Česká organizace ČSTV a Slovenská organizace ČSTV (dále jen ČO ČSTV 

a SO ČSTV), jejichž nadřízenými orgány byly Český ústřední výbor ČSTV a 

Slovenský ústřední výbor ČSTV (dále jen ČÚV ČSTV a SÚV ČSTV). Přesto už 2. 

prosince 1989 na svém zasedání projednal a schválil ČÚV ČSTV zprávu předsednictva 

obsahující principy, na kterých měly být založeny strukturální změny v ČSTV. 

Pro svaz veslování ÚV ČSTV byl důležitý bod, podle jehož znění mají svazy, kluby 

a případné další tělovýchovné struktury působit s maximální samostatností. ČSTV byl i 

nadále zodpovědný za financování svazu. Roční rozpočet svazu činil asi 35 miliónů Kč. 

Přesné částky ale nebyly nikdy oficiálně zveřejněny, jak potvrdil generální sekretář 

ČVS Miroslav Vašek. 

Nejvyšším orgánem svazu veslování ÚV ČSTV bylo i po revoluci plénum svazu 

veslování složené z řádných a čestných členů. Na plénu svazu veslování měly právo být 

zastoupeny všechny registrované kluby. V období mezi zasedáními plén řídilo svaz 

veslování ÚV ČSTV předsednictvo, které rozhodovalo o všech záležitostech. 

Předsednictvo bylo složeno z minimálně jedenácti členů. 

Složení představenstva Československého veslařského svazu: 

- předseda 

- místopředseda za Čechy 

- místopředseda za Slovensko 

- pokladník 

- předseda sportovně-technické komise 

- předseda komise rozhodčích 
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- předseda mezinárodní komise 

- předseda dráhové komise 

- předseda materiálové komise 

- předseda majetkové komise 

- předseda trenérské rady. 

Tato struktura fungovala u svazu veslování ÚV ČSTV před rokem 1989, 

u Československé veslařské federace od roku 1990 do roku 1993. Po rozdělení 

Československa a tedy i Československé veslařské federace vznikl Český veslařský 

svaz, v němž začali působit místopředsedové za Čechy a za Moravu. Změna struktury 

nastala až v roce 1996, kdy bylo zvoleno nové předsednictvo. O tom ale později. 

Prvním zásadním zlomovým bodem pro řízení svazu byl rozpad původně 

zastřešující organizace všech sportovních svazů, asociací a sdružení - ČSTV. Svaz 

veslování se tak stává samostatným právním subjektem ve smyslu zákona o občanských 

sdružení a mění název na Československou veslařskou federaci. 

Prvním krokem k dosud jen navrhovaným změnám byl mimořádný sjezd ČO ČSTV 

10. března 1990. Delegáti sjezdu se zde nakonec usnesli na novém názvu organizace 

Český svaz tělesné výchovy, který se stal právním nástupcem ČÚV ČSTV. Svazy 

sdružené v ČSTV, včetně svazu veslování ÚV ČSTV, se staly samostatnými 

organizacemi, jejichž činnost se začala řídit vlastními stanovami a předpisy. V tomto 

období dochází i ke změně názvu řídícího orgánu československého veslování. 

Název svazu veslování ÚV ČSTV se mění na Československou veslařskou federaci, 

která se člení na Českou veslařskou federaci a Slovenskou veslařskou federaci. Činnost 

a kompetence federace zůstávají i v následujících měsících a letech bez výrazných 

změn. Československá veslařská federace se stává součástí Československé 

konfederace sportovních a tělovýchovných svazů (ČSKSTS), na jejímž ustavení se 

dohodly sportovní a tělovýchovné svazy dne 24. 3. 1990. Posláním ČSKSTS bylo 

podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, československou sportovní reprezentaci 

a přípravu na ni, zastupovat a chránit zájmy svých členů a také vytvářet platformu 

k jejich vzájemné spolupráci. ČSKSTS se stala právním nástupcem ÚV ČSTV a její 

funkce směřovaly zejména k záležitostem reprezentace, jednání se zahraničními 

federacemi a řízení spolupráce federálních svazů, jež byly jejich samostatnými členy. 

Nejvyšším orgánem ČSKSTS bylo ustaveno Valné shromáždění (dále jen VS 
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ČSKSTS), zastupujícím orgánem pak byl ustaven Výkonný výbor ČSKSTS (dále jen 

VV ČSKSTS). Národní sjezdy ČSTV a zejména vznik ČSKSTS předznamenaly průběh 

mimořádného sjezdu, který se konal následující den. 

Dne 25. března 1990 se uskutečnil mimořádný sjezd ČSTV, ke kterému spělo 

veškeré dosavadní úsilí, které zde mělo vyvrcholit. Hlavními úkoly bylo akceptovat 

nové (nástupnické) organizace a výsledky jejich mimořádných sjezdů, ukončit vlastní 

činnost, rozhodnout o majetku a zajistit následující přechodné období. Výsledkem 

tohoto sjezdu bylo usnesení obsahující také tyto zásadní body, které byly významné pro 

Československou veslařskou federaci: 

-sjezd schválil zánik ČSTV ke dni registrace nástupnických organizací a to nejpozději 

k 30.6.1990, 

- nástupnickými organizacemi jsou ČSTV a subjekty v něm sdružené, ČSKSTS a 

subjekty v něm sdružené, TJ a kluby, sportovní a tělovýchovné svazy, 

- převod majetku ve vlastnictví ČSTV a závazků ČSTV jednotlivým nástupnickým 

organizacím byl schválen následujícím způsobem: 

-TJ a kluby- nemovitý majetek, který je zapsán v jejich prospěch a ke kterému 

mají právo hospodaření nebo ho vedou ve své účetní evidenci, přechází v jejich 

vlastnictví ke dni jejich registrace, 

- ostatní majetek, který reálně užívají nebo drží, přechází také v jejich 

vlastnictví ke dni registrace, 

- svazy - veškerý majetek přechází v jejich vlastnictví na stejném principu jako 

u TJ a klubů, 

-podnik ÚV ČSTV SAZKA přešel do společného vlastnictví. 

Pro následující vývoj Československé veslařské federace bylo podstatné, že získává 

samostatnost a může si vytvořit své vlastní stanovy. 

V roce 1991 definitivně ukončil svoji činnost veslařský klub Fatra Napajedla. 

Přestože se s ekonomickými a dalšími problémy potýká více oddílů, Fatra Napajedla 

byl doposudjediným klubem, který po roce 1989 zanikl. 

Po změně role ČSTV přebírá formální odpovědnost Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy. Finanční dotace na činnost veslařské federace už nejsou získávány 

pouze prostřednictvím ČSTV (dříve z ÚV ČSTV), ale i přímo z Ministerstva školství, 
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mládeže a tělovýchovy. Financování je oproti letům předešlým sice transparentnější, 

ovšem částky finančních dotací se stále snižují. 

V nově tvořících se společenských podmínkách dochází i k majetkovému vyrovnání 

státu s jednotlivými organizacemi. Pro ČVS (tehdejší Československou veslařskou 

federaci) byla nejzásadnější změna majetkových poměrů ve Sportovním centru Račice 

(obr. 6 Příloha 16). Sportcentrum Račice představuje v současné době nejpodstatnější 

část majetku ČVS. Prvním krokem z vývoje vlastnických vztahů SC Račice po roce 

1989 byl jeho převod do vlastnictví ČVS v roce 1989. V roce 1990 do Areálu 

sportovního centra v Račicích přichází Český svaz kanoistů (dále jen ČSK) jako 

spoluvlastník a spoluuživatel. 

Vlastnické vztahy ve Sportareálu Račice po roce 1989 

Český veslařský svaz vlastní 

Český svaz kanoistů vlastní 

70% majetku areálu 

30% majetku areálu 

V letech 1990 - 1994 je správa a údržba areálu financována za pomoci dotací 

ČSTV. Od roku 1994 už ČSTV nehodlá tento areál dále financovat. ČVS a ČSK jsou 

tak nuceny založit akciovou společnost Sportcentrum Račice, a. s., a dochází tak 

k světově unikátní situaci, kdy račický areál jako jediný areál svého druhu na světě 

musí fungovat bez jakékoliv finanční podpory ať už státu, regionu či města v okolí. 

Sportcentrum Račice, a. s., je v současnost akciovou společností, kde vlastní 

Český veslařský svaz 89,5% akcií 

Český svaz kanoistů 10,5% akcií 

Sportcentrum Račice, a. s., se nyní zabývá organizováním sportovních akcí, 

ubytovací činností, reklamní a marketingovou činností a nákupem a prodejem zboží. 

Potřebné finanční prostředky získává Sportcentrum Račice z podnikatelské aktivity. 

Hospodaření Sportcentra Račice, a. s., v letech 1995 - 2006 viz. Příloha 15. 

Dalším mezníkem ve vývoji Českého veslařského svazu byl rozpad Československé 

federativní republiky. I přes většinový nesouhlas veřejnosti se politické špičky dohodly 

na rozdělení Československé federativní republiky k 1.1.1993 na Českou republiku a 
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Slovenskou republiku. Pro československé veslování tato situace znamenala rozdělení 

Československé veslařské federace a vznik nástupnických organizací v České republice 

i na Slovensku. V České republice vzniká Český veslařský svaz, který je oficiálně přijat 

do Mezinárodní veslařské federace FISA pod názvem Czech Rowing Association. Ještě 

v tomto zlomovém roce čeká Český veslařský svaz náročný úkol - na umělém kanále 

v Račicích zajistit organizaci doposud nejvýznamnější veslařské soutěže na českém 

území - mistrovství světa. Světový šampionát nakonec skončil po organizační i 

sportovní stránce velkým úspěchem. 

5.1.2 Období 1994 až 1998 

Po vzniku Českého veslařského svazu v roce 1993 nastává období stabilizace. 

V čele svazu je staronový předseda Ing. Otakar Mareček a i zbylé složení předsednictva 

nedoznalo zásadních změn. Český veslařský svaz je od svého vzniku občanským 

sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., ve kterém se dobrovolně sdružují 

veslařské kluby a oddíly. 

Zdánlivě klidné období ovšem předznamenává doslova revoluční rok ve vedení 

ČVS. S novými návrhy o sobě velmi výrazně dává vědět mladý progresivní podnikatel 

a člen VK Slávia Praha Jiří Kejval, který se s podporou bývalých vynikajících 

reprezentantů Václava Vochosky a Zdeňka Pecky rozhodne kandidovat na předsedu 

ČVS. V prosinci 1996 se konala Valná hromada ČVS, na níž Jiří Kejval se svým 

volebním týmem předložil delegátům projekt "Zlato ze Sydney", ve kterém mimo jiné 

navrhuje i novou strukturu řízení Českého veslařského svazu. 

Jiří Kejval nakonec většinu delegátů přesvědčil a pro následující čtyřleté období se 

stává předsedou ČVS, kterým je až dodnes. Tímto aktem byla ukončena dlouholetá 

dobrovolná činnost řady obětavých pracovníků, kteří zajišťovali nejen běžnou činnost a 

poslání svazu, ale zasloužili se mimo jiné o výstavbu sportovního areálu v Račicích, 

pořádání MSJ v roce 1986 a MS v roce 1993. V průběhu následujících měsíců se mění 

i zmiňovaná struktura vedení svazu. Počet členů představenstva se radikálně snižuje na 

dosavadních šest členů. 
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Složeni představenstva Českého veslařského svazu od roku 1996 až dodnes: 

- předseda ČVS 

- místopředseda ČVS za oblast Morava 

-místopředseda ČVS za oblast Vltava 

- místopředseda ČVS za oblast Labe 

- místopředseda za ekonomiku 

- místopředseda pro sport. 

V roce 1996 se zároveň zakládá Pražský veslařský svaz (PVS) a stává se členem 

Českého veslařského svazu. Vůdčí osobností této organizace se stává Ing. Arnošt Poisl, 

bývalý reprezentační kormidelník, dlouholetý člen představenstva svazu veslování ÚV 

ČSTV a později Československé veslařské federace a Českého veslařského svazu. 

V tomto období je Arnošt Poisl zároveň ve funkci předsedy komise rozhodčích při 

ČVS. 

Podobných regionálních sdruženi vznikalo více. Důvodem byly zpravidla 

ekonomické motivy. Regionální sportovní svazy měly totiž větší šanci získat finanční 

dotaci od místních příslušných úřadů. 

V roce 1997 dochází k dalšímu kroku, který byl součástí zmiňovaného projektu 

"Zlato ze Sydney''. Český veslařský svaz uvolňuje finanční prostředky pro zajištění 

trenérského zázemí ve vybraných oddílech. Placeni trenéři tak od tohoto roku začínají 

pracovat ve dvanácti oddílech České republiky. Viditelné výsledky zaznamenávají 

především pražské kluby VK Slávia a VK Blesk, jejichž závodníci jsou pravidelně 

základem dorosteneckých a juniorských reprezentačních výběrů. Obrovského vzrůstu 

pak dosahuje zejména veslařský klub TJ Spolana Neratovice, který svoji členskou 

základnu rozšiřuje takřka na dvojnásobek a místní veslaři zaznamenávají na domácích 

i zahraničních regatách řadu úspěchů. 

15. března jsou Valnou hromadou ČVS přijaty nové stanovy platné dodnes 

(viz. Příloha 7). 

48 



5.1.3 Období 1999 až 2002 

Rok 1999 odstartoval sérii pozitivních událostí pro ČVS. Založen a registrován je 

v tomto roce nový veslařský oddíl - Lokomotiva Beroun. Je to první oddíl, který byl 

založen po roce 1989 a který začal působit na toku Berounky. 

V tomto období zároveň nastává přelomový moment v přípravě mladých 

veslařských talentů. V roce 2000 jsou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

zřízeny ve vybraných sportech Sportovní centra mládeže. V praxi to pro ČVS znamená 

finanční příspěvek dosahující částky téměř čtyř miliónů korun. Ty jsou rozděleny mezi 

jednotlivé kluby, jejichž závodníci jsou na základě předem stanovených kritérií 

zařazeni do Sportovního centra mládeže (SCM). Kromě odměny pro trenéry jsou 

finance směřovány zejména na přípravu závodníků. 

Následující tabulka ukazuje vývoj dotací pro tři nejúspěšnější kluby z hlediska 

čerpání finančních prostředků pro veslaře zařazené do SCM. 

Tab. 2 Dotace určené pro veslaře zařazené do systému SCM ve třech 

nejúspěšnějších klubech 

I Oddfl i ~·:::· . D2::;~ . D2:::·~ce . n;;;;e rl:::· I ~::~· r ;=::: 
YK Olomo~~~ 97000 1397041332145 3850~;r;;ls;;3;;12~00 \2902;;:;-
____ _ . j 

VKDiesk G2166l .. i·;46~-o 221430 i 192~00 193000 3562441 !447300 1806765 
I . 

iBOh•mlans t2~276 174630 147620 231000 27&000 175~~~~600 1485154 

I Praha . _____ _,_! -~-L-....... __ ......._ __ _....._ __ __._ __ ----"'-----......._~_ .......... __ ----J 
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Graf 1 Dotace SCM při ČVS -celkové výdaje 
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Systém přerozdělování finančních prostředků určených pro Sportovní centra 

mládeže na jednotlivé činnosti se od roku 2005 začal měnit. Od roku 2001 byly 

z celkové částky zasílány finanční dotace oddílům, ve kterých byl zařazen do SCM 

alespoň jeden registrovaný člen. Výše dotace byla určena podle počtu zařazených 

sportovců. Kritériem pro zařazení do SCM byl test na veslařském trenažéru. Adept měl 

stanovený časový limit na trati dlouhé 6000 m. Zařazení do SCM musel člen střediska 

potvrdit finálovou účastí na mistrovství republiky dané věkové kategorie. Zbylé finance 

byly využity na společné výdaje. 

