
Zpráva o činnosti za období 2011-2019 
pro členskou schůzi Českého veslařského klubu Brno z.s., konanou dne 30. 11. 2019  

 

Program 

Viz samostatný dokument. 

Úvod 

Dovolím si vám zmínit přehled zajímavých událostí letošního roku a zároveň shrnout působení 
současného vedení klubu za poslední dvě funkční období (2011-2019). 

1. Oblasti finanční 

Investice 

- brána do areálu, 

- rekonstrukce elektroinstalace, 

- rekonstrukce klubovny, kuchyně a sociálního zázemí, 

- oprava terasy, 

- fasáda a nátěr loděnic, 

- úprava stojanů na lodě, 

- veslařské molo, 

- veslařský vlek, 

- 9-ti místný mikrobus, 

- 3 motorové čluny, vč. garáží, 

- vybavení posilovny, 

- 6 veslařských a 7 cyklistických trenažérů, 

- zakoupené nové lodě: 8+ Wintech, 4x+/4+ Liteboat, 4x+/4+ Wintech, 4x-/4- Wintech,  

2x Wintech, 2x Roseman, 2- Wintech, dva 1x Filippi, 1x Wintech, 1x Roseman, 1x Swift,  

1x Salani, 1x Liteboat = celkem 14 lodí, 

- zakoupené zánovní lodě: 8+ Empacher, 4x+ BBG, 4x- ERB, 2x Wintech, 2x Vajda, 2x BBG,  

2- Filippi, 1x Filippi, 1x Aylings, 1x Vajda, 1x Roseman, 1x Proliko = celkem 12 lodí, 

- repasované lodě: dvě historické gigové osmiveslice, 8+ Karliš, 8x+ Hudeček, 2x/2- Janoušek,  

2x Vajda, 1x Stämpfli, dva 1x Hudeček = celkem 9 lodí, 

- Lodní fond: 1,021 mil. vybráno, z toho 997 tis. Vyčerpáno, 

- veslařská elektronika, vesla k většině nových lodí. 



Dotace 

- pečlivá příprava žádostí a vyúčtování, 

- stabilizace příjmů ze strany ČVS, města a kraje, nově MŠMT a ČAUS. 

Areál loděnice na přehradě 

- příjmy z pronájmů 210 tisíc Kč (2018) a 315 tisíc Kč (2019), 

- limitují nás nedostatečné prostory pro zimní přípravu,  

- do budoucna nutnost opravy střech loděnic a další větší investice. 

Areál loděnice Veslařská 

- příjmy z pronájmů 375 tisíc Kč (2018) a 424 tisíc Kč (2019),  

- nutnost provedení rekonstrukce kanalizace a oplechování střechy, 

- prodlouženy nájemní smlouvy se 3 nájemníky, 

- čekáme na další kroky města (aktuálně probíhá příprava nového územního plánu, 

rekonstrukce ulice Žabovřeská a projektování vodáckého kanálu), 

- doposavad se nepodařilo najít dlouhodobého partnera pro provoz a investice. 

Sponzoři a partneři 

- největšími partnery historicky firmy Triexpert, Milt a Kleis, 

- klubové oblečení ATEX (30% sleva), 

- zdarma grafika, webhosting webu a emailový server od BONA MEDIA, 

- dlouhodobě dobré vztahy s Povodím Moravy. 
 

2. Sport  
- stabilní umístění v žebříčku TOP 10 klubů v ČR (celkem 40 oddílů), 

- několikanásobná účast našich členů v seniorské a juniorské reprezentaci ČR (Viktora, Zadák, 

Kapa, Lepier, Litera, Emr, Mach, Svoboda, Svítil, Zapletal, Čermák, Diblík), 

- vítězství na Primátorkách (dvakrát 8+ jři, 1x m), několikanásobný start ve finále A (8+m), 

několikanásobný start 8+ gig, 

- medaile na MČR žactva, dorostu i juniorů, 

- kromě jednoho ročníku vždy zřízeno SCM, 

- početná reprezentace na MČR a ME/MS Masters, 

- rozšíření počtu dívek a žen (dnes již cca ¼ členů), 

- pozitivní vývoj členské základny 2012-19: z původních 74 na více než 120 členů,  

- rozšíření počtu závodů (Jarní závody Praha, MR Mnichov, MR Litoměřice, MR Třeboň). 



