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Termín jednání VV Místo Přítomní členové VV Hosté 

20.7.2022, 17.30- 19.30 
10.8.2022, 17.00-19.00 

On-line 
On-line 

Lukáš Hořký, Hana Ledvinová, Ivo Starka, Petr 
Veselý, Linda Kölblová* 

Lucie Albrecht, generální sekretář  
 

                      *  účastnila se pouze jednání 20.7.2022 

 

 

 

A. INFORMACE  A ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 

ČÍSL
O 

R/I Téma Obsah informace / rozhodnutí Způsob 
rozhodnutí 

BODY Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ 

109 
(VL) 

Mar 
Dan 

Pravidla prevence 
dopingu 

Návrh pravidel pro prevenci dopingu zpracovaný Petrem Markem byl připomínkován ze strany VV.   
 
@úkol: doplnit terapeutické výjimky a kurzy ADEL, O: P. Marek Nový T: 30.9.2022 
 

 

142 
(VL) 

 
Hor 

Smlouva můstky 
 

Je potřeba připravit smlouvu upravující podmínky umístění skokanských můstků. 
@úkol: připravit smlouvu na umístění můstků v klubech, O: L. Hořký Nový T: 30.9.2022 
 

 

143  
Hor 

Směrnice technika 
 

Bude připravena směrnice upravující podmínky pro půjčování, evidenci a řešení poškození techniky ČSVLW 
při půjčování na závody. 
@úkol: připravit smlouvu, O: L. Hořký Nový T: 30.9.2022 
 

 

144  
Sta 

Směrnice majetek 
 

@úkol: připravit směrnici, O: I. Starka Nový T: 30.9.2022  

INFORMACE PRO ČLENY ČSVLW (08/2022) 
ZA OBDOBÍ 01.07.2022 - 10.8.2022 
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146  
Hor 

Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 6, 
Usnesení 

6. VH bere na vědomí informaci o plnění usnesení VH 2021 a ukládá VV kompletní revizi a přepracování 
směrnice 7.1. 
V závislosti na vývoji cen pohonných hmot VV rozhodl o změně sazeb obsažených ve směrnici – viz bod 173 
 Stále trvá stav, kdy není schválena dotace svazu ze strany NSA. 
 
@úkol: přepracovat směrnici, O: L. Hořký, Nový T: 30.9.2022 
 

 

147  
Hor 

Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 7, 
Usnesení 
Směrnice 7.1 
 
FINANCOVÁNÍ SVAZU 

7. VH bere na vědomí informaci o stavu financování ČSVLW a ukládá VV zpracovat rozpočet pro rok 2022 v 
závislosti na poskytnutém financování ze strany NSA. 
 
Aktuální stav financování Svazu k 16.8.2022: 
 
15.8.2022 proběhla schůzka se zástupci NSA (předseda Filip Neusser, ředitel odboru podpory sportu Milan 
Labašta). Stručný výsledek jednání: 

- 16.8. vyhlášeno druhé kolo výzvy na podporu sportovních svazů, ve kterém je pro ČSVLW alokováno 
cca 2,4 mil. Kč, což je cca 70% objemu loňské dotace. Financování základních funkcí svazu je tedy 
pro letošní rok zajištěno s tím, že některé příspěvky budou odpovídajícím způsobem kráceny.  

- Zástupci NSA nebyli schopni vysvětlit důvody, které vedly k vyřazení našeho svazu - sdělili pouze 
obecnou informaci, že nemáme dostatečné regionální struktury. V průběhu srpna proběhne další 
schůzka NSA - ČSVLW, kde by tyto důvody měly být detailně specifikovány.  

- V průběhu září-října proběhnou semináře pořádané NSA, kde budou vysvětleny jejich požadavky na 
nastavení jednotlivých činností svazů (regionální struktura, talentovaná mládež atd.) 