Pravidla pro zařazení adeptů do SCM se až do letošního roku 2007 nezměnila. Od 

roku 2005 však přibyly výdaje související s činností SCM. Část dotací se začala 

využívat pro koordinátora SCM, kterým je ústřední trenér mládeže jmenovaný 

předsednictvem ČVS. Do systému přerozdělování pak v letošním roce vstupuje tzv. 

bodové přerozdělování. V praxi tento krok znamená následující. Počáteční určená 
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částka po zařazení do SCM výše stanovenými kritérií se snižuje a zařazený veslař může 

další dotace získat následnými dosaženými výsledky v průběhu sezóny. 

Jde tedy o zvyšování motivace mladých veslařů. Statut Sportovního centra mládeže 

při ČVS je podrobněji popsán v příloze č. 9. Z grafu 2 je vidět znatelný pokles 

finančních částek pro jednotlivé oddíly v posledním roce. 

Graf 2 Dotace SCM při ČVS - výdaje pro oddíly 
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Uvedené grafy 1 a 2 popisující dotace na činnost SCM jsem zpracoval na základě údajů 
zjištěných z dokumentů ČVS. 

V roce 2000 až 2002 dosahují mládežnické posádky nejvýraznějších úspěchů od 

začátku devadesátých let. Z MSJ v Záhřebu přiváží česká výprava dvě bronzové 

medaile. V roce 2001 na MSJ v Duisburgu získávají čeští veslaři opět dvě medaile, 

tentokrát jednu stříbrnou a jednu bronzovou. Vzestup juniorského veslování vrcholí 

dvěma zlatými medailemi na MSJ v lotyšském Trakaje. 

Řada veslařů této úspěšné generace pokračuje ve vynikajících výsledcích 

i v seniorských kategoriích. Jestli za těmito úspěchy stojí činnost Sportovních center 

mládeže se ale nedá objektivně zhodnotit (podrobnější informace v kapitole 5.3.4 

Úspěšnost české státní reprezentace). 
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Pozitivní trend pro české veslování pokračuje i v roce 2001. Dne 28. února 2001 

schvaluje Parlament ČR Zákon o podpoře sportu. Tento zákon č. 115/2001 Sb. 

vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví 

úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávních celků 

při podpoře sportu. Pro veslařské činovníky a funkcionáře je to další pomoc při 

získávání finančních prostředků a dalších jednání ve prospěch veslařského sportu. 

Podle znění Zákona o podpoře sportu zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy následující činnosti a stanovuje úkoly úřadům a samosprávním celkům: 

a) vypracovává návrh koncepce státní politiky a předkládá jej vládě ke schválení, 

b) koordinuje uskutečňování vládou stanovené koncepce, 

c) zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu, 

d) vytváří podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních talentů, 

pro rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně postižených občanů, 

e) vydává antidopingový program a organizuje jeho kontrolu, 

f) rozhoduje o akreditaci vzdělávacích zařízení působících ve sportu, 

g) zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost, 

h) koordinuje činnost resortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva 

vnitra. 

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, pro 

přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů a zřizují svá 

resortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost. 

Ministerstvo zdravotnictví organizuje zdravotní péči o státní sportovní 

reprezentanty a sportovní talenty, zřizuje laboratoře dopingové kontroly. 

Kraje- ve své samostatné působnosti - plní úkoly: 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů, 
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b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení, 

c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

Obce - ve své samostatné působnosti - plní úkoly: 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

V roce 2002 zasáhla české veslování velmi smutná událost. V srpnu 2002 postihly 

kluby na Vltavě a na dolním toku Labe ničivé povodně. Zasaženo bylo celkem patnáct 

klubů nejen na Vltavě a Labi, ale i na Berounce a po rozvodnění rybníku Svět i v 

Třeboni. Kvůli povodním byly zrušeny některé podzimní závody. V postižených 

klubech se zastavil provoz do jara 2003. ČVS spolupracoval při opravách a 

rekonstrukcích. Musel upravit termínovou listinu připravovaných závodů a další 

činnost s ohledem na obnovování chodu postižených klubů. Během povodní se navíc 

znehodnotilo mnoho dokumentů a úředních listin ČVS, které byly archivovány 

v Českém veslařském klubu na Veslařském ostrově v Praze 4 Podolí. 

5.1.4 Období 2003-2006 

Toto období je ve znamení rozvoje nových forem veslování. V roce 2006 vzniká při 

ČVS komise nezávodního veslování. Finančně není nezávodní veslování přímo 

podporováno, pouze ve spolupráci se svazem plní komise nezávodního veslování 

stanovené úkoly. Hlavní činností sekce nezávodního veslování je pořádání letních 

turistických akcí, kdy se sjíždí vhodné vodní terény na turistických gigových lodích. 

Vzniku sekce nezávodního veslování předcházela dobrovolná aktivita jedinců, kteří 

podobné akce pořádali už od začátku 90. let 20. století. 
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Současně se založením komise nezávodního veslování vzniká další komise věnující 

se rozvoji další formy veslování a sice komise tělesně postižených veslařů. Centrem 

veslování tělesně postižených veslařů se stává veslařský klub Ústí n/L, kde se pod 

vedením zdejšího trenéra Petra Janáka věnuje pozornost zejména nevidomým veslařům. 

V souvislosti s veslováním handicapovaných veslařů je třeba zmínit i start bývalého 

vynikajícího reprezentanta Jaroslava Hellebranta na MS v japonském Gifu, které se 

konalo v roce 2005 a jehož součástí byly i soutěže handicapovaných veslařů. Jaroslav 

Hellebrant startoval v kategorii závodníků s míšní lézí. ČVS tak poprvé během své 

historie zařadil do reprezentačního týmu handicapovaného veslaře a přidal se do rodiny 

sportů, které podporují handicapované sportovce. 

V roce 2004 slaví české veslování 120 let. 27. listopadu 2004 se konala Valná 

hromada ČVS. Ten samý den proběhlo v pražském hotelu Pyramida vyhlášení nejlepší 

posádky roku 2004 spojené s oslavou 120 let organizovaného veslování v České 

republice. 

Do činnosti ČVS zasáhla i událost, která se zdánlivě veslování netýká. V souvislosti 

s pořádáním hokejového MS byla v roce 2004 dostavěna doposud nejmodernější 

víceúčelová hala v ČR - Sazka Aréna. Hlavním investorem této stavby byla společnost 

Sazka, a. s., jejímž většinovým akcionářem je ČSTV. Sazka je navíc významným 

přispěvatelem sportovních svazů. O nemalých nákladech na výstavbu se tak vedly 

dlouhé diskuse právě na půdě ČSTV. Názory na výstavbu se vyostřily poté, co vláda 

ČR rozhodla, že společnosti Sazka nezmírní daňovou zátěž o daň z přidané hodnoty 

v souvislosti s výstavbou haly. 

Pro jednotlivé sportovní svazy a asociace sdružené v ČSTV znamenala výstavba a 

způsob jejího financování snížení původně předpokládaných finančních příspěvků pro 

jednotlivé svazy. ČVS se při jednáních prostřednictvím předsedy svazu Ing. Jiřího 

Kejvala vyjádřil proti výstavbě. "Veslaři zde nebudou nikdy veslovat a tudíž nevím 

proč by měli přispívat na tak finančně náročný projekt" vysvětlit své stanovisko Jiří 

Kejval. 

Vzhledem k stále vyšším příjmům Sazky ale nakonec není konečná absolutní částka 

určená ze zdrojů Sazky nižší než v letech předešlých. V dnešní době získává ČVS 

od Sazky částku kolem 2 miliónů Kč, rozpočet ČVS se pohybuje kolem 20 milióny Kč. 

Výše výdajů na každý rok vždy stoupá ve čtyřletém olympijském cyklu směrem 

k blížícímu se datu olympijských her. Nejvíce dotací je totiž investováno do přípravy 
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státní reprezentace a právě olympijské hry jsou nejprestižnější soutěží pro veslařskou 

reprezentaci. 

Rozpočet ČVS v roce 2006 

Tab. 3 Příjmy ČVS v roce 2006 

380 OOů 

17 217 7000 21 734 582 

vysvětlivky: 

MŠMT- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ČOV- Český olympijský výbor, repre.- investice 
pro státní reprezentaci, inv. Račice - investice do správy a údržby Sportcentra Račice, Talent. ml. -
investice pro talentovanou mládež, SCM- investice pro Sportovní centra mládeže, Primátorky- výtěžek 
ze závodu pražských Primátorek 

Všechny částky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou oddělené 

z důvodu přímého určení daných investic do konkrétní činnosti. Peníze určené 

například na činnost Sportovních center mládeže nesmí být využity na jinou činnost. 

Všechny dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prochází důkladným 

auditem. 
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Tab. 4 Výdaje ČVS v roce 2006 

Primátorky 

Webové stránky 

!---'-' e_d_eni_ú_če_t_m_· c_tv_i ___ , __ j ___ .... ~ .:!-7_1_6_--j 
r-D_m_ě_z_p_ří_jm_u ____ ____ _ j ___ 48 600 

Daně z nemo\-ito ti 58 234 

531 440 

6 683 

121428 779 

Uvedené tabulky 3 a 4 popisující hospodaření ČVS v roce 2006 jsem zpracoval na základě 
údajů oficiálních dokumentů ČVS. 

CELKOVÉ PŘÍJMY 21 734 582 

CELKOVÉ VÝDAJE 21428 779 

ROZDÍL 305 803 

Z výše uvedených údajů je vidět, že ČVS v roce 2006 hospodařil se ziskem. Ten byl 

převeden do účetnictví roku 2007. Podrobnější přehled hospodaření roku 2006 a 2007 

je uveden v příloze 13 a v příloze 14. 
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Celý vývoj ČVS od revolučních událostí roku 1989 dospěl do současného stavu. 

Dnes je ČVS občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., ve kterém se 

dobrovolně sdružují veslařské kluby a oddíly se sídlem na území České republiky a 

další fyzické osoby za účelem uspokojování jejich zájmů o veslařský sport nebo jeho 

podpory. 

ČVS má postavení právnické osoby s působností na celém území České republiky, 

vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 

vyplývajících. 

Orgány ČVS jsou: 

1. valná hromada, 

2. předsednictvo, 

3. kontrolní komise, 

4. generální sekretář. 

Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem ČVS. Svolává ji minimálně jedenkrát za rok 

předsednictvo svazu. Předsednictvo je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu, 

požádá-li o to jedna třetina řádných členů. Valné hromady se účastní s hlasem 

rozhodujícím delegáti řádných členů. 

Delegátem může být fyzická osoba starší 18 ti let. Každý řádný člen má jeden hlas. 

Čestní a další členové se účastní s hlasem poradním. Členové předsednictva předsedové 

odborných komisí a sekretář svazu se účastní valné hromady s hlasem poradním. 

Valná hromada je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina 

delegátů členů s hlasem rozhodujícím. 

Valná hromada: 

a) schvaluje stanovy, jejich doplňky, změna a stanoví symboliku ČVS, 

b) schvaluje základní předpisy ČVS s celostátní působností, 

c) volí a odvolává předsedu ČVS a členy předsednictva ČVS, 

d) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti ČVS za uplynulé 

období, schvaluje plán činnosti a rozpočet na období příští, 

e) stanoví výši členských příspěvků pro následující kalendářní rok a způsob jejich 

placení, 
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f) rozhoduje o vstupu ČVS do jiných sdružení, 

g) plní úlohu odvolacího orgánu proti rozhodnutí předsednictva, 

h) uděluje diplomy, vyznamenání, věcné a finanční dary ČVS, 

i) rozhoduje o přijetí řádných a čestných členů, 

j) rozhoduje o zrušení ČVS a způsobu likvidace jeho majetku, 

k) rozhoduje o nabývání a pozbývání nemovitého majetku ČVS a jeho zatěžování, 

1) rozhoduje o vyloučení člena z ČVS, 

m) rozhoduje o zakládání obchodních společností a nadací ČVS, o koupi a prodeji 

obchodních podílů a akcií a o likvidaci obchodních společností, jichž je 

společníkem. 

Předsednictvo 

Předsednictvo Je statutárním orgánem ČVS. Za předsednictvo jedná navenek 

jménem ČVS předseda ČVS, na základě plné moci generální sekretář ČVS nebo 

pověřený člen představenstva. 

Předsednictvo řídí činnost ČVS a v období mezi valnými hromadami rozhoduje 

o všech záležitostech ČVS, pokud nejsou Stanovami nebo rozhodnutím Valné hromady 

vyhrazeny Valné hromadě. Předsednictvo je voleno a odvoláváno Valnou hromadou, 

která stanoví počet jeho členů. 

Předsednictvo musí mít minimálně 6 členů, z nichž je Valnou hromadou volen 

předseda ČVS a pět místopředsedů předsednictva: 

- místopředseda pro oblast Morava, 

- místopředseda pro oblast Vltava, 

- místopředseda pro oblast Labe, 

- místopředseda pro ekonomiku, 

- místopředseda pro sport. 

Předsednictvo svolává předseda ČVS, zpravidla jedenkrát měsíčně. Mimořádné 

zasedání svolává předseda ČVS na žádost nejméně dvou třetin členů předsednictva, 

nebo na základě vlastního rozhodnutí. 

Předsednictvo je oprávněno přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina 

jeho členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. 
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V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas 

jeho zástupce. Jednání předsednictva s hlasem poradním se účastní generální sekretář 

ČVS, popř. i další zaměstnanci ČVS a předsedové odborných komisí, kteří nejsou členy 

předsednictva. 

Ke své práci si předsednictvo zřizuje sekretariát svazu, určuje počet jeho 

zaměstnanců a stanovuje zásady jejich odměňování. Předsednictvo dále zřizuje dle 

potřeby další odborné komise a jmenuje a odvolává jejich předsedy. 

Předsednictvo zejména: 

a) zajišťuje plnění usnesení Valné hromady, 

b) zabezpečuje hospodaření ČVS včetně vedení řádného účetnictví, 

c) vykonává jménem ČVS zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající 

z pracovněprávních předpisů, 

d) předkládá Valné hromadě ke schválení roční zprávu o hospodaření ČVS včetně 

roční účetní závěrky, 

e) jmenuje členy reprezentačních družstev a reprezentační trenéry, 

f) vydává předpisy ČVS s celostátní působností, 

g) uzavírá smlouvy upravující sportovně technické a ekonomické vztahy mezi 

ČVS a jednotlivými reprezentanty, 

h) řeší rozpory a nedostatky uvnitř ČVS, 

i) přijímá opatření zásadní povahy pro zabezpečení plynulého chodu ČVS, 

j) rozhoduje o nabývání a pozbývání movitého majetku. 

Kontrolní komise 

Kontrolní komise je kontrolním orgánem ČVS a přísluší jí zejména: 

- dohlížet na hospodaření ČVS, 

- nahlížet kdykoliv do účetnictví a ostatních dokladů ČVS, 

- kontrolovat dodržování stanov a rozhodnutí Valné hromady, 

- upozorňovat předsednictvo na zjištěné nedostatky a předkládat návrhy na jejich 

nápravu, 

- VY.iadřovat se ke zprávě o hospodařeni předkládané Valné hromadě 

předsednictvem, 
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- předkládat Valné hromadě svá vyjádření, doporučení, návrhy, usnesení a zprávu o 

kontrole hospodaření ČVS a o své činnosti. 

Kontrolní komise se při své činnosti řídí stanovami ČVS a obecně platnými 

právními předpisy a usnesením Valné hromady. 

Kontrolní komise je volena a odvolávána Valnou hromadou v počtu tří členů, 

z nichž jeden je Valnou hromadou zvolený předseda. Předseda má právo zúčastňovat se 

jednání a schůzí předsednictva. 

Kontrolní komisi svolává předseda kontrolní komise dle potřeby, nejméně však 

dvakrát ročně. Kontrolní komise je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna 

nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční 

většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Generální sekretář ČVS 

Generální sekretář je vedoucí sekretariátu ČVS, který je jmenován předsednictvem, 

které určuje jeho povinnosti. Generální sekretář řídí běžnou činnost ČVS a zastupuje 

ČVS v rozsahu pravomocí poskytnutých předsednictvem. 