3. Oblasti personální a společenská 

Výbor klubu 

- Tomáš Nahodil, 14 let, 

- Eduard Göpfert, 8 let, 

- Romana Macasová 6 let, 

- Radka Slezáková, Ivan Pecl 2 roky. 

Trenéři 

- Šéftrenér Adam Michálek – 7 let, 

- Tomáš Emr, Romana Macasová, Jakub Mach, Michal Doubek, Martin Kročil, Petra Svobodová, 

Ondřej Svoboda = celkem 8 trenérů a asistentů, 

- Dříve trénovali: Jaromír Doubek, Vladimír Litera, Petr Janáček, Barbora Vařeková, Petra 

Grexová, Jiří Šmarda, Jiří Herber a Michal Humpolíček. 

Správce 

- Jaromír Doubek, Michal Zelinka, Pavel Petr a Vlastimil Emr. 

Různé 

- příměstské tábory (Romana Macasová a kol.), 

- Čarodějnice a Vánoce (Petra Svobodová a kol.), 

- Žaba (Tomáš Emr a Jakub Mach), 

- gigové veslování (Michal Zelinka, Pavel Wojtek a spol.), převážně svépomocně provedena 

oprava historických lodí, společenská činnost, 

- Den veteránů (Antonín Marek), 

- výstava 150 let veslování v Brně (Dušan Novotník), proběhlo zapůjčení gigových lodí, 

trenažérů a historických artefaktů do Technického muzea města Brna, 

- setkání předsednictva ČVS s moravskými kluby – proběhlo 2018 i 2019 u nás v klubovně, 

- Akademie pro zahraniční veslaře (Sander Roosendaal), 

- Teambuildingy (Tomáš Nahodil a spol.). 

 

 

 

 

 



4. Akademické veslování 
 

- nový pilíř veslování na našem klubu, 

- v roce 2019 čistý příjem přes 300 tisíc Kč (především díky akci Exhibiční závod osmiveslic, 

pořádané ke 100. výročí Mendelu a Muni), finance použity na lodní park pro účely ak. vesl., 

- 5. ročník závodu OSMY BRNO (účast 6 vysokých škol, poprvé přihlašování přes SPORTIS), 

- v roce 2018 a 2019 jsme pořádali AMČR v Brně. 

- výuka pro VUT a Mendelu (Štěpán Havlíček, Ondřej Šanca, Jakub Rozlivka, Tomáš Emr) 

- rok jsme jako klub členem České asociace univerzitního sportu, 

- molo v Jundrově (dílo loni dokončeno a převedeno do majetku MČ Brno – Jundrov), 

- aktuálně snaha vytvořit nový veslařský oddíl při VUT v Brně. 

 

5. Co přeji novému vedení klubu do dalšího období 

 

- rozšíření a omlazení členů výboru, 

- udržet současné sportovní výsledky a atakovat 1. příčku na Moravě, 

- nadále rozšiřovat členskou základnu dívek/žen, 

- navýšit dlouhodobý průměr členů v SCM, 

- generovat reprezentanty v kategoriích mládeže i dospělých, 

- pokračovat v myšlence akademického veslování, 

- udržovat několikagenerační strukturu členské základny, 

- zajistit dostatečné zdroje financování (dotace i soukromé zdroje), 

- rozvíjet areál na Brněnské přehradě (loděnice, dostavba posilovny), 

- rozvíjet areál na ul. Veslařská (rekonstrukce, strategický partner), 

- úspěšně prodloužit nájemní smlouvu pozemků na přehradě, 

- schválit koncepci klubu na období 2020-23, 

- vydat publikaci ke 110. výročí klubu (2022), která bude reflektovat nejenom novodobé 

dějiny, ale především chybějící etapy historie klubu z let předrevolučních. 

 

 

 