 
@úkol: připravit a podat žádost do 2, kola výzvy, O: L. Hořký, T: 23.8.2022 
 
@úkol: připravit návrh rozpočtu a úprav ve financování pro 2022 včetně zpětného financování aktivity, 
které proběhly na náklady klubů, O: L. Hořký, T: 23.8.2022 
 
 
 

 

148 Hor Plnění úkolů uložených 
VH ČSVLW, Bod 12, 
Usnesení 
Smlouva lodě 

12. VH schvaluje zprávu komise pro výběrové řízení a ukládá VV uzavřít smlouvy na údržbu člunů ČSVLW dle 
výsledků výběrového řízení. 
 
Lukáš Hořký zpracoval návrh smlouvy na údržbu člunů ČSVLW 
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Ostatní členové smlouvu připomínkovali. Návrh smlouvy zašle generální sekretář zástupcům klubům 
vybraným ve výběrovém řízení. 
 

164    
       

I 
Alb 

Oddílové závody Oddílové závody uspořádaly tyto kluby: 
WSC_8.5.2022, 9.00, Wake Park Chomutov 
MXA_8.5.2022, 9.00, Wake Park Chomutov 
SWP_7.7.2022, 10.30, Marin klub Mělice                     _výsledky odevzdány 
SKP_15.6.2022, 9.00, areál klubu                                    _výsledky odevzdány 
SLP 23.7.2022, 10:00, areál klubu                                    výsledky odevzdány 
SMK_6.7.2022, 16.00, areál klubu                                  _výsledky odevzdány 
WSN_6.7.2022, 9.00, areál klubu                                   _výsledky odevzdány 
 
VLP_13.7.2022, 17.00, areál klubu                                 _výsledky odevzdány 
 
SKH_11.7.2022, 10.30, areál klubu                              _výsledky odevzdány 
DOL_23-24.7. a 30-31.7. 2022 30, 8.00, areál klubu _výsledky odevzdány 
VLS_30.7.2022, areál klubu                                            _výsledky odevzdány  
 

 

177  
Ves 

Kurzy pro sportovce ADEL DŮLEŽITÉ!!! 
Znovu upozorňujeme že: 
 
Na vzdělávací platformě ADEL jsou nyní dostupné tyto kurzy:  
 
Registrace a přihlášení jsou pod podtrženými odkazy: 
 
ADEL pro sportovce národní úrovně 
Kurz pro sportovce národní úrovně je určený všem sportovcům, kteří se účastní soutěží na národní úrovni. 
Kurz obsahuje praktické informace, které by měli sportovci dané úrovně znát. Přestože kurz není povinný, 
jeho splnění vřele doporučujeme. 
 
ADEL pro sportovce mezinárodní úrovně 
Kurz pro sportovce mezinárodní úrovně je určen všem sportovcům, kteří se účastní soutěží na mezinárodní 
úrovni. Splněním kurzu a závěrečného kvízu získají sportovci certifikát, který je vyžadován pro účast na 
mezinárodních soutěžích. Jelikož povinností ADV ČR ze strany WADA je vzdělávat sportovce v registru pro 
testování a toto dokládat, pro sportovce mezinárodní úrovně je kurz povinný.  

 

https://adel.wada-ama.org/learn/lp/85/adel-pro-sportovce-narodni-urovne-cestina-czech?hash=6d31ff2f717a2539a9904b53beabe600dbfa462f&generated_by=192480
https://adel.wada-ama.org/learn/lp/84/adel-pro-sportovce-mezinarodni-urovne-cestina-czech?hash=af8e07e4d5b5779606c0a7b30f925a039ffba0c4&generated_by=192480
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Tuto povinnost by měli všichni sportovci splnit do 31.7.2022.  
Později v systému ADV ČR (Antidopingový výbor ČR) prověří, kteří sportovci již kurz splnili. 
 
Žádáme kluby, aby zajistily, že všichni sportovci mezinárodní úrovně získají výše uvedený certifikát!!!! 
 