ČVS výše uvedené činnosti zajišťuje z finančních prostředků nabytých z dotací a 

subvencí ze státního rozpočtu, Českého olympijského výboru a dalších organizací. 

Dále ČVS získává prostředky z vlastních zdrojů, podnikatelských aktivit, pronájmů 

majetku a sponzorských darů. Roční rozpočet na činnost ČVS činí zhruba 20 milionů 

Kč. V roce 2006 činily výdaje ČVS přesně 21,428.779,- Kč. 

ČVS sdružuje v současné době 35 registrovaných oddílů. Na konci roku 2006 bylo 

v těchto oddílech registrováno celkem 2993 členů. 

ČVS je formálně sdružen v ČSTV a je právoplatným členem Mezinárodní veslařské 

federace FISA. 

ČVS každoročně vysílá reprezentanty na vrcholné světové soutěže, na nichž Česká 

republika získává řadu úspěchů (viz kapitola 5.3 Výsledky Českého veslařského svazu 

za období od roku 1989 do roku 2006, úspěšnost veslařského sportu za toto období). 
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5.2 Nové trendy veslařského sportu, vznik a rozvoj nových forem veslování, 

vývoj technického a materiálního zabezpečení 

České veslování zaznamenalo v nově utvářených podmínkách po roce 1989 řadu 

-změn a nových trendů. V první řadě došlo k otevření hranic a bariér mezi bývalým 

východním blokem a západní Evropou. Navázaly se kontakty se zahraničními 

odborníky v oblasti veslování. Mezi prvními to byli bývalí i současní veslaři, trenéři, 

funkcionáři a další činovníci stále angažovaní ve veslařském sportu, kteří před rokem 

1989 emigrovali do zahraničí. I jejich prostřednictvím získává české veslování nové 

možnosti. Především v oblasti vývoje, vědy, nových způsobů tréninkového procesu a 

dalších. Rozvoj českého veslování ovlivnil i nově otvírající se trh. 

České loděnice se začínají postupně vybavovat novým lodním materiálem a 

moderními tréninkovými pomůckami. Vědecký výzkum a volný trh posilují význam a 

pozici výživových doplňků. Řada veslařských klubů se oddělila od původních 

tělovýchovných jednot a staly se samostatnými subjekty. Mnoho z nich tato skutečnost 

podpořila v podnikatelských aktivitách, které pomohly ekonomickému vzrůstu klubů. 

Nové společenské trendy, ve kterých je stále silněji vnímán pozitivní vztah veřejnosti 

ke sportování, přitahuje více lidí do veslařských oddílů. Mezi nimi se objevují i lidé 

s vysokými příjmy a snahou klubům finančně pomoci. 

Moderní tendence rozvoje masového sportu podporují rozvoj nezávodního 

veslování, veteránského veslování či akademického veslování. Podrobněji budou nové 

trendy veslařského sportu popsány v následujících kapitolách. 

Popis jednotlivých trendů ve veslařském sportu vychází zejména z rozhovorů 

s odborníky dané problematiky, kteří byly avizováni již v metodologické části. Jedná se 

o syntézu těchto znalostí a informací s mými osobními zkušenostmi. 

5.2.1 Rozvoj materiálního zabezpečení 

Podobně jako jiná sportovní odvětví i veslování doznává značného vývoje 

materiálního zabezpečení. Do České republiky se za posledních 17. let dostává 

nejmodernější veslařský materiál. Kromě zahraničních lodí ale začínají vyrábět kvalitní 

lodě i domácí výrobci. V předrevoluční době byl jediným významným tuzemských 

výrobcem společnost Technosport sídlící v Českém veslařském kluba Praha na 
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Veslařském ostrově v Podolí. Společnost Technosport na začátku 90. let mění název a 

v současné době se zabývá výrobou a opravami veslařských lodí pod značkou ČVK 

SERVIS. V menším měřítku se pak vyráběly veslařské lodě v dílnách některých klubů. 

Nejprogresivnější v tomto ohlednu byl veslařský klub Tatra Smíchov (dnes VK 

Smíchov), kde nejprve započal s výrobou veslařských lodí Jiří Hodač a ve stejné dílně 

navazuje na jeho činnost Jiří Tesárek. Volný trh otevřel cestu i dalším výrobcům, kteří 

využívali moderních materiálů. Ve VK Smíchov pokračovala na začátku devadesátých 

let výroba lodí pod značkou Tesárek boat. Skif této výroby se objevil i na MSJ. V roce 

1994 na MSJ v Mnichově obsadila na skifu této značky páté místo skifar"ka Michaela 

Korvasová. 

Nejmodernější technické novinky ve vývoji závodních lodí se snaží aplikovat ve 

své práci mladý olomoucký podnikatel Miroslav Havel. V roce 1994 přichází jako 

první z českých výrobců s vesly, které mají v té době zcela nový tvar listů. Jedná se o 

doslova revoluční novinku celého světového veslování, kdy je počítačovou studií 

vyvinut nový tvar vesel, big hlade, mezi veslaři slangově nezývaný jako "sekyra". 

Obdélníkový tvar listů má docílit efektivnější záběr, využita je maximální plocha listů a 

minimalizuje se prokluz vesla. Miroslav Havel následně vyrábí i lodě, kdy se inspiruje 

zejména světoznámými zahraničními výrobci. Najeho lodích se objevuje zkrácená záď, 

kterou se vyznačuje švýcarský výrobce Mascherer. I další znaky lodě vykazují značnou 

podobnost s tímto výrobcem lodí. Miroslav Havel se dále zabývá i výrobou kanoí, 

jachet a dalších typů lodí a lodního materiálu. Po několika letech mění působnost a 

veslařský materiál začíná Havel vyrábět v pražské loděnici TJ Bohemians pod značkou 

Malewi. Závodní lodě jsou zde vyráběny z uhlíkové tkaniny sendvičovou technologií. 

Mají parametry špičkových lodí a splňují minimální hmotnostní limit určený 

Mezinárodní veslařskou federací FISA (vyhledáno 20.3.2007 na 

http://www.malewi.cz/). Dodnes je tato značka jednou z nejžádanějších na českém trhu. 

V podobném stylu vstoupil na český trh i další výrobce. V prvních letech nového 

století se v Brně objevuje bývalý veslař lodních sportů Brno Martin Růžička, který 

přichází na trh s loděmi pod značkou Proliko. Martin Růžička navazuje na výrobní 

technologie světoznámého výrobce anglických lodí - firmy Janousek Racing. Dnes 

jsou lodě z dílny Martina Růžičky vyráběny pod značkou Roseman. Při výrobě jsou 

užity kompozitní konstrukce, skládající se z živičných skelných materiálů (vyhledáno 

62 



20.3.2007 http://www.rowing-roseman.com/). Po technologické stránce jsou tyto lodě 

na špičkové úrovni. 

Kromě lodí od tuzemských výrobců se začínají na českých vodách stále častěji 

objevovat lodě zahraničních výrobců všech možných značek. Nejvice se zde prosazuje 

italský výrobce lodí Fillipi Lido s.r.l, který je v ČR zastoupen bývalým vynikajícím 

veslařem a doposud jediným veslařským mistrem světa Michalem Vabrouškem. 

Z dalších značek dobývajících český trh můžeme jmenovat například americké lodě 

Vespoli či australské Race 1. 

Po technologické stránce kvalitu nových lodí zlepšují především pevnější a lehčí 

materiály. Využívají se karbonová vlákna a další materiály dříve využívané v leteckém 

a kosmickém průmyslu. Na začátku 90. let minulého století zaznamenává významný 

průlom vývoj vesel. Kromě nových druhů materiálů, kterých se na jejich výrobu 

využívá, se začíná veslovat s vesly, které mají nový tvar. Počítačová studie potvrzuje, 

že nejefektivnější veslařský záběr lze dosáhnout s vesly, které mají obdélníkový tvar 

listů. ČVS první vesla s těmito listy kupuje v roce 1992 a ještě v tomto roce s nimi čeští 

reprezentanti startují na OH v Barceloně. 

Během následujících let veslaři využívají i další novinky. Jsou jimi zejména měřič 

frekvence tempa, který pomocí magnetu upevněném pod pojízdným sedátkem a přímo 

na pojízdném sedátku zaznamenává počet záběrů za minutu a na displeji upevněném 

v části lodi před veslařem ukazuje tento údaj. Pro veslafe je vyvinut i měřič rychlosti 

lodě. Pomocí vrtulky upevněné v ponořené části lodě může opět veslař na displeji 

upevněném na lodi sledovat svoji aktuální rychlost. 

Poslední revoluční novinkou je nový typ havlinek (část lodě, v níž je upevněno 

veslo). Pomocí nového systému drží veslo v havlince pevněji, při záběru se nerozkládá 

vynaložená síla do více bodů a záběr je tím efektivnější. 

Veslování je sport velmi náročný na kvalitu materiálního zabezpečení. Podobně 

jako ostatní sporty i veslování zaznamenává obrovský technologický pokrok při vývoji 

lodí, vesel a dalšího veslařského materiálu. V předchozích řádcích byly uvedeny 

nejpodstatnější události, které ovlivnily české veslování za poslední roky. 
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5.2.2 Veslařské trenažéry 

Veslování je typicky vodním sezónním sportem. V zimním období se tedy v ČR na 

vodě většinou nevesluje. Pro tréninkový proces právě v zimě byly a ještě dodnes jsou 

využívány tzv. veslařské bazény. Jejich princip spočívá v tom, že vnitřní komponenty 

lodě včetně vesel jsou pevně ukotveny v prostoru, kolem něhož je vodní plocha. Veslař 

tak může v uzavřených zastřešených prostorách aplikovat veslařský pohyb. Veslo má 

pochopitelně zmenšenou plochu. Veslařský bazén má ale řadu nevýhod a výstavba je 

technicky a finančně velmi náročná. Nevýhody jsou i v samotném tréninku na bazénu. 

Veslař při tréninku nemá objektivní informace o intenzitě veslování, frekvenci záběrů, 

ujeté vzdálenosti a dalších. Tyto informace naopak poskytují veslařské trenažéry. 

V historii se objevují různé typy veslařských trenažérů. Celý vývoj vyústil v dnes 

nejvyužívanějším typu veslařského trenažéru Concept II (obr. 2). V jízdě na 

veslařských trenažérech se pořádají mezinárodní mistrovství a další významné soutěže. 

V České republice se poprvé začíná závodit na veslařských trenažérech v roce 1992. 

Na podzim tohoto roku se z iniciativy veslařského klubu SK Smíchov koná 

I. Mezinárodní mistrovství republiky v jízdě na veslařském trenažéru. Na mistrovství 

byly trenažéry americké výroby s další technikou zapůjčeny díky kontaktům 

předsedkyně sekce ženského veslování Mezinárodní veslařské federace FISA 

Magdalény Šarbochové (VAŠEK, 2004). Tato tradice pevně zakořenila a dodnes se 

v zimním období pořádají republikové šampionáty a závody českého poháru. 

Veslařské trenažéry ale zdaleka nevyužívají pouze veslaři. Začínají se stávat běžnou 

součástí veřejných posiloven a fitness center. V roce 2006 bylo dokonce v Praze 

otevřeno první fitness centrum zaměřené na trénink na veslařských trenažérech. 

Veslařské trenažéry se stávají i součástí tréninkového procesu jiných sportovních 

odvětví. 
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Obr. 2 Veslařský trenažér Concept II 
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5.2.3 Nezávodní veslování 

Zcela novým trendem se v posledních letech stává nezávodní veslování. Více 

zájemců o veslařský sport s cílem zvýšit svoji tělesnou kondici, prožít přejemné dny 

sportovní aktivitou a podpořit zdravý životní styl láká stále více lidí, kteří nemají přímo 

výkonnostní cíle. Nezávodní veslování všech forem má velmi silnou pozici v tradičních 

veslařsky i ekonomicky vyspělých státech. Velmi populární je zejména v Německu, 

Švýcarsku a Velké Británii. 

V České republice zatím není o tuto formu veslování příliš velký zájem. Přesto se 

objevují aktivity, které rozvoj nezávodm'ho veslování podporují. Od roku 1991 se na 
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českých řekách každoročně pořádá sjíždění tuzemských řek. Samotnými aktéry sjíždění 

jsou ovšem opět převážně zahraniční nezávodní veslaři. Organizačně tyto akce zajišťuje 

pravidelně VK Slávia Praha. Sjíždění se každoročně zúčastňují 2 až 3 skupiny po 

zhruba 30ti veslařích rozdělených do různých posádek. Denně urazí veslaři zhruba 

30 km a akce trvá asi týden. Vrcholnou akcí nezávodního veslování v České republice 

bylo pořádání FISA Rowing Tour v roce 2004. Jedná se o nejvýznamnější podnik 

nezávodního veslování, který se v současné době po celém světě pořádá. Organizací 

FISA Rowing Tour 2004 byl pověřen ČVS a ten svěřil tento úkol VK Slávii. 

Přidělením pořádání FISA Rowing Tour do ČR tak doznalo české nezávodní veslování 

doposud nejvýraznějšího úspěchu. 

FISA Rowing Tour v roce 2004 se zúčastnilo 90. veslařů ze 17. států celého světa. 

Mezi účastníky byli například veslaři z USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, 

Izraele či Mexika. Start byl v Týně n/Vlt. a cíl ve VK Slávia Praha na Hořejším nábřeží 

v Praze. Všichni účastníci byli následně slavnostně přivítáni na pražském magistrátu. 

Na tuto akci byly gigové lodě zapůjčeny z německého Saska. 

Do struktury ČVS bylo začleněno nezávodní veslování v roce 2006, kdy vzniká 

komise nezávodního veslování při ČVS. Předsedou komise nezávodního veslování se 

stává dlouholetý propagátor této formy veslování a zároveň předseda VK Slávia Praha 

Ing. Jiří Poláček. Úkolem sekce nezávodního veslování je podporovat a rozvíjet 

nezávodní veslování v ČR. Navíc sleduje vhodně sjízdné terény. Finančně není Českým 

veslařským svazem nezávodní veslování přímo podporováno. V roce 2006 zároveň 

vzniká v Hradci Králové první klub zaměřený přímo na nezávodní veslování. Na konci 

roku 2006 bylo v tomto klubu zaregistrováno 8 veslařů. 

5.2.4 Veslování tělesně postižených veslařů 

Současně se vzrůkem komise nezávodního veslování vzniká komise tělesně 

postižených veslařů. Hlavní činností komise tělesně postižených veslařů je odborně 

zajistit handicapovaným veslařům podmínky pro bezpečné veslování. Činnost 

veslování tělesně postižených veslařů je v současné době soustředěna ve veslařském 

klubu v Ústí nad Labem, kde se pod vedením místního trenéra a činovníka Petra Janáka 

věnují veslování především nevidomí veslaři. Petr Janák začal spolupracovat se 

zdravotním zařízením pro nevidomé Tyflo Centrum, kde shodou okolností působila 
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jako ředitelka bývalá veslařka Věra Machačová. Tyflo Centrum pomáhá mimo jiné při 

sepisování grantů a žádostí o další pomoc. Činnost družstva nevidomých byla zahájena 

v rámci oslav 130 let ústeckého veslování 2. března 2004 za účasti předsedy ČVS Jiřího 

Kejvala. 7. dubna zahajují trénink první čtyři nevidomí veslaři. I. prosince 2005 je 

založen VK Tyflo Centrum Ústí n/L. 8. dubna 2006 pak vstupuje VK Tyflocentrum 

Ústí n/L do Svazu zdravotně postižených sportovců. Nevidomí veslaři se v letech 2005 

a 2006 zúčastňují ukázkové jízdy v rámci programu MČR a regaty v Ústí n/L. V září 

roku 2006 se pořádal I. ročník putování nevidomých veslařů z Roudnice n/L do Ústí 

n/L. Trasa dlouhá zhruba 40 km byla absolvována ve dvou etapách s přestávkou 

v Litoměřicích. V podobném trendu jsou nevidomí veslaři připraveni pokračovat i 

v následujících letech, chystají i účast na zahraničních regatách. V současné době 

sdružuje VK Tyflo Centrum Ústí n/L patnáct členů. 

