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ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU, KŘENEK, 6.9.2019 

Přítomni Omluveni Hosté 

   

Ludvík Novák  
Hana Ledvinová 
Jan Danihelka 
Petr Marek  
Lukáš Hořký  
Zdeněk Nečas  
 

Linda Kölblová  
 
 
 
 

 

 

 

1) Kontrola zápisu ze 7.8. 2019 
Zápis byl zkontrolován per rollam, odeslán klubům a zveřejněn. 

 

2) Čerpání financí 2019 
 

Čerpání finance probíhá v souladu s rozpočtem. Byly dodrženy rozpočty významných akcí Svazu 

(soustředění, výjezdy reprezentace). Byla upravena očekávaná skutečnost čerpání rozpočtu pro jednotlivé 

účely.  

VV vzal na vědomí zprávu o čerpání financí. 

 

3) Informace o proběhlých soutěžích  
 

Proběhly tyto závody: 

 

• MS ve vodním lyžování 12-18.8.2019 Putrajaya, Malajsie 

Mistrovství světa proběhlo organizačně bez problémů, rozpočet byl dodržen. 

Reprezentanti ČR dosáhli navzdory složitým podmínkám na závodišti i podnebí špičkových výsledků 

a MS tak bylo jedno z nejúspěšnějších v celé historii vodního lyžování v ČR. 

o Martin Kolman se stal mistrem světa v kombinaci a získal bronzovou medaili ve skoku 

o Adam Sedlmajer se stal vicemistrem světa v kombinaci 

o Tým ČR se umístil na 6. místě z 32. zúčastněných států 

 

 

• MEJ ve vodním lyžování 31.8.-1.9.2019 

Po organizační stránce proběhl závad bez problémů. 

Během účasti nedošlo k žádnému zranění. 

o Klaudie Kmentová se umístila na 3.místě v tricích 

o Týmové výsledky:  U14 - 11.místo z 16. 

U17 - 10.místo z 20. 

     U17 a U14 - 10.místo z 21. 
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• MČRJ ve vodním lyžování, 17-18.08.2019 

Závod proběhl bez zranění a v ideálních podmínkách. Dílčí technické problémy byly průběžně řešeny. 

Při závodech vykonával praxi na řidiče - Petr Veselý ml. 

 

. 

• Marin Club Masters, 24-25.8 2019 

Závod proběhl bez problémů a bez zranění, Došlo pouze k malé úpravě pořadí kategorií z důvodu 

zajištění lepší plynulosti závodu. 

Anna Češpivová vytvořila nový český rekord ve slalomu 3/55/11, Gratulujeme!!! 

 

VV vzal na vědomí zprávy hlavních rozhodčích z uvedených závodů. 

  

4) Soustředění Wakeboarding, Těrlicko 
 

Soustředění se konalo ve Ski Wakeparku Těrlicko, 28.7 – 31.7.2019 

Trenérem a vedoucím soustředění byl Tomáš Jadrný 

Účastnilo se 6 závodníků. Soustředění však měla plně hrazeno pouze Jana Krčmová, která jako 

jediná splnila všechny povinnosti reprezentanta. 

Splněny cíle soustředění: 

- komplexnost 

- fyzická připravenost a odolnost 

- psychická připravenost a odolnost 

- výuka všech druhů základních triků 

- odvaha 

- samostatnost jezdce  

- základní technika - styl – obtížnost 

Rozpočet byl dodržen. 

VV schválil zprávu ze soustředění.  

 

5) Soustředění Vodní lyže, Ski klub Přelouč 
Soustředění se konalo 12-15.8.2019 ve středisku SK SKI Přelouč 

Zúčastnilo se 6 závodníků, dva závodníci se ze soustředění omluvili. 

Trenérem byl petr Němeček. 

Cíle soustředění: 

1. Připravit účastníky tak, aby byli schopni opakovaně zajet technicky kvalitní a zároveň co nejvyšší 

výkon 

       s co nejvyšší jistotou na nadcházejících 2 vrcholech sezony  

a) MČR Juniorů a Dofénů, under 21 

b) ME Juniorů a Dofénů, 

2. Upravit techniku a její základy ve všech disciplínách tak, aby byli účastníci schopni na ní do 

budoucna stavět a dosahovat vyšších výkonů a výkonnosti. 

3. Připravit psychiku účastníků tak, aby byli schopni na výše uvedených soutěžích ve všech 
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disciplínách předvést co nejlepší výkon 

Soustředění proběhlo dle plánu a byly splněny jeho plánované cíle.  

Rozpočet byl dodržen. 

VV schválil zprávu ze soustředění.  

 

 

 

 

 

6) Univerzitní mistrovství světa 
V roce 2020 se koná na Ukrajině Univerzitní mistrovství světa ve vodním lyžování a wakeboardingu. 

VV potvrdil zájem vyslat na tento závod reprezentační výpravu v rozsahu 6+2. 

VV pověřil Ludvíka Nováka projednat výjezd s Českou asociací univerzitního sportu. 

 

7) Světové plážové hry 
V říjnu 2019 se v Kataru konají světové plážové hry, jejichž součástí bude i závod ve vodním lyžování 

(ve skoku). Na tyto hry jsou nominování elitní závodníci z celého světa mezi kterými je i Martin Kolman 

z ČR. VV ČVLVW schválil tuto nominaci. Vlastní výjezd bude zajištěn a financován Českým olympijským 

výborem. 

 

8) Volba zástupce sportovců 
V souladu se směrnicemi ČSVLW bude v rámci Absolutního mistrovství zorganizována volba 

zástupce sportovců. 

VV Pověřil L. Hořkého organizací těchto voleb. 

Aktualizace 10.9.2019: Volba byla zorganizována, ale nepřihlásil se žádný kandidát, proto nebyl 

žádný zástupce zvolen. 

.  

9) VV Schválil soustředění SKP 
VV Schválil návrh klubu SKP na organizaci soustředění. Soustředění bude zaměřeno především na 

rozvoj nových figur a lyžařských dovedností. 

 

 

Příští jednání VV se koná 3.10.2019  

 

Zapsal Lukáš Hořký 

 

 