Reprezentanti byli vyzváni manažerem reprezentace P. Veselým k absolvování kurzu a k zaslání výsledků na 
sekretariát. Ke dni 19.8.2022 má vygenerovaný certifikát 22 závodníků (většina reprezentantů). 
Prosím všechny, kteří certifikát ještě nemají a plánují závodit v zahraničí, aby výše uvedený kurz splnili a 
získaný certifikát zaslali na e-mailovou adresu svazu ( info@cwwf.cz ). 
V případě, že se někdo ze závodníků zúčastní mezinárodního závodu a nebude mít splněný kurz, nebudou se 
mu počítat dosažené výsledky v daném závodě do tabulky Hodnocení výkonnosti. 
 
 

189  
Mar 
Ves 

kalendář pro vyplňování 
soustředění 
karta závodníka 

Petr Marek připravil návrh kalendáře pro vyplňování soustředění a návrh karty závodníka. 
 
@úkol: připomínky k návrhu, O: L. všichni, T: 31.8.2022 
 

 

Nově vložené body 

194 
(VL) 

R 
Ves 

Start na vlastní náklady Zástupce klubu SKH, požádal o start na vlastní náklady pro závodnici Romanu Kohnovou na 
ME_VL_Vleky2022 juniorů, open a seniorů v Holandsku, Weert v termínu 22.-25.9.2022 
VV žádost schválil. 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

195 
(VL) 

R 
Ves 

Zapůjčení lyží a oblečení 
na ME_VL _vleky 

Zástupce klubu SKH, požádal o zapůjčení 1 páru skokových lyží pro trénink a přípravu Romany Kohnové  
v mateřském klubu a o zapůjčení reprezentačního oblečeni pro ME 2022 
juniorů, open a seniorů v Holandsku, Weert v termínu 22.-25.9.2022 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

196 
(VL) 

R 
Ves 

Start na vlastní náklady Nominace na ME Open Recetto (ITA), 8.9.-11.9.2022  
Ke dni 17.7.2022 byli nominováni: M. Kolman (TR 204.4b /SUNSET LAKES CUP 2022/), M. Gerencsery (TR 
195b /Melice water ski cup 2022/), K. Vrabcová (TR 100b /NOWAVE SPRING CUP 2022/), Z. Kolman ml. (TR 
95,20b / Melice water ski cup 2022/). 
 
Vzhledem k tomu, že NSA do dnešního dne neposlala ČSVLW žádné finanční prostředky, tak je start 
umožněn jen na vlastní náklady. Jediný, kdo projevil zájem startovat na vlastní náklady byla K. Vrabcová. 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

mailto:info@cwwf.cz
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Klub převzetí nákladů na start závodnice potvrdil. V případě, že svaz nakonec obdrží od NSA finanční 
prostředky, budou následně K. Vrabcové náklady proplaceny. Výše proplacených nákladů bude vycházet 
z částky, kterou by případně NSA zaslala.  
 

197 
(VL) 

I 
Nec 

Zkoušky rozhodčích V rámci závodu Waterski Cup teoretická i praktická zkouška kalkulátor S1, homologátor H2, 3x řidič D2 a 4x 
teoretická zkouška řidičů D2, kteří měli praktickou část složenu v minulém roce. Všichni kandidáti zkoušku 
složili. 
Hana Theer Vítková - kalkulátor S2 
Jiří Formánek - homologátor H2 
Renata Jerglová, Jiří Slánský, Adam Klíma, Zdeněk Nečas ml., Ladislav Gerencsery, Petr Marek a Petr Veselý 
ml. - řidič D2 
 

 

198 
(VL) 
 

I 
Sta 

Stav lodí k 1.8.2022 Červený člun je umístěn v klubu Stehno Marine.  Proběhly drobné opravy. Jeho stav je bezproblémový a je 
připraven k použití na MČR. 
 
Modrý člun je umístěn v klubu Slavoj Kostelec a má tyto závady:  

● Nefunkční převodovka (závada zatím neidentifikována). Předpokládaný termín opravy je do konce 

roku. 