Podle vyjádření Petra Janáka se v Ústí niL nevyhýbají ani práci s lidmi s jiným typy 

zdravotm'ho postižení. Zatím je zde ale veslování zdravotně postižených na samém 

začátku. 

Ještě před vznikem komise tělesně postižených veslař.ů zaznamenalo české 

veslování tělesně postižených významnou událost. V roce 2004 se poprvé v rámci 

programu MS ve veslování zúčastňuje přidruženého závodu handicapovaných veslařů 

český reprezentant. ČVS vysílá na MS do japonského Gifu bývalého vynikajícího 

skifaře, medailistu z MS a úspěšného olympionika Jaroslava Hellebranta, který si po 

pádu při paraglidingu těžce poranil míchu. V kategorii veslařů s míšní lézí obsazuje 

Jaroslav Hellebrant 4. místo. Veslování se tímto krokem zařadilo mezi sporty aktivně 

podporující handicapované sportovce. 

5.2.5 Veteránské veslování 

Významný rozvoj zaznamenává v posledních letech veteránské veslování. Starší 

lidé se stále častěji vrací ke sportování a ve vysokém věku si udržují fyzickou kondici. 

Výjimkou není v tomto ohledu ani veslování. Veteránské veslování posiluje svoji 

pozici ve většině klubů ČR. Mnozí veteráni jsou velmi štědrými dárci finančních 

prostředků a kluby tak mohou díky nadšení veslařských veteránů zlepšovat materiální 

zabezpečení. Závody veteránských kategorií se postupně stávají pravidelnou součástí 
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všech významných tuzemských soutěží. Čeští masters, jak :;;e veteráni nazývají, se pak 

zúčastňují mezinárodních závodů včetně veteránského MS. 

České veteránské veslování zažívá doslova gigantickou událost v roce 2002. 

V Račicích se uskutečňuje 29. FISA World Masters Regatta. Akce se zúčastnilo 2274 

posádek ze 34 států. Bylo rozdáno 1280 zlatých medailí. Pořadatelem byl ČVS. 

Iniciátorkou a významnou osobou celé akce byla předsedkyně veteránské komise ČVS 

Zdena Norková, která se v roce 2003 stala členkou mezinárodní komise FISA Masters. 

29. FISA World Masters Regatta skončila velkým organizačním úspěchem (Vašek, 

2004). Měla zároveň i významný ekonomický přínos. Veškeré náklady byly hrazeny 

z peněz samotných účastníků. FISA World Masters Regatta zaznamenala nejvyšší 

finanční zisk ze všech akcí, které se doposud v račickém Sportcentru uskutečnily. 

Veteránské veslování je v každém případě přínosem pro celé české veslování. 

Zvyšuje členskou základnu, zpestřuje závodní program, podporuje zdravý životní styl a 

v neposledni řadě má velký ekonomický přínos. 

5.2.6 Akademické veslování 

Univerzitní sport je celosvětově velmi podporovaný. Sepjetí sportu s akademickou 

půdou má velmi silnou vazbu především v anglosaských státech. Ve Velké Británii či 

USA se tradičně tvoří univerzitní týmy různých sportů a právě veslování patří v tomto 

ohledu mezi sporty nejprestižnější. Zmínit můžeme například tradiční klání osmiveslic 

z univerzit Oxford a Cambridge. S rostoucím významem celosvětových univerziád, 

akademických MS a dalších významných soutěží roste i počet aktivně veslujících 

vysokoškoláků. V České republice nemá zatím akademické veslování silnou pozici. 

Přesto se vliv vysokoškolského veslování u nás mírně posiluje. Hlavním propagátorem 

akademického veslování v ČR je vysokoškolský pedagog a zároveň trenér 

vysokoškolského sportovního klubu VSK VŠB-TU Ostrava Mgr. Jiří Žídek. 

Prvním impulsem pro vznik akademického veslování bylo utvoření komise 

veslování při Československém vysokoškolském sportu (ČSVS) v roce 1991. Stalo se 

tak v době konání Československé univerziády v Ostravě, jejímž pořadatelem byla 

VŠB Ostrava. Hned následující rok se čeští vysokoškolští veslaři účastní 

Akademického MS v Poznani, kde získávají tři bronzové medaile. V roce 1993 se 

konala Letní světová univerziáda v Buffalu. Česká výprava zde obsazuje 5. místo 
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v disciplíně čtyr"ka bez kormidelníka a ve skifu mužů obsazuje Jakub Svoboda 

13. místo. Na AMS v roce 1994 konaném v nizozemském Amsterdamu kvůli sporům 

v ČVS česká výprava necestuje a v roce 1996 se dokonce AMS ve veslování vůbec 

nekoná. V tomto roce se k pořadate1ství nepřihlásil žádný národní veslařský svaz. 

V roce 1998 se poprvé na AMS objevuje doposud nejúspěšnější český vysokoškolský 

reprezentant ve veslování Michal V abroušek. 

Tento rok je pořadatelem chorvatský Záhřeb a Michal Vabroušek zde získává prvrú 

titul akademického mistra světa. Další dva tituly získává v roce 2000 v Poznani a 2002 

v Nottinghamu. V roce 2000 a 2002 se stává rovněž akademickou mistryní světa 

Miroslava Knapková. Tři medaile, dvě zlaté v letech 2004 a 2006 a jednu stříbrnou 

z roku 2000, získala skifařka lehkých vah Daniela Nacházelová. Medailovou bilanci na 

akademických světových šampionátech rozšířila o stříbro z roku 1998 skifar"ka Lenka 

Zavadilová. Dvojskif Zavadilová, Žižková získal na AMS v Nottinghamu 2002 bronz a 

pro stejný kov si dojela v roce 2004 ve francouzském Brive La Gaillarde dvojka bez 

kormidelníka Tvardík, Král. 

Galerii zmíněných nejúspěšnějších akademických veslařů pak doplnili i další 

vysokoškolští veslaři. Tyto úspěchy však byly zaznamenány především reprezentanty 

ČR, kteří studovali na některé vysoké škole. Skutečné zázemí vysokoškolského 

veslování totiž v ČR dodnes vybudované není. V současné době působí pouze jeden 

čistě univerzitní klub, který vznikl při Vysoké škole báňské v Ostravě. Je jím VSK

VŠB TU Ostrava. Tento klub má 20 stálých členů a je v něm v rámci výuky tělesné 

výchovy na Vysoké škole báňské vyučováno veslování. Veslařský oddíl patří mezi 19 

sportovních oddílů vysokoškolského sportovního klubu v Ostravě. Výuku a další 

činnost zde zajišťuje Mgr. Jiří Žídek. Z iniciativy Jiřino Žídka se v ČR pořádají 

akademická MR, výjezdy českých akademiků na zahraniční regaty a další akce. 

Základna vysokoškolských aktivních veslařů se od roku založení komise veslování 

při ČSVS rozšířila zhruba čtyřnásobně. Nyní je v ČR sdruženo na 100 akademických 

veslařů. I přes rostoucí trend je ČR v rámci Evropy na samém začátku. Silný vzrůst 

akademického sportu zaznamenává v posledních letech zejména Polsko. 

České akademické veslování je finančně podporováno z České asociace 

univerzitního sportu. Finační dotace jsou směřovány zejména pro zajištění akademické 

reprezentace. Při ČVS funguje od roku 2002 komise akademického veslování. Její 

činností je informovat předsednictvo svazu o připravovaných akcích a konzultovat se 
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svazovými činovníky záležitosti související s akademickou reprezentací, přípravu 

závodů a další kroky. Finančně přímo ČVS akademické veslování nepodporuje. Pomoc 

ČVS spočívá zejména v zapůjčení lodí, tažných vleků na lodě a jiného materiálního 

zabezpečení. 

Kromě VSK VŠB TU Ostrava existuje ještě jeden veslařský klub, který má ve svém 

názvu universitní klub. Je jím universitní veslařský klub Slávia Praha. I přes svůj název 

není VK Slávia Praha v pravém slova smyslu universitním klubem. Není totiž přímo 

napojen na žádnou vysokou školu, na níž by zajišťoval výuku veslování. Podpora 

akademického sportu veslařským klubem Slávia Praha spočívá ve vytvoření tzv. 

akademického fondu společností SWING, z něhož jsou finančně podporovaní vybraní 

veslaři či veslařky studující na vysoké škole. 

Závěrem této kapitoly lze říci, že ve světě velmi progresivní vysokoškolský sport 

ovlivňuje i české veslování. Bohužel má zatím u nás velmi slabou pozici. Akademické 

veslování se rozvíjí díky aktivitám jedinců a prakticky pouze jedné vysoké školy. Chybí 

zde výraznější podpora a systém řízení akademického veslování. Přesto se dostává do 

povědomí veslařů, pomalu se rozšiřuje zájem o akademické veslování a existují 

konkrétní plány zlepšení současné situace. Jmenovitě Mgr. Jiří Žídek připravuje 

reprezentační výběr akademiků, který by měl zlepšovat výsledkovou bilanci na 

akademických světových šampionátech, světových univerziádách a dalších podnicích. 

Prioritou v tomto ohledu je úspěch královské disciplíny veslařů a zároveň všech 

akademických šampionátů - osmiveslice mužů. Důležitým faktorem pro rozvoj 

akademického veslování je zvyšování kvalifikace trenérů a snaha zapojit veslování do 

struktury výuky tělesné výchovy na českých vysokých školách. 

Obr. 3 Logo českého akademického veslování 
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5.3 Výsledky Českého veslařského svazu za období od roku 1989 do roku 2006, 

úspěšnost veslařského sportu za toto období 

Zhodnotit úspěšnost sportovního odvětví a tedy výsledky práce řídící organizace 

konkrétního sportu nelze pouze podle jediného kritéria. Cílem většiny sportovních 

svazů je zvyšovat členskou základnu, rozšiřovat povědomí o konkrétním sportovním 

odvětví ve společnosti, ekonomicky zajistit pořádání soutěží a v neposlední řadě 

úspěšně reprezentovat na významných zahraničních podnicích, jakými jsou MS či OH. 

Stejně tak veslování zaznamenalo od roku 1989 na jedné straně mnoho úspěchů. 

V posledních letech se české veslování může pyšnit řadou medailových úspěchů, mírně 

se zvyšuje členská základna a počet nově vzniklých klubů je vyšší než klubů zaniklých. 

ČVS se ekonomicky stabilizuje a je důstojným partnerem a členem významných 

organizací jakými jsou ČOV nebo ČSTV. Přesto má české veslování velké rezervy. 

V konfrontaci s ostatními sporty je stále málo rozšířené. Moderní trendy rozvoje 

nových forem veslování běžné v zahraničí se u nás aplikují jen velmi pomalu. Rovněž 

propagace českého veslování je velmi neefektivní. Málo se využívá všech možností pro 

prezentaci veslování. 

Hodnocení práce ČVS a úspěšnost veslařského sportu v období mezi roky 1989 až 

2006 bude tedy provedeno ve čtyřech oblastech. Nejprve zhodnotím stabilizaci ČVS 

coby formální organizace v nově tvořících se společenských podmínkách. Ve druhé 

části se zaměřím na úspěšnost veslařského sportu z pohledu zájmu veřejnosti 

o veslování a jeho medializaci. Třetí oblast bude sledovat stav členské základny ve 

sledovaném období a její změny v konkrétních letech. V poslední části této kapitoly 

zhodnotíme výsledky státní reprezentace na významných světových závodech. 

5.3.1 Stabilizace veslařského svazu coby formální organizace 

Český veslařský svaz se po roce 1989 ekonomicky a organizačně stabilizoval. 

V přechodném období od listopadových událostí do rozpadu nadřízené organizace 

ČSTV v roce 1990 dokázal plnit základní úkoly bez negativního dopadu na činnost 

klubů, pořádat závody a další aktivity. Po získání samostatnosti se ČVS (tehdejší 

Československá veslařská federace) adaptoval v nově tvořících se podmínkách. 
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Integroval se do významných nově vznikajících sportovních organizací, jakými jsou 

ČSTV, ČOV nebo Mezinárodní veslařská federace FISA. 

Od roku 1989 se struktura ČVS výrazně zjednodušila. Počet členů představenstva 

svazu se snížil z jedenácti na současných šest členů. Naopak v rámci ČVS začaly 

fungovat komise věnující se novým formám veslování, které finančně svaz nezatěžují. 

Podstatně lépe a průhledněji se hospodaří s finančními dotacemi. V současné době 

disponuje ČVS se zhruba 20 milióny Kč na rok. Většina peněz pochází ze státního 

rozpočtu, konkrétně z dotací Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu. Tyto peníze 

jsou určeny zejména pro státní reprezentaci a přípravu talentované mládeže a prochází 

důkladným auditem. 

ČVS i v době významných změn dokázal organizačně zvládnout vrcholné světové 

soutěže. V roce rozdělení Československé federativní republiky 1993 zajistil pořádání 

MS ve veslování v Račicích na Roudnicku. Na území ČR se dále konaly FISA World 

Masters Regatta, FISA Tour 2004 a další akce pořádané ČVS nebo jím pověřenými 

veslařskými kluby. 

ČVS je tedy organizací, která svoji základní činnost plní. Organizační struktura 

funguje na demokratických principech, kdy si o základních krocích rozhoduje Valná 

hromada zastoupená všemi českými veslařskými kluby. Výkonným orgánem je 

předsednictvo ČVS, v němž jsou zastoupeny všechny tři hlavní oblasti, ve kterých se 

vesluje, tedy oblast Vltava, Labe a Morava. Dalšími třemi členy předsednictva jsou 

předseda ČVS a místopředsedové ČVS pro sport a pro ekonomiku. Valná hromada se 

svolává minimálně jednou za rok. Předsednictvo jí zároveň svolá i v případě, že o to 

požádá třetina členů Valné hromady. 

ČVS řídí české veslování pod různými názvy a formami organizace od roku 1884. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že existují všechny 

předpoklady pro zachování činnosti ČVS i v letech následujících. 

5.3.2 Úspěšnost veslařského sportu z hlediska jeho popularity, medializace a 

všeobecného povědomí ve společnosti 

Veslování je tradičním olympijským sportem s bohatou historií. Veslařské kluby 

patřily ve světě i u nás mezi první sportovní spolky. V Čechách existuje organizované 

veslování od roku 1884, kdy vznikla Ústřední jednota veslařů z Čech. První veslařský 
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klub u nás byl založen v roce 1860. Veslování bylo zařazeno už na program prvních 

novodobých olympijských her v Athénách v roce 1896. Silnou pozici si veslování 

udržovalo dlouhá léta a ještě v předlistopadových letech patřilo mezi preferované 

sporty, což se projevovalo zejména státní podporou. Přesto u nás veslování nepatří 

v současné době mezi sporty příliš sledované. Návštěvnost při veslařských závodech 

v ČR je velmi slabá, podobně jako všeobecné povědomí veřejnosti o veslování. 

Ze zkušebního vzorku třiceti respondentů od patnácti do šedesáti let pouze čtrnáct 

dokázalo přesně definovat pojem veslování a pouze devět z nich znalo jméno nějakého 

významného veslařského reprezentanta. Vzorek respondentů obsahoval studenty, 

vysokoškolsky vzdělané občany i důchodce. Odpovídalo devatenáct mužů a jedenáct 

žen. Nejčastěji se mezi lidmi zaměňuje pojem veslování s kanoistikou. 

Tab. 5 Anketa sledující obecné podvědomí veřejnosti o veslování 

Počet respondentů Definujte pojem veslování Znáte nějakého úspěšného 

reprezentanta ve veslování 

ANO NE %úspěšnost ANO NE %úspěšnost 

30 14 16 46,6 9 21 30 

Z uvedené ankety, která zjišťovala pouze určitou skupinu obyvatelstva, vyplývá, že 

veslování skutečně není mezi lidmi příliš sledované. Zájem veřejnosti se pochopitelně 

odráží v zájmu médií o daný sport, s čímž souvisí i zájem sponzorů. V tomto ohledu 

patří veslování mezi velmi neúspěšná sportovní odvětví. V posledních letech se navíc 

stále rozšiřuje počet nových sportů, které vznikají spontánně na základě moderních 

trendů společnosti. Většinou jsou to tzv. sporty adrenalinové nebo odnože již 

existujících sportů. Příkladem je duatlon, kvadriatlon, ski cross, bicross a další. 

Mediální zájem o veslování se tedy soustředí téměř výhradně na mistrovství světa, 

olympijské hry a světové poháry. Z domácích soutěží se média zajímají o tradiční 

závod osmiveslic v rámci pražských Primátorek, mistrovství republiky a v posledních 

letech si pozornost vysloužil i závod pořádaný skifařem Václavem Chalupou 

v Jindřichově Hradci - Chalupa Cup. Zde je ale nutné podotknout, že většina zpráv 
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z těchto domácích soutěží se v médiích objeví pouze heslovitě bez širších souvislostí a 

tedy možnosti diváka pro veslování zaujmout. 

Tab. 6 Pozornost zpravodajských médií věnovaná veslování v roce 2006 

·~=____,-~-.------.....---- - ---.".,...--=-"'=-· 
Poěet 

pfíspě kti Tématika pfrspěvku -
komentář 

Ro2;sab pff~pěvků 
za rok 2006 

- -- ·--·-----l-...:;..;:.;-'-'-"=·-··--rMs - 1j přispěvkt'l1--TVěíšit;·aánk"tfza1tjín1aia-

sP - 8x, J zhruba etvrtinu nminové 

Mladá Ftonta Dne 1 

l 

- -- - -

Derdk Spo.rt 

I 
--~~--

1 
I 

----·-~-·-· 

(;eská televize 

( esk$ rozhlas 

i 
i 
I 

I 
i 

34 

25 

15 

PRllvfÁTORKY -4x, i stránky formátu A4. 
osobní mt".dailónkv i 
veslařu -· 7x, ~ i 
osta.tni témata - 2x -+--___;..-----··-.......f...--.. ··-·-----------j 
MS - 8 příspěvku, ! V ctši rozsah si vysloužily 
SP - 6x. ! pouze články věnující &e 
PRTh1ATORKY - 3x, 'metlailoY~m úspěchům na 
osobní medailónky 
veslatd - 3x~ 

ostatní témata- Sx 
~------...-~-

~18 - 3 pfíspěvky, 
SP -6x. 
MR-lx, 
Chalupa cup -- 2x. 
PRIM.Á TO RKY - 2x. 
!\.fR na trenažérech- lx 

.~v1S. Většina zbylych článků 
byla popsána stroze a 
heslovitě 
-----~--- .. ·--·--..... --.,. 
4x přímý ptenos (SP a MS), 
lx 30 min. sestňh (Chalupa 
cup). 
1 Ox inf.)m1ativní zpráva 
v souhrnu zpravodajství 

---+--------· .. ·-··· .. ·----+----:--- - ----- ·-- ---
MS- 2x, . Vždy zpráva v pravidelné 

..., 
I SP-3x, 

PR[M.Á TO RKY~ 2x, 
i zpravoda~iské relaci 
! 

IMR-lx , ----- .._ ____ --L._,;,_;_·_---'.C ______ ._ __________ _, 

Údaje v tab. 6 vychází z dostupných informačních zdrojů jmenovaných 

zpravodajských médií. 

Jednotlivé příspěvky mohly být opakovány, jejich výpovědní hodnota však 

zůstávala zachována. 

Z tabulky dále vyplývá, že zveřejňované informace o veslování mají velmi úzký 

tématický okruh. Zaznamenáváme prakticky výhradně zprávy související 

s mistrovstvím světa, závody světového poháru, pražských Primátorek a ojediněle 

z domácího republikového šampionátu. Určitou pozornost v médiích si vysloužili i 

veslařští reprezentanti. Osobní rozhovory byly ale zveřejněny pouze s výraznými 
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osobnostmi veslařského sportu. Častými respondenty byli skifaři Václav Chalupa a 

Ondřej Synek. Největší pozornost pak byla věnována skifařce Miroslavě Knapkové. 

Medializace veslování v posledních letech sice mírně stoupla, ovšem pouze díky 

nově vzniklému televiznímu kanálu ČT4 SPORT, který už dva roky zařazuje do svého 

programu závody světového poháru a mistrovství světa ve veslování v přímém přenosu. 

Bohužel výše uvedené skutečnosti nasvědčují faktu, že ve zvyšování popularity a 

obecného povědomí má české veslování velké rezervy. Práce ČVS v tomto směru je 

velmi neefektivní a zdaleka nevyužívá dostupné prostředky. 

ČVS nemá v současné době vyčleněné oddělení ani konkrétního zástupce pro 

komunikaci s médii. Za rok 2006 ČVS uspořádal pouze dvě tiskové konference, a sice 

před odjezdem českých reprezentantů na mistrovstvím světa a před konáním pražských 

Primátorek, což je nedostačující. 

Těsnější spolupráce se zástupci médií rovněž nefunguje podle ideálních představ. 

Hlavní televizní štáby a zástupci nejvlivnějších médií nejsou automaticky zváni na 

nejdůležitější akce související s veslováním. Konkrétně na 93. ročník pražských 

Primátorek nebyla oficiálně pozvána Česká televize a na vyhlášení nejúspěšnějších 

veslařů roku 2006 nebyl přítomen ani jeden novinář. České veslování se tedy spoléhá 

na zasloužilé novináře, kteří zachovávali veslování přízeň. Nejvýraznější osobností 

v tomto směru byl legendární sportovní žurnalista z deníku Mladá Fronta Dnes Václav 

Pacina, který bohužel na konci roku 2006 zemřel. Rovněž tiskový servis při 

konkrétních soutěžích je naprosto nedostačující. 

Zmíněné skutečnosti mohu potvrdit i z osobní profesní zkušenosti. Pracuji jako 

redaktor v soukromém rádiu a v rámci své práce jsem připravoval reportáže a zprávy ze 

sportovního prostředí. Během své reportérské činnosti jsem připravoval reportáže a 

zprávy z více než šedesáti sportovních odvětví . Byl jsem v kontaktu s předsedy svazů, 

trenéry, tiskovými mluvčími a dalšími činovníky těchto sportů. S politováním musím 

konstatovat, že práce ČVS v oblasti "public relation" patří v konfrontaci s jinými sporty 

mezi nejhorší. Kvalitní informační servis, pořádání tiskových konferencí k zásadním 

tématům nebo snaha mediálně podporovat úspěšné reprezentanty jsou aktivity, které 

ČVS ve srovnání s jinými sportovními organizacemi neplní dostatečně a efektivně. 

Kromě spolupráce s médii nevyužívá ČVS ani další možnosti popularizace 

veslování. Jednou z nich je prostřednictvím veřejných akcí. Mohou jimi být například 

závody, ale i různé autogramiády či veřejná setkání. Konkrétně při pořádání 
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veslařských závodů se za poslední roky neobjevila výrazná inovace nebo jakákoliv 

forma jejich zpestřerú. Vhodnou příležitostí prezentovat veslařský sport jsou již dříve 

zmíněné tradiční pražské Primátorky. Jde o nejslavnější český závod, který se 

každoročně pořádá již od roku 1910. Závod osmiveslic s cílem mezi Železničrúm a 

Palackého mostem, kdy osmiveslice projíždí pod vyšehradskou skálou, patří mezi 

unikáty i ve světovém měřítku. Svojí neopakovatelnou atmosférou si Primátorky 

získaly přízeň řady sportovrúch diváků. Na Primátorkách pravidelně startují nejlepší 

čeští veslaři a v minulosti zde startovali i špičkoví zahraniční veslaři. Právě pražské 

Primátorky jsou vhodnou příležitostí pro propagaci veslování. V posledních patnácti 

letech se objevily i pokusy prostřednictvím Primátorek oživit zájem o veslování. V roce 

1995 byl osloven výrazný sponzor, který je dlouhodobě spojen s pořádáním slavného 

závodu mezi osmiveslicemi Oxford a Cambridge - značka Beefeater. Na Primátorky 

byli pozváni a nakonec zde i startovali vynikající zahraniční veslaři včetně 

olympijských vítězů. Na tyto snahy se ale dostatečně nenavázalo a úroveň organizace 

Primátorek opět klesla. V posledním 93. ročrúku pražských Primátorek chyběl výrazný 

sponzor, nebyla oficiálně oslovena Česká televize a další média, nestartovala zde žádná 

zahraničrú posádka a k doslova "zoufalé" organizaci přispěla skutečnost, že do prostor 

pro čestné hosty byli jen s problémy vpuštěni významné osobnosti historie českého 

veslování. 

Kromě pražských Primátorek si mediální zájem získala i další veslařská událost. 

Tou je závod pořádaný dlouholetým vynikajícím skifařem Václavem Chalupou ve 

svém rodišti Jindřichově Hradci - Chalupa cup. Závod se koná od roku 1992 na rybníku 

Vajgar v kategoriích skif a dvojka bez kormidelníka. Václav Chalupa na "svůj" závod 

pravidelně zval nejlepší světové skifaře a mnozí z nich jeho nabídku přijali. Chalupa 

Cup je tedy doposud jednou z mála příležitostí vidět závodit skifaře z několika států 

patřících k absolutní světoYé špičce. Přestože je Chalupa cup doposud velmi atraktivní 

a v rámci českého veslování sledovaný, jeho přínos ke zvýšení popularity veslování již 

delší dobu stagnuje. Mediální pozornost je nižší než v prvrúch ročnících a za dobu své 

existence zaznamenal Chalupa cup pouze jednu novinku, kterou je přiřazení závodu 

dnes populárních dračích lodí do svého programu. 

Závěrem lze konstatovat, že veslování z pohledu popularity a medializace nepatří 

v ČR ke sportům úspěšným, byt' staví na silné tradici a může se inspirovat v zahraniční, 
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kde veslování je sportem výrazně sledovanějším než v tuzemsku. ČVS pro změnu 

současného stavu k lepšímu nečiní zásadní kroky. 

5.3.3 Úspěšnost veslařského sportu z pohledu získávání nových členů, stav 

členské základny 

Úspěšnost každého sportovního odvětví se hodnotí i z pohledu počtu registrovaných 

členů. Veslování si i přes společensko-politické změny v porevolučním období, kterým 

se musely přizpůsobit všechny kluby, v tomto ohledu nepohoršilo. Některé kluby se 

potýkaly a dodnes se potýkají s existenčními problémy, jeden dokonce zanikl. Naopak 

jiné kluby se postupně rozvíjely a začaly vyvíjet i podnikatelskou aktivitu. Od roku 

1989 vznikly tři nové kluby. Členská základna v českém veslování mírně stoupá a dnes 

činí téměř tři tisíce registrovaných členů. 

Tab. 7 Počet registrovaných členů v letech 1989-2006 

Rok . Počet r gistro aných čl nů r R ok 
1989 -- - -i36T·-·~ -t--19_9_8--r------

1990 i 2412 j 1999- I 

R:~l ___ --~-~~ ---- u::-+1-... --.. ~-.... -.... -------~-:-:~------~~-=-~ 
1993 I 2492 I 2002 1 2766 

t994 t·---- 2549 --1_209~_j 
··-

2724 

-~995-r- 2573 
1 

2004 ~---~2-84_2_ 

·· l996 ___ í _______ 2620 --r-2005 -~ 1 2%2 ----l 

~~-9-97 ·-1- 2631 1 _2o_o_~ _ _,~--1~.......-_-_-__ -_-_-_-_2_9_93 -.----~ 

Konkrétnější údaje o vývoji členské základny ve všech klubech a oddílech od roku 

1998 při ČVS jsou uvedeny v příloze 6, kde je uvedeno oficiální zpracování vývoje 

členské základny sekretariátem ČVS. 
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Graf3 Vývoj členské základy ČVS v letech 1989 - 2006 

Vývoj členské základny ČVS v letech 1989 - 2006 
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Tabulku 7 a graf 3 popisující vývoj členské základny od roku 1989 jsem zpracoval na základě 
oficiálních údajů ČVS. 

Důležitým faktorem pro získávání nových členů je trenérské zabezpečení v klubech 

a jejich profesionální přístup. Nejúspěšnějším klubem v tomto ohledu je VK Blesk, 

který registruje přes 400 členů. Zároveň má největší zastoupení ve Sportovním centru 

mládeže, kam bylo na základě stanovených kritérií zařazeno nejvíce talentů. ,,Kdo si 

děti chce najít, vždy si je najde", dodal k otázce získávání nových členů předseda ČVS 

Jiří Kejval. 

Z pohledu získávání nových členů lze české veslování hodnotit pozitivně. 

Veslování má ale každopádně podstatně větší potenciál pro zvýšení členské základny. 

5.3.4 Úspěšnost české státnf reprezentace 

Z pohledu výsledků státní reprezentace patří veslování především v posledních 

letech mezi sporty bezesporu úspěšné. Od roku 2003 získala česká výprava na 

nejvýznamnějších soutěžích vždy medaili. Na OH v Athénách mělo veslování po 

atletice druhé nejpočetnější zastoupení a získalo zde jednu z celkově osmi medailí. 
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nejvýznamnějších soutěžích vždy medaili. Na OH v Athénách mělo veslování po 

atletice druhé nejpočetnější zastoupení a získalo zde jednu z celkově osmi medailí. 

Podrobnější přehled úspěchů českých veslařů uvádí následující tabulky a grafické 

zpracování: 

Tab. 8 Počet medailí získaných českou veslařskou reprezentací na MS a OH 

v letech 1986 až 2006 

ROK ZLA TE BRNE __ _ CELKE~ _] 
- ·---·--·- -

1986 o o o o 
.......... --. ... 

1987 (J o o o 
1988 o o o o 

___ _._ ___ o __ -1'r-------_-···_·-···~.~~ .: ~~=+=~~-~: ....... ~=±·-···-~----- 3 -·· _ 
o 1 i 1 2 

-·c>·-·---+--·--T···-··--t--·-··-·-- 1 ·--- ,-----"2---·---
o 1 - I o --·· -~-· ---· 

---.~----+~-----·_----!---=--bi==1--·:·-J 

1989 

1990 

1991 
---- ·- ... -" -- -·-

1992 
- ·--·" ·--

1993 

1994 
r-·-

f 
1995 

f996 

··------·-
1 2 

~----·--

(J ") .. 
1 1 

f) 1 ·--- I 
o -·--1-=t= 
o o 

--·-
1 ., -_.. .......... I .. 

o I L 

o I 1 o 1 
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Tab. 9 Počet medaili získaných českou veslařskou reprezentací na MSJ v letech 

1986 až 2006 

ROK ZL 

1986 1 · , 1 o ---r~ 2 

f---19_8_7_, ___ 0 -----,-------~-- ----~----t" ____ 2 _____ _ 

_ 1_9:_ss_-+-~--r - ~-=- --~~ l----3--=~ 
1989 -- o ' -~~- 4 _ _j ~---

1---:-::-:--fl- ~ -+-~----t-- : 
··-19-9--:-:!- -+-1 --2---~--~-----1-·+·--4---l 

!~--.9-9-3 --+1·---0 ; -o--·+- o ---0----! 