● Nefunkční lambda sonda. Předpokládaný termín opravy v průběhu jednoho měsíce. 

● Prasklá matice lodního šroubu. Předpokládaný termín opravy v průběhu jednoho měsíce. 

 

Žlutý člun je umístěn v klubu Slavoj Plzeň a má tuto závadu:  
● Poškozené řízení, díly poskytnuté výrobcem k opravě nebyly použitelné. Předpokládaný termín 

opravy v průběhu jednoho měsíce. 

 

 

199 
(VL) 

I 
VES 

Soustředění před MEJ Ve dnech 24.7. - 27.7.2022 se na Křenku konalo soustředění reprezentace, vše proběhlo na vlastní náklady, 
na soustředění byla zapůjčena svazová loď (červená) 
 

 

200 
(VL) 

R 
 

MČR VL _ zapůjčení 
techniky 

Zástupce klubu SMK požádal o zapůjčení dostupné techniky a tažného člunu pro potřeby pořádání MČR 
juniorů, dospělých a seniorů. 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

201 
(VL) 

I 
VES 
 

Vyhodnocení MEJ Ve dnech od 3.8. do 7.8.2022 reprezentační tým ČR startoval na ME do 14 a 17 let, které se 
konalo v Ioannině (GRE). Závodu se zúčastnilo téměř 140 závodníků z 20 států. 
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Český tým byl složen ze 3 závodníků do 14 let (A. Theerová, A. Polidor, T. Koleilat) a z 5 závodníků do 17 let 
(K. Kmentová, V. Slavíková, R. Jerglová, A. Dlouhý, L. Kříž). 
Vzhledem k onemocnění bohužel nakonec nemohl odstartovat A. Dlouhý! 
Závodníkům se podařilo dostat se do 6 finálových jízd, nejlepšího umístění dosáhla A. Theerová, která 
skončila ve slalomu na krásném 6. místě. Na 9. místě se umístil v trikách L. Kříž, A. Polidor byl 2x na 10. 
místě (ve skoku a v trikách) a K. Kmentová byla také na 10. místě v trikách. V soutěži států se český tým 
umístil na 9. místě. 
Rád bych poděkoval všem reprezentantům za předvedené výkony, 3 závodníkům se podařilo vylepšit svůj 
osobní výkon (A. Theerová, A. Polidor, L. Kříž) a ostatní byli jen velmi blízko ke svému nejlepšímu osobnímu 
rekordu. 
 

202 I 
Hor 

Dotace NSA NSA zveřejnila na svých stránkách následující dotační výzvy 
 
Výzvu Můj klub 2022–2 kolo https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo/ 
Jedná se o “opravnou” výzvu pro žadatele, kteří v prvním kole nepožádali správně nebo jim byla žádost 
zastavena. 
 
Výzvu Provoz a údržba 2022. https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/ 
Výzva je určena pro všechny provozovatele sportovních zařízení, které jsou evidovány v rejstříku sportu. 
Vyhodnocení obvykle vychází z nákladů v předchozím období a NSA přiznává všem žadatelům alikvotní část 
podle alokace dotace - doporučujeme všem klubům o dotaci požádat !!! 
 

 

203 
(WB) 

R 
Kol 

ME ve wakeboardingu Zástupce klubu WSC, požádal o start na vlastní náklady pro závodníka Davida Brummela na 
ME WB 2022 v Dánsku v termínu 22.-25.9.2022 
VV žádost schválil. 
 

Hlasování VV 
– jednomyslně 

Vysvětlivky: R – Rozhodnutí, I – Informace. Uvedena zkratka člena VV, který je zodpovědný za uvedenou informaci, nebo je předkladatelem návrhu na rozhodnutí. 

(VL) – týká se jen vodního lyžování 

(WB) – týká se jen wakeboardingu 

B. REAKCE NA DOTAZY A PODNĚTY OD KLUBŮ 

 

C. VÝZNAMNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE  

https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo/
https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/
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Nejsou. 