+---i!- ------~ 
::::- -t ~--+-;- ~ - ~ 
1996 !t·l : o ----0 -· o 

1

- - - -- ·-·{ _ ___J_ . =r=·-
- :::~ --+-- ~+-·· -~ - ···--~------
~ 1999 -t- u _T ____ o__ ~---o---
~- 2000 ____ r-·-o __ , ___ {j----+-1--·-- 2 

[- -- 2~01 r--o·-1-·---f-· -~-j_-1----·-_i_-__ --_ 
' 2002 2--~~--o- ___ u_-!1 2 

ť o -i~---=-~~----~----:_; -----~-· ___ : ____ --! 
o 1 

-2...".....oo-6 --j-o-· 
1 

o---:,-- o I o 
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Tab. 10 Počet medailí získaných českou veslařskou reprezentací na MS do 23 let 

v letech 2005 a 2006 

ZLA~ BRONZO -f~ELK.EM 
o 1 2005 1 

2006 2 o 1 1 3 

Přehled úspěšnosti české veslařské reprezentace v poměru s celkovým počtem 

nominovaných posádek: 

Graf 4 Nominované posádky na MS a OH v letech 1986 až 2006 

VÝSLEDKY VESLAŘSKÉ REPREZENT ACE NA MS A OH V 
LETECH 1986 - 2006 
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Graf 5 Nominované posádky na MSJ v letech 1986 až 2006 

VÝSLEDKYVESLAASK~ REPREZENTACE NAMSJ VLETECH 1986 - 2006 
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Graf 6 Nominované posádky na MS do 23 let v letech 2005 a 2006 
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Tabulky 8, 9, 10 a grafy 4, 5, 6 popisující úspěšnost české reprezentace od roku 1986 jsem zpracoval 
pomocí archivu ČVS. 
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Z výše uvedených grafů 4, 5 a 6 vyplývá, že nejvýraznější úspěchy zaznamenávali 

především juniorští reprezentanti v první polovině devadesátých let, tedy krátce po 

listopadových událostech v období velkých transformačních změn. Změny v celém 

českém sportovním prostředí, rozpadem ČSTV počínaje a následným převzetím 

odpovědnosti za samostatné řízení veslování tehdejší Československou veslařskou 

konfederací konče, se neodrazily negativně na výsledcích státní reprezentace. Z grafu 4 

zaznamenávajícího výsledky seniorské reprezentace je zřejmá stabilní úspěšnost. Téměř 

každým rokem získávala veslařská reprezentace na MS nebo OH medaili. 

Jednotlivé grafy rovněž ukazují účelnost vynaložených prostředků pro reprezentaci 

na světových soutěžích. U seniorské reprezentace můžeme vidět, že na většině 

vrcholných soutěží nedosáhla na účast ve finále více než třetina posádek. V juniorské 

kategorii bylo z tohoto pohledu slabší období od roku 1993 do roku 1999, kdy bylo na 7 

světových šampionátů vysláno 42 posádek, z toho se pouze 15 probojovalo do finále a 

2 získaly medaili. Úspěšnost kategorie reprezentantů do 23 let nelze zatím objektivně 

hodnotit. Oficiálně se totiž MS do 23 let začalo pořádat až v roce 2005 a během dvou 

absolvovaných šampionátů nelze získat dostatek věrohodných podkladů. Dosavadní 

výsledky jsou ale velkým příslibem do budoucna. 4 medaile a 9 finálových účastí 

z celkového počtu 19ti posádek na 2 šampionátech lze považovat za úspěch. 

Dosažené výsledky českých reprezentantů se dají hodnotit kladně především 

v porovnání s ostatními sporty. Jedním z hledisek takového srovnání může být klíč 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro přerozdělování finančních dotací 

jednotlivým sportovním odvětvím. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

v posledních letech vynakládalo na sport ročně zhruba 250 miliónů Kč. Přerozdělování 

konkrétních částek se v současné době určuje podle několika kritérií, z nichž právě 

úspěchy na mezinárodním poli hrají významnou roli. Dalším kritériem je popularita 

daného sportu v ČR. Veslování v celkovém hodnocení pořadí sportů, které jsou 

ministerstvem finančně podporované, zaujímá jedenácté místo. Oficiální údaje 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2006 nebyly v době zpracování 

této diplomové práce zveřejněny. Tab. ll ukazuje kritéria a bodové přepočty pro 

přerozdělení finančních dotací jednotlivých sportům za rok 2005 (vyhledáno 2.2.2007 

na http://www.msmt.cz/). Celkem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

přispělo 99 sportovním odvětvím. Tabulka uvádí 20 nejúspěšnějších sportů z pohledu 

hodnocení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro přepočet a následné 
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přerozdělení fmančních prostředků. Toto hodnocení je oficiálně zveřejňováno od roku 

1999 a veslování má stále vzestupnou tendenci. V roce 1999 bylo celkově patnáctým 

hodnoceným sportem a od tohoto data si v následujících letech nikdy nepohoršilo. 

V posledním roce 2006 si drží nejlepší pozici od doby, kdy bylo hodnocení zavedeno. 

Tab. ll Pořadí sportů pro rozdělení finančních dotací Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy 

ROK 2005 

sport. výsledky OH MSF Oom. poj). CELKJ:M 

I 

TOP +------ _1_..;:oc.:;;2...;;-0;...;.4-+-'·..:.:: , lb:.;:.o.;:;..ďY"--+-=2:..;::.00.;;.;5=-+....~-P::.::Io;..=.če::..:t~+-..;;:.b..:;.od;::..IYL-+-..:;.20:;.;;0:.:.5~+--e-o_o~v~ 
1 ATLETIKA - 314 .. 986 15,75 ~1 2,111 4,14 24,00 

--~2--tcf--O·-_l_--B-f'_L_ _____ ~~27,1§i. ___ 11
1
!!_ ~~!__.j_. _____ _gQ 20;-1_~.01 r--=:-~_.!1§. .. ~_19:49 

3 TENIS ~!!481 10,00 I ~ I . 201 L 2,01 - 3,7& 17,7J. 

4 PLAVÁNf 210~-!Q~- -~-- 2 I 1B9 I 1.89 ·--~.J!.f--·__jL_2.Q_ 
5 CYKLISTIKA 174,62Q_I __ .. ~ Bt!,7!_3j~-~_m 1,72 282 15.27 

6 LYžOVÁNI ; 159,6~1 7,98 2 10Z 1,03. 2,94 13,~~ 
7 BASKETBAL .lJ..29AQ1_ 6,52 2 212 2,12 3,14 13,78 

8 KANOLSTIKA r 150 3351 7,52 2 j 136 ·- 1,36 r----~-t-- 13,42 

r---1 u;pNI HO~EJ I 11JM:r~l--· ... 5,7.!. ___ 2 ~?:~ .. ~ . 4,99 13,3_! 

10 STŘELECTV( l 161 .734 8,091 2 1641 1,54 1.69 J~ 
VOLEJBAL 102,034 ~~10 I 2 i 218 2.18 2,93 12,2'1 11 

12 VES LOV ÁM I 74165 3.71 2 118 1,18 2,29 9,18 

_J~-- STOLNÍTENIS 59,47:LI 2.97 2 197 1,97 2.02 8,96 

14 JUDO ~~87 1,20 2 187 1,87 1.96 7,03 

15 TRIAT!.ON j ?6.248 1,31 2~31 1,31 2,39 7,01. 

-:: ~~:SI~~ .l.:~:~----·::r--: --:::1 ~::_·-:::t ·--!,~ 
18 HÁZENA --. .L 30,754 1,541 1 __ 1§ů1 1150 242 646 

I ~' 
1.9 BIATLON ; 37,272 1,86 i ~ j 64 0,64 ___ 1,59 ___ _ _!j,09 

~-- VZPfR!\~1_ __ ~381 0,87 2 165 1,65 1.51 6,03 
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VI. DISKUSE 

Cílem této diplomové práce bylo shrnout vývoj ČVS po roce 1989 a zhodnotit 

dopady politicko-společenských změn na činnost ČVS. 

Činnost ČVS transformační změny v ČR zásadním způsobem neovlivnily. Asi 

nejpodstatnější pro chod ČVS byl rozpad ČSTV v roce 1990. ČVS se po rozpadu 

ČSTV stává samostatným právním subjektem a přebírá absolutní odpovědnost za řízení 

a financování českého veslování. Organizační struktura se sice nemění, ovšem musí se 

integrovat do struktur nových nástupnických organizací, kterou byla v první řadě 

Československá konfederace sportovních a tělovýchovných svazů. ČVS tedy i 

v nových podmínkách svůj úkol plní. Stejně tak ani rozdělení Československa na 

Českou republiku a Slovenskou republiku se na fungování ČVS (tehdejší 

Československé veslařské federace) negativně neprojevilo. Na začátku roku 1993 

s rozpadem Československa se rozděluje Československá veslařská federace a v České 

republice vzniká nástupnická organizace- Český veslařský svaz. Ještě tento rok se ČVS 

začleňuje do Mezinárodní veslařské federace FISA. Další roky byly pro vývoj ČVS 

spíše pozitivní. Byl vydán Zákon o podpoře sportu, byla zřízena a finančně zajištěna 

Sportovní centra mládeže, vznikly nové veslařské oddíly, rozšiřuje se členská základna 

a i většina dalších událostí měla pozitivní vliv na rozvoj veslařského sportu. 

Na konkrétních příkladech lze sledovat úspěšný trend v rozvoji českého veslování. 

ČVS je klasickým příkladem formální normativní organizace. Členství je tedy 

založeno na osobní identifikaci členů s filosofií organizace. Řízení veslování se od 

centralizovaného řízení, kdy předsednictvo svazu plnilo spíše nařízení vydané ÚV 

ČSTV, vydalo cestou demokratizace. Výkonným orgánem svazuje předsednictvo ČVS, 

které je voleno Valnou hromadou ČVS. Ve Valné hromadě mají zastoupení všechny 

veslařské oddíly ze všech oblastí ČR. Valná hromada má definitivní rozhodovací moc a 

je na ní voleno předsednictvo ČVS. Složení předsednictva svazu rovněž respektuje 

demokratické principy organizační struktury. V šestičlenném předsednictvu jsou 

zastoupeny všechny oblasti, kde se veslování v ČR provozuje a sice oblast Vltava, 

Morava a Labe. Všichni zástupci zmiňovaných oblastí jsou místopředsedy ČVS 

společně s místopředsedou ČVS pro sport a pro ekonomiku. V čele ČVS je jeho 

předseda. Organizační struktura svazu je tedy podle mého názoru volena velmi citlivě a 

racionálně. Snaží se v maximálně míře zjednodušit způsob rozhodování a zároveň 
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neomezit právo rovnosti mez1 jednotlivými subjekty, v tomto případě především 

veslařskými oddíly. 

Už z předchozích odstavců je patrné, že ČVS je organizací stabilizovanou a plně 

respektovanou. Je právoplatným členem ČSTV, Mezinárodní veslařské federace FISA, 

je uznávaným partnerem ČOV a dalších institucí. V oblasti diplomacie tedy určitě nelze 

čelním představitelům ČVS nic vyčítat. 

První nedostatek v činnosti ČVS, který tato práce potvrdila, je nedostatečná 

podpora moderních forem veslování. Jsou jimi nezávodní veslování a veslařská 

turistika, akademické veslování či veslování zdravotně postižených. Všechny 

jmenované formy sportování výrazně přispívají ke kredibilitě každého sportu a 

pomáhají jeho dalšímu rozvoji. V ekonomicky vyspělých státech jsou zmíněné formy 

veslování podstatně více rozšířené. ČVS je v tomto ohledu velmi pasivní a rozvoj 

nových trendů ve veslařském sportu je tak zajišťován prostřednictvím nadšených 

jedinců. Jsem přesvědčen, že větší zainteresovanost v oblasti rozvoje nových forem 

veslování by pomohla především v získávání nových členů, zakládání nových 

veslařských oddílů a tudíž ve zvýšení popularity veslování. 

Bezesporu největší rezervy má ČVS v oblasti medializace a zvyšování popularity 

veslování. Částečné vysvětleni bylo popsáno v předchozím odstavci. Tato práce 

prokázala, že zástupci ČVS velmi nedostatečně spolupracují s médii. V moderním 

sportu je právě medializace velmi důležitá. Sportovní organizace jsou nevýrobní a 

jejich činnost je tedy závislá na dotacích a stále více důležitých sponzorských darech. 

Výše dotací i sponzorských darů je ale velmi závislá právě na popularitě a obecném 

povědomí o konkrétním sportu. Tento fakt představitelé svazu velmi podceňují a 

nevyužívají silný potenciál, jaký právě veslování coby tradiční olympijský sport má. 

Zjištěné informace, které byly využity pro zpracování této práce, mi pomohly 

k zamyšleni o vhodných krocích pro rozvoj veslování. Současná struktura svazu je 

podle mého názoru vhodná. Rovněž spolupráci s hlavními centry a oddíly, které 

zajišťují přípravu reprezentace, bych i nadále podporoval. Ve veslování jde zejména 

o spolupráci s ASC Dukla Praha. Česká veslařská reprezentace totiž i přes relativně 

úzkou členskou základnu zaznamenává značné úspěchy. 

Naopak bych se zaměřil na zvyšování popularizace veslování. Založil bych komisi 

při ČVS zaměřenou na komunikaci s médii. V rámci stanovených úkolů komise bych 

doporučil vytvořit síť kontaktů a roční harmonogram činnosti komise, kde by byly 
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zahrnuty termíny tiskových konferencí, veřejných setkání a dalších akcí podporujících 

veřejné mínění. 

Dále bych se více zaměřil na organizaci významných veslařských závodů konaných 

na území ČR. Soustředil bych se na zvyšování atraktivity závodů, zpestřování 

doprovodným programem a včasné zveřejňování termínů akcí v daném regionu. 
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Vll. ZÁVĚR 

Na závěr mohu konstatovat, že základní úkol zmapovat vývoj Českého veslařského 

svazu se podařilo splrůt. Popsány byly zásadní mezníky ve vývoji ČVS. Dále se 

podařilo osvětlit nové trendy ve veslařském sportu a zhodnotit výsledky státní 

reprezentace v uvedeném období. Byly popsány pozitivní i negativní stránky ve vývoji 

ČVS a na jejich základě byly doporučeny kroky vedoucí k rozvoji veslování v ČR. 

V průběhu získávání informací jsem měl možnost osobně se setkat s lidmi, kteří 

výrazně ovlivnili nejen rozvoj českého veslování, ale mnozí se podíleli i na vývoji celé 

české tělovýchovy. Jejich vědomosti a zkušenosti mne tak silně obohatili. Rovněž jsem 

během práce získal hlubší znalosti o celém tělovýchovném prostředí v ČR a o všech 

souvislostech, které pochopitelně činnost ČVS ovlivňují. 

Během práce se ale vyskytly i problémy. Největším z nich byl nedostatek 

oficiálních archivních dokumentů, který jsem zaznamenal zejména na sekretariátu 

ČVS. Potřebné dokumenty ale chyběly i např. v archivech ČSTV. Z velké části jsem 

tak musel čerpat ze vzpomínek a zkušeností jednotlivých činovníků ČVS a některých 

pamětníků. Mezi chybějícími dokumenty byly i oficiální zprávy s konkrétními daty 

týkající se financování a dalších přesných údajů. 

V práci mi pomohly i mé osobní zkušenosti. V prostředí českého veslování se 

pohybuji 16 let. Jako závodník jsem působil ve třech oddílech a sice v SK Smíchov, 

Dukle Praha a VK Slávia Praha. Od záři roku 2006 pracuji jako trenér mládeže ve VK 

Slávia Praha. 

Na samotný závěr musím dodat, že se podle mého názoru podařilo zpracovat vůbec 

první ucelený materiál o rozvoji sportovního svazu v nelehkém období transformačních 

změn po roce 1989. Věřím, že bude základem pro každého, kdo by se chtěl danou 

problematikou dále zabývat. 
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X. PŘÍLOHY 

Příloha 1 

Vizitka jednotlivých respondentů pro rozhovor podle návodu 

Ing. Jiří Kejval 

- předseda ČVS od roku 1996 dodnes 

-bývalý veslař, největší úspěch - 10. místo na MS ve Vídni v roce 1990 (dvojskif) 

- člen ČOV od roku 2004 

- člen VK Slávia Praha 

Ing. Otakar Mareček 

-předseda svazu veslování ÚV ČVST, Československé veslařské federace a Českého 

veslařského svazu od roku 1984 do roku 1996 

- bývalý veslař, největší úspěchy - 3. místo ME 1963 Kodaň (8+), 3.místo ME 

Duisburg 1995 ( 4+ ), 3. místo OH Mnichov 1972 ( 4+ ), 3. místo ME Moskva ( 4+) 

- bývalý trenér veslování 

- bývalý člen VK Blesk 

Miroslav Vašek 

-generální sekretář ČVS od roku 1986 

- bývalý veslař republikové úrovně 

- člen VK Smíchov 
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Příloha 2 

Otázky na respondenty pro rozhovor podle návodu 

+ jaké zásadní události podle vašeho názoru ovlivnily vývoj ČVS po roce 1989 

+ jak se po roce 1989 měnila organizační struktura v ČVS 

+ jakým způsobem byl ČVS financován, z jakých zdrojů a jak vysoké byly dotace 

+ s jak vysokým rozpočtem ČVS hospodařil v jednotlivých letech 

+ jak se v průběhu let měnil systém přípravy talentované mládeže 

+ jak se měnila v průběhu let členská základna, co ovlivnilo její vzrůst nebo úbytek 

+ jak se do struktury ČVS integrovaly nové formy veslování, jaká byla podpora ze 

stranyČVS 

+ jaké bylo postavení ČVS ve sportovním prostředí v jednotlivých obdobích, 

spolupráce s dalšími dobrovolnými sdruženími 

+ jaké nastaly nejzávažnější problémy ve vývoji ČVS 

+ co byste uvedl jako pozitiva a negativa ve vývoji ČVS 
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Příloha 3 

Vizitka respondentů pro neformální rozhovory 

Ing. Jiří Poláček 

- předseda komise nezávodního veslování při ČVS 

- předseda VK Slávia Praha 

- dlouholetý funkcionář ČVS 

- bývalý veslař 

Mgr. Jiří Žídek 

- předseda komise akademického veslování při ČVS 

- trenér akademické reprezentace ČR 

- trenér veslařského klubu VSK VŠB-TU Ostrava 

- předseda komise veslování ČAUS 

- bývalý veslař 

- vysokoškolský pedagog 

Petr Janák 

- předseda komise veslování tělesně postižených 

- trenér veslařského klubu Chemička Ústí nad Labem 

- bývalý veslař 

Ing. Arnošt Poisl 

- předseda komise rozhodčích ČVS 

- mezinárodní rozhodčí při mezinárodní veslařské federaci FISA 

- bývalý předseda komise mládeže při mezinárodní veslařské federaci FISA 

- předseda Pražské veslařského svazu 

- dobrovolný činovník na úrovni města Prahy 

-bývalý kormidelník, největší úspěchy- 3. místo ME Duisburg 1965 (4+), účast na 

OH Tokio 1964 ( 4+) vyřazena v opravných jízdách 

- člen VK Slávia Praha 
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František Cvrček 

- čestný člen ČVS za celoživotní přínos pro české veslování 

- bývalý předseda sportovně - technické komise ČVS 

- dlouholetý funkcionář ČVS 

-bývalý veslař 

- bývalý trenér VK Slávia Praha 
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Otázky na respondenty pro neformální rozhovor 

Ing. Jiří Poláček 

+ jaký byl základní impuls pro rozvoj nezávodního veslování v ČR 

+ od kdy se datuje první aktivita nezávodního veslování v ČR 

+ jakou formou se nezávodní veslování v ČR provozovalo 

+ kdy bylo nezávodní veslování začleněno do struktury ČVS 

+ jaké plní úkoly komise nezávodního veslování v ČR 

Příloha 4 

+ kolik je v současné době v ČR aktivních veslařů provozující pravou formu 

nezávodního veslování 

+ co bylo největším úspěchem v oblasti rozvoje nezávodního veslování v ČR 

+ jaký je zájem o nezávodní veslování v ČR, jaký je trend 

+ jakým způsobem jste podporováni Českým veslařským svazem 

+ jak zajišťujete vaši činnost 

+ jaké jsou vaše nejbližší cíle v rozvoji nezávodního veslování 

Mgr. Jiří Žídek 

+ co bylo hlavním impulsem k založení akademického veslování v ČR 

+ můžete popsat historický vývoj akademického veslování v ČR 

+ co považujete za největší úspěch v činnosti akademického veslování 

+ kolik je v současné době akademických veslařů, jak se mění základna 

akademických veslařů za poslední roky 

+ kdy byla založena komise akademického veslování při ČVS 

+ co je úkolem komise akademického veslování při ČVS 

+ kde vidíte největší komplikace v rozvoji akademického veslování v ČR 

+ jaké jsou hlavní cíle pro následující roky 
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Petr Janák 

+ od kdy se datuje vznik veslování tělesně postižených v ČR 

+ co je konkrétně vaší činností 

+ kterých závodů, výjezdů a dalších akcí se zúčastňujete 

+ kolik zdravotně postižených veslařů se v současné době veslování věnuje, jaký byl 

v tomto ohledu vývoj 

+ jaké formy zdravotního postižení mají veslaři, kterým se věnujete 

+ chcete rozšiřovat aktivitu i pro občany s dalšími formami zdravotního postižení 

+ spolupracujete s některým specializovaným zdravotním zařízením či jinou 

organizací, případně úřadem 

+ jaký je váš další cíl 

Ing. Arnošt Poisl a František Cvrček 

+ můžete z vašeho pohledu popsat vývoj veslařského svazu v období po revoluci 

v roce 1989 

+ co osobně považujete za největší chybu v řízení českého veslování ve sledovaném 

období a naopak co bylo největším přínosem 

+ můžete srovnat činnost ČVS před rokem 1989 a po roce 1989 

+ dokážete vysvětlit, jakým způsobem byl financován ČVS v jednotlivých letech 

Další informace od obou respondentů byly získávány spíše z vyprávění popisujících 

konkrétní události než po položení přímé otázky. 
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OFICIÁLNÍ STANOVY ČESKÉHO VESLAŘSKÉHO SVAZU 
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Čl.l 
Základni ustanoveni 

Příloha 7 

1. český veslařský svaz ( ČVS ) je občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83 /1990 
Sb., ve kterém se dobrovolně sdružují veslařské kluby a oddíly se sídlem na území 
české republiky a další fyzické nebo právnické osoby za účelem uspokojování jejich 
zájmů o veslařský sport nebo jeho podpory. 

2. ČVS má postavení právnické osoby s působností na celém území české republiky, 
vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 
vyplývající. 

3. ČVS neodpovídá za závazky svých členů a naopak. 

4. ČVS uznává právní, organizační a finanční samostatnost svých členů. 

5. ČVS má sídlo v Praze. 

6. ČVS navazuje na kontinuální tradici sdružení veslařských klubů a oddílů na území 
české republiky, která byla zahájena v roce 1884 založením " ústřední jednoty 
veslařů z Čech ". 

ČIJI 
Posláni a úkoly 

1. Posláním ČVS je péče o veslařský sport a vytváření podmínek pro jeho další 
rozvoj, uspokojování potřeb členské základny, ochranou práv svých členů v rozsahu 
své působnosti. 

2. K dosaženi tohoto cíle ČVS zejména : 
a) zastupuje zájmy českého veslařského sportu v ČSTV nebo jiné obdobné organizaci 
(organizacích ), 
b) spolupracuje s českým olympijským výborem, 
c) zastupuje zájmy českého veslařského sportu ve FISA, 
d) řídí a zajišťuje českou veslařskou sportovní reprezentaci a pečuje o ni, 
e) organizuje a řídí domácí soutěže 

102 



f) organizuje a Fidí mezinárodní regaty na území ČR, 
g) vydává základní organizační, metodické, sportovně technické a ekonomické 
předpisy, 
h) provozuje obchodní činnost nebo obdobnou činnost a za tím účelem může zakládat 
obchodní společnosti resp. do jiných vstupovat, 
i) spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi v zájmu veslařského sportu, 
j) spravuje movitý a nemovitý majetek ČVS se kterým hospodař{ v zájmu svých členů 
k) řídí a pečuje o veslařský sport na všech úrovních. 

Čl.lll 
Členství 

1. Členství v ČVS je dobrovolné. 

2. ČVS má řádné členy, čestné členy a další členy. Členství v ČVS vzniká na základě 
rozhodnutí valné hromady nebo předsednictva. 

3. Řádným členem ČVS se může stát každý veslařský klub nebo oddíl se sídlem v 
ČR, který je právním subjektem ve smyslu platných právních předpisů , popř. je 
součástí takového právního subjektu a splňuje podmínky pro přijetr do ČVS 
stanovené těmito stanovami. O řádném členství rozhoduje valná hromada. 

4. čestnými členy ČVS se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, které se zvlášť 
významně zasloužily o český veslařský sport. O čestném členství rozhoduje Valná 
hromada. čestní členové nebo jejich zástupci se mohou zúčastňovat valné hromady s 
hlasem poradnim. 

5. Dalšími členy ČVS se mohou stát fyzické nebo 
právnické osoby, které mají zájem a předpoklady podílet se na rozvoji veslařského 
sportu, pomáhat mu nebo mu poskytnout materiální nebo finanční pomoc. O jejich 
členství rozhoduje předsednictvo do jednoho měsíce od doručení přihlášky, které 
zároveň stanoví podmínky jejich členství. Další členové nebo jejich zástupci se 
mohou zúčastňovat valné hromady s hlasem poradním. 

6. Řádný člen má právo zejména : 
a) zúčastňovat se akcí pořádaných ČVS, využívat jeho zařízení a služeb, 
b) uplatňovat své názory, návrhy a kritiku, 
c) vyžadovat informace o činnosti a hospodaření ČVS, 
d) účastnit se jednání orgánů ČVS, jedná-li se o něm, 
f) podílet se na _prostředcích, které ČVS obdrží k podpoře veslařského sportu 
g) volit orgány CVS 

7.Čestný člen a další člen má právo 
a) zúčastňovat se akcí pořádaných ČVS, 
b) uplatňovat své návrhy, názory a kritiku, 
c) vyžadovat informace o činnosti a hospodaření ČVS, 
d) účastnit se jednání orgánů ČVS, jedná-li se o něm 

8. Člen má tyto základnf povinnosti : 
a) dodržovat stanovy a usnesení přijatá valnou hromadou nebo předsednictvem, 
b) plnit úkoly uložené mu orgány ČVS nebo při nich poskytovat potřebnou 
součinnost, 
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c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek ČVS, 
d) řádně a včas platit členské příspěvky, 
e) dodržovat zásady sportovní etiky a vždy se chovat a jednat tak, aby nepoškodil 
dobré jméno ČVS a veslařského sportu. 

9. Členství zaniká : 
a) vystoupením, 
b) vyloučením, 
c) úmrtím, 
d) zánikem právnické osoby, 
e) zánikem svazu. 

1 O. Člen ČVS může na základě svého rozhodnutí doporučeným dopisem vystoupit z 
ČVS po vyrovnání svých závazků vůči ČVS. 

11. Člen ČVS může být vyloučen z ČVS na základě rozhodnutí Valné hromady, pokud 
se závažným způsobem nebo opakovaně provinil proti těmto stanovám. 

1. Orgány ČVS jsou : 
A) Valná hromada, 
8) Předsednictvo 
C) Kontrolní komise ČVS 
D) generální sekretář ČVS 

ČI.IV 
OrgányČVS 

Čl. V 
Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČVS. Svolává ji minimálně jedenkrát za rok 
předsednictvo. Předsednictvo je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu, 
požádá-li o to jedna třetina řádných členů. 

2. Valné hromady se účastní s hlasem rozhodujícím delegáti řádných členů. 

Delegátem může být fyzická osoba starší 18 ti let. Každý řádný člen má jeden hlas. 
čestní a další členové se účastní s hlasem poradním. Členové předsednictva, 
předsedové odborných komisí a sekretář svazu se účastní Valné hromady s hlasem 
poradním. 

3. Valná hromada : 
a) schvaluje stanovy, jejich doplňky, změny a stanoví symboliku ČVS, 
b) schvaluje základní předpisy ČVS s celostátní působností, 
c) volí a odvolává předsedu ČVS a členy předsednictva ČVS, 
d) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti ČVS za uplynulé období, 
schvaluje plán činnosti a rozpočet na období příští, 
e) stanoví výši členských příspěvků pro následující kalendářní rok a způsob jejich 
placení, 
f) rozhoduje o vstupu ČVS do jiných sdružení, 
g) plní úlohu odvolacího orgánu proti rozhodnutí předsednictva 
h) uděluje diplomy, vyznamenání, věcné a finanční dary ČVS 
i) rozhoduje o přijetí řádných a čestných členů 
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j) rozhoduje o zrušení ČVS a způsobu likvidace jejího majetku, 
k) rozhoduje o nabývání a pozbývání nemovitého majetku ČVS a jeho zatěžování 
I) rozhoduje o vyloučení člena z ČVS 
m) rozhoduje o zakládání obchodních společnostr a nadací ČVS, o koupi a prodeji 
obchodních podílů a akcií a o likvidaci obchodních společnostr jich je společníkem 

4. Valná hromada je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina 
delegátů členů s hlasem rozhodujícím. 

5. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů. 
Dvoutřetinové většiny hlasů všech přítomných delegátů je zapotřebí k přijetí usnesení 
o záležitostech uvedených v či.V odst.3 písm.a),d),j),k),l),m) 

Čl. Vl 
Předsednlctvo 

1. Předsednictvo je statutárním orgánem ČVS. Za předsednictvo jedná navenek 
jménem ČVS předseda ČVS, na základě plné moci generální sekretář ČVS nebo 
pověřený člen předsednictva. 

2. Předsednictvo řídí činnost ČVS a v období mezi valnými hromadami rozhoduje o 
všech záležitostech ČVS pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím Valné hromady 
vyhrazeny Valné hromadě. Předsednictvo je voleno a odvoláváno Valnou hromadou, 
která stanoví počet jeho členů. 

Předsednictva musí mít minimálně 6 členů z nichž je Valnou hromadou volen 
předseda ČVS a pět místopředsedů předsednictva: 

místopředseda pro oblast Morava, 
místopředseda pro oblast Vltava, 
místopředseda pro oblast Labe, 
místopředseda pro ekonomiku 
místopředseda pro sport 

3. Předsednictvo svolává předseda ČVS, zpravidla jedenkrát měsíčně. 

4. Mimořádné zasedání svolává předseda ČVS na žádost nejméně dvou třetin členů 
předsednictva, nebo na základě vlastního rozhodnutí. 

5. Předsednictvo je oprávněno přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina 
jeho členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných 
členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho 
nepřítomnosti hlas jeho zástupce. Jednání předsednictva s hlasem poradním se 
účastní generální sekretář ČVS, popř. i další zaměstnanci ČVS a předsedové 
odborných komisí, kteří nejsou členy předsednictva. 

6. Ke své práci si předsednictvo zřizuje sekretariát svazu, urcuJe počet jeho 
zaměstnanců a stanovuje zásady jejich odměňování. Předsednictvo dále zřizuje dle 
potřeby další odborné komise a jmenuje a odvolává jejich předsedy. 

7. Předsednictvo zejména: 
a) zajišťuje plnění usnesení valné hromady 
b) zabezpečuje hospodaření ČVS včetně vedení řádného účetnictví 

105 



c) vykonává jménem ČVS zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající z 
pracovněprávních předpisů, 
d) předkládá valné hromadě ke schválení roční zprávu o hospodaření ČVS včetně 
roční účetní závěrky, 
e) jmenuje členy reprezentačních družstev a 
reprezentační trenéry 
f) vydává předpisy ČVS s celostátní působností, 
g) uzavírá smlouvy upravující sportovně technické a ekonomické vztahy mezi ČVS a 
jednotlivými reprezentanty. 
h) řeší rozpory a nedostatky uvnitř ČVS 
i) přijímá opatření zásadní povahy pro zabezpečení plynulého chodu ČVS 
j) rozhoduje o nabývání a pozbývání movitého majetku 

Čl. Vll 
Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem ČVS a přísluší jí zejména: 
- dohlížet na hospodaření ČVS, 

nahlížet kdykoliv do účetnictví a ostatních dokladů ČVS, 
kontrolovat dodržování stanov a rozhodnutí valné hromady, 
upozorňovat předsednictvo na zjištěné nedostatky a předkládat návrhy na 
jejich nápravu, 
vyjadřovat se ke zprávě o hospodaření předkládané valné hromadě 
předsednictvem, 
předkládat valné hromadě svá vyjádření, doporučení, návrhy,usnesení a 
zprávu o kontrole hospodaření ČVS a své činnosti 

2. Kontrolní komise se při své činnosti řídí stanovami ČVS a obecně platnými 
právními předpisy a usnesením valné hromady. 

3. Kontrolní komise je volena a odvolávána valnou hromadou v počtu tří členů, z 
nichž jeden je valnou hromadou zvolený předseda.Předseda má právo 
zúčastňovat se jednání a schůzí předsednictva. 

4. Kontrolní komisi svolává předseda kontrolní komise dle potřeby, nejméně však 
dvakrát ročně. Kontrolní komise je oprávněna přijímat usnesení je-li přítomna 
nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční 
většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

ČI.VIII 
Generální sekretář ČVS 

Generální sekretář je vedoucí sekretariátu ČVS, který je jmenován předsednictvem, 
které určuje jeho povinnosti. Generální sekretář řídí běžnou činnost ČVS a zastupuje 
ČVS v rozsahu pravomocí poskytnutých předsednictvem. 

Čl. IX 
Ustanovení o volbách 

1. Funkční období volených orgánů ČVS je čtyřleté a kryje se s obdobím letní 
olympiády. Do orgánů ČVS může být navržena a volena fyzická osoba, která dovršila 
21 let. 
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Každý člen má právo navrhnout kandidáty na předsedu a členy předsednictva. 
Navržený kandidát musí nejpozději do zahájení volby vyslovit s kandidaturou 
souhlas. 

2. Volby předsedy a členů předsednictva a předsedy a členů kontrolní komise jsou 
zásadně tajné a jsou prováděny na zasedání Valné hromady ČVS. Je-li pro funkci 
navržen jen jeden kandidát, může se volba provést veřejným hlasováním. 

3. Je-li na funkci navrženo více kandidátů, je zvolen ten, který dostane více než 
polovinu odevzdaných hlasů. Nedosáhne-li žádný z kandidátů tohoto počtu, koná se 
další kolo volby mezi dvěma kandidáty, kteří obdrželi nejvíce hlasů a potom 
rozhoduje prostá většina hlasů. 
Při rovnosti hlasů se volba opakuje a nedojde-li k rozhodnutí, rozhodne los. 

Čl. X 
Majetek a hospodaření 

1. Majetek ČVS tvoří movitý, nemovitý, nehmotný a finanční majetek, pohledávky a 
jiná majetková práva. ČVS může hospodařit a nakládat i se svěřeným majetkem 
jiných organizací či státu v souladu s příslušnými 
právními předpisy. 

2. Způsoby nabývání majetku ČVS jsou zejména: 
a) majetek převedený do vlastnictví ČVS od jiných subjektů, 
b) dotace a subvence ze státního rozpočtu a od dalších organizací, 
c) členské příspěvky a dary členů ČVS, 
d) příjmy z vlastního podnikání, 
e) příjmy z reklamní činnosti (včetně zahraniční), 
f) příjmy od sponzorů, z dobročinné činnosti a dary, 
g) příjmy ze sportovní, společenské, kulturní a další činnosti ČVS. 

3. Hospodaření ČVS se řídí ročním plánem a rozpočtem schváleným Valnou 
hromadou ČVS. 

4. S finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda ČVS, 
místopředseda pro ekonomiku a generální sekretář ČVS 

5. K plnění úkolů ČVS v oblasti zabezpečení finančních zdrojů může předsednictvo 
ČVS na základě usnesení valné hromady zakládat obchodní společnosti a nadace. 

ČI.XI 
Závěrečná ustanovení 

Stanovy ČVS byly schváleny Valnou hromadou ČVS dne 15.března 1997 a jsou 
závazné pro všechny členy ČVS. 

Stanovy mohou být měněny nebo doplňovány pouze na základě rozhodnutí Valné 
hromady. 
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Příloha 8 

USNESENÍ 
Valné hromady Českého veslařského svazu /ČVS/ konané dne 17.03.2007 

v Račicfch. 

VH ČVS schvaluje: 
1. Předložený program jednání uvedený v pozvánce na akci 
2. Předložený Jednací řád VH ČVS 
3. Mandátovou komisi ve složení: Z.Krejza, P.Šveňha, I.Kiemeš 
4. Návrhovou komisi ve složení: R.Vondrák, M.Havliček, J.Poláček 
5. Zprávu mandátové komise: VH ČVS dne 17.03.2007 se zúčastnilo 

29 zástupců oddílů a klubů z pozvaných 35/viz prezenční listina/ 
6. Zprávu o: plnění usnesení z VH ČVS- jaro 2006 
7. Zprávu o: hospodaření za rok 2006 přednesenou m.př.ČVS p.D.Macháčkem. 
8. Návrh rozpočtu ČVS pro rok 2007 m.př.ČVS p.D.Macháčkem. 
9. Zprávu kontrolní komise přednesenou p. F. Alešem 
10. Řády závodního veslování předložené předsednictvem ČVS v souladu se schválenými 

připomínkami /viz příloha/ s platností od roku 2008. 
11. Udělení ocenění čestný člen ČVS p.S.Hudečkové a T.Kubíkovi 

VH ČVS bere na vědomí: 
1. Zprávu předsedy ČVS p.J.Kejvala 
2. Zprávu mpř.ČVS pro sport p.M.Kubrychta 
3. Zprávu ředitele SC Račice a.s. p.Z.Pecky 
4. Informaci předsedy Komise nezávodního veslování J.Poláčka 
5. Informaci předsedy Komise zdravotně postižených ČVS P .Janáka 
6. Informaci p.P.Panušky o registraci trenérů v ČVS 
7. Informaci p.A.Poisla o registraci rozhodčích v ČVS 
8. Informaci předsedkyně p.Z.Norkové o činnosti Komise masters 
9. Zprávu o činnosti Disciplinární komise p.Havlfčka 

V diskusi vystoupili: 
1. M.Havlfček k pravidlům pohybu na dráze v SC Račice 
2. M.Havlfček k P<?jištění členů veslařských klubů 
3. F.Pafkovič k MCR 2007 
4. F.Horský k náklady na dopravu, zálohy na ubytování v Třeboni 

VH ČVS ukládá: 
1. P-ČVS, že ČVS a se Račice sepíší o pořádáni akce MSJ 201 o a MS do 23 let 

2009 příslušnou smlouvu ve které bude uvedeno, že veškeré náklady, resp. 
finanční ztráty spojené s pořádáním těchto akcí nebudou hrazeny z prostředků 
ČVS. 

2. P-ČVS -zjištění možnosti získat prostředky pro veslařské oddíly a kluby z EU 
3. P-ČVS - doplní své stanovy tak, aby výraz "krajský svaz" byl zapracován do 

stanov ČVS a předložen ke schválení VH ČVS 2008. 
4. P-ČVS projedná platební podmínky ubytování v Třeboni 
5. P-ČVS uspořádat v termínu listopad 07 seminář k Celostátnímu vypsání 

veslařských soutěží 
6. P-ČVS zpracovat změnu v rozdělení prostředků na talentovanou mládež vzhledem 

ke zpoplatnění dálnic a silnic v ČR 

Zapsali členové návrhové komise VH ČVS, dne 17.03.2007 

Jméno:R. Vondrák 
Jméno:J. Poláček 
Jméno:M.Havlíček 

podpis 
podpis 
podpis 
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Příloha 9 

Statut Sportovního centra mládeže při ČVS v Račicích 

STATUT Sportovm'ho centra mládeže (SCM) při Českém veslařském svazu (ČVS) 
stanovuje hlavní úkoly, organizaci a řízení činnosti SCM. 

Jednotlivá SCMjsou zřízena na základě rozhodnutí vlády č. ČR 718/1999 o 
komplexním zabezpečení státní sportovní reprezentace a výchovy talentované mládeže 
a rozhodnutím Předsednictva ČVS o zřízení SCM ve vybraných veslařských klubech a 
oddílech ČR. 

Úkolem jednotlivých SCMje zabezpečovat sportovní přípravu v odpovídajících 
podmínkách vybraným talentovaným veslařům a veslar"kám dorostenecké a juniorské 
kategorie. 

Předsednictvo ČVS může zrušit či pozastavit činnost SCM při veslařském oddíle a 
klubu z důvodů vyplývajících z neplnění příslušné Smlouvy o zřízení a činnosti SCM či 
v případě zrušení či snížení státních dotací na tuto činnost. 

Řízení činnosti SCM 

SCMjsou řízena Předsednictvem ČVS, které si k tomuto účelu zřizuje pracovní funkce 
a do těchto funkcí jmenuje zodpovědné osoby. 

Zajištění činnosti SCM ve vybraných klubech a oddílech se řídí platnou Smlouvou o 
zřízení a činnosti SCM ve veslařském oddíle (viz příloha 3). 

Za činnost SCM odpovídá vedoucí trenér SCM, který je na návrh příslušného 
veslařského oddílu či klubu jmenován Předsednictvem ČVS a jeho činnost je vymezena 
Příkazní smlouvou (viz příloha 1). 

Finanční prostředky na zabezpečení činnosti jednotlivých SCMjsou stanoveny na 
příslušný výcvikový rok Předsednictvem ČVS. 

Hospodaření s finančními prostředky se seřídí příslušnými Metodickými pokyny ČVS 
(viz příloha 4). 

Pravidelná kontrolní činnost SCMje zajišťována prostřednictvím odpovědné osoby 
jmenované Předsednictvem ČVS a je zaměřena na evidenci tréninkové dokumentace, 
kontrolu účinnosti tréninkového procesu a účelné a správné čerpání finančních 
prostředků. 

Zařazování a vyřazování sportovců 

Zařazování a vyřazování sportovců v systému přípravy SCM se řídí schválenými 
Kritérii o zařazování a vyřazování sportovců v systému přípravy SCM schváleným 
Předsednictvem ČVS na příslušné období (viz příloha 2). 

Projednalo P-ČVS 

Dne: 15.02.2001 
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Příloha 10 

Oficiální znak ČVS a seznam sdružených klubů a oddfiů v ČVS 

Obr. 4 Oficiální znak ČVS 

Sdružené kluby a oddíly v ČVS 

SK Staré Město 
DTJ- Hradecký klub veslařů 

VKLysán/L 
KVM Mělník 1881 

VK Morávia Uherské Hradiště 
Veslařský klub Smíchov 
Veslařský klub Blesk 

VKHodonín 
Lokomotiva Beroun 

VKPerun 
Jiskra Otrokovice 

Oddíl veslování VŠB - TU Ostrava 
Veslařský klub Olomouc 
Veslařský klub Přerov 

Lodní sporty Brno 
Slovácký veslařský klub Břeclav 

ČVKBmo 
Klub Veslování Kondor Brandýs nad Labem 

ČVK Pardubice 
Lokomotiva Nymburk 

TJ Neratovice 
Veslařský klub Ohře 

VK Štětí 
Spartak Boletice n/L 
Chemička Ústí n/L 
VK Slávia Děčín 

Jiskra Třeboň 
ČAC Roudnice n/L 
Slavoj Litoměřice 
ASC Dukla Praha 

VK Vajgar 
TJ Vodní stavby Tábor 

Český veslařský klub Praha 
Bohemians Praha 
VK Slávia Praha 
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Příloha ll 

Obr. 5 Oficiální znak Mezinárodní veslařské federace FISA 
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USNESENÍ 
Valná hromady Čes~áho vesla~ského sva~u 

ze dne 7.12.1996 ·- Praha 

Příloha 12 

--------------------------------------~---------------------------------· 

Valr1á hromada Českého veslat'-skil\lho svazu 

~) Schvaluje: 

- zprávu pokladnika čvs a p~ehled ~erpáni finan~nich prostt'-edkO k 
30.9.1996 

- zprávv. pt'-edst.avenst.va Sportcentra a. s' Ra~ice .. v~et.n~ sovpi&I.A vydár::l: 
a pt'-1jm0 k 30.11.1996 

- pr'edlo~en9 dopln~k do pravidel veslování ČVS 
- odloženi volby revizorfl ll~tu na nejbliž!U VH 
- dosavadni pt'-erozd~lováni !inan~ních prost.t'-edkO na talentovanou mléde~ 

s t.im, ~e budou vypu~t~ny seniorská kat.eqorie nad 22 let 

- volbÝ nov~ho pt'-edsedni.ct.va Čeek~ho veelaf'sk~ho svaz\l ve slo~eni : 

ing.Jit'-1 Kejval pt'-edseda 
Václav Vochoska mist.opt'-edeeda za Čechy 
Bohumil Jura~ka mietop~edseda za Moravu 
ing.Jit'-1 Svoboda pokladnik 
Franti~ek Cvr~ek pt'-edseda sport.ovn~-t.echnické komise 
insr.~rno~t. Poisl pf'edseda komise rozhod~:!ch 
Magdalena Šarbochová pt'-edseda mezinárodní komise 
Vojt~ch Seidl pt'-edseda dráhov~ komise 
Josef Blecha pf'edeeda materiálové komise 
Jaroslav Krupi~ka pt'-edseda majetková komis~ 
ing.Zden~k Pecka pt'-edseda trenérek~ rady 

BJ Ukládá: 

- zaslat do odd110 ópravu stanov s lim.~e lato bude p~edlo~ena ke 
schváleni na. dalši Valn4 hromad~ 

- pt'edaedovi STK zvá~it ú~elnost. l:!:ebt'-it'k'..l klub~ a nahradit ho 
etat.ist.ikou úsp~liinosti jednotlivých klubO 

- vypracovat. nové smlouvy o sponzol~ováni závodnikO reprezer.tc:mt.O dle 
návrhu ganerálniho sekr~t.át'-~ M.Va~ka 

- ukládá p~edsedovi komis~ STK doplnit. do sout~~n:!ho ~ádu zn~ni o 
dodate~ných pt'-ihlá~kách 

- pt'edsednictvu vypracovat novou ;~ncepci ČVS do 31.3.1997 
a pt<edlo~it. oddilOm k pt'-ipominkim, svola.t Valno\l hromadu . 

C) Bere na v~domi 

- zprávu pt'edsedy ČVS ing. Mare~ka a kontrolu usneseni poslední valné 
hromady 

- zpráv:.• nebo informace pt'edeedO odborn9ch komisi 
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D) Valná hromada d~kuje odstupujicim ~lenOm p~edsednictva ing. Marečkovi, 
M.Loukotovi~ M.Pau~kovi, ing.M.Pokornému, Dr.3.Ne~tickému za dlouhole 
tou obětavou práci ve prosp~ch veslováni. 

Zapsal: ing. Milo~ Havli~ek 
člen navrhové k~miee 

0\J~~il: Miroslav Va~ek 
generáln1 sekretá~ 

a ~len pracovniho p~edsednictva VH 

'Praha 7.12.199e 
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Příloha 15 

Tab. 16 Hospodaření Sportcentra Račice, a. s., v letech 1995-2006 

Rok I v.'•nosy ná~ady ! z toho ~aň" l ho p.~'sle~ek j 

1995 [---~~~.Kč 90f _ _! tts.~~;rl~~-·- tl~~ ·- ~!, · ~741 
1996 2630 I 32501 885 -620 I 

1997 I 31ZJL_ 3447j 885 -274 
1998 4963 [ 5!_~~+---····-· 1014 ·------·--
1999 6677 6718 i 150'3 -41 

~::! ,=~~=J~~i .~itfF=:~it-=~~:~ 
2003 ·- r 7693 r-· 7252! 17421- 441 

2oo4 ~- -j-.. --·· ~-~-!~--- tos74l .!:?.ts L _____ t2s9. 
2005 .. ··----· 7823) 73441 _ _!~971 478 
2006 17096 i 154711 1751 1625 
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Příloha16 

Obr. 6 Letecký pohled na Sportcentrum Račice 

WATER SPORT CJ3NTBR 
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Příloha 17 

Obr. 7 oficiální mak MS ve veslování v Račicích 1993 
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Příloha 18 

Obr. 8 Primátorsk:ý štít - cena pro vítěze primátorsk:ých osmiveslic 
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