Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2014
V letošní sezóně se náš klub zúčastnil celkem 16 regat v domácích soutěžích, včetně všech
bodovaných osmi kol českého poháru a mezinárodní regaty mládeže a dospělých v rakouském
Villachu. Ještě před hlavní sezónou jsme startovali na Mistrovství ČR v jízdě na veslařském
trenažéru.
Domácí soutěže
Z mistrovských soutěží získal náš klub celkem 28 medailí z toho 8 zlatých, 11 stříbrných a 9
bronzových. A to: z Mistrovství Moravy, MČR žactva a dorostu, MČR juniorů a seniorů,
MČR seniorů do 23 let a MČR ve sprintu.
Z oblastního mistrovství jsme získali celkem 19 medailí a z republikových šampionátů byl
podíl 9 medailí.
Reprezentační starty
V letošním roce se některým našim závodníkům podařilo probojovat do seniorské i juniorské
reprezentace. Startovali jsme na mezinárodní regatě juniorů v Mnichově na MEJ v belgickém
Hazenwinkelu, na ME seniorů v Bělehradě a na SP ve švýcarském Lucernu a na MS klubů
v příbřežním veslování v řecké Soluni.
Družstvo mužů a žen
Mezi naše nejúspěšnější seniory patří dvojice Zadák, Viktora, kteří se stali mistry ČR na
dlouhé dráze v Hoříně (2- m LV), dále se stali mistry ČR ve sprintu (4-) ve společenství s VK
Přerov a VK Smíchov, vybojovali stříbrné medaile na MČR seniorů (4-) ve společenství
s Duklou Praha. S touto posádkou reprezentovali ČR na ME seniorů v Bělehradě, kde obsadili
výborné 7. místo (4- m LV) a také startovali na SP v Lucernu (4- m LV), kde obsadili celkově
11. místo. Milan Viktora ještě před začátkem sezóny na vodě získal bronzovou medaili na
MČR v jízdě na veslařském trenažéru v kategorii MLV.
Na ME v Bělehradě nás také reprezentovali Jan Lepiér a Jakub Litera kteří startovali v 8+ a
obsadili celkové 10. místo. Společně také startovali na MČR v Račicích na 2-m kde obsadili
4. místo hned za třemi loděmi pražské Dukly.
Dalšími medailisty z elitního mistrovství byli Tomáš Emr, Jakub Mach, Martin Trávníček a
Jiří Pfeifer, kteří na osmiveslici mužů vybojovali ve společenství s Duklou Praha a VK
Smíchov stříbrné medaile. Společně tato čtveřice jela také 4- a ve finále skončili na 6.místě.
Tomáš Emr a Jakub Mach také doplnili ve finále na 2-m Jana Lepiéra a Jakuba Literu a
skončili na 6. místě. Za zmínku ještě stojí výkon Tomáše Emra a Jakuba Macha v podzimním
distančním závodě v Uherském Hradišti, kde skončili na vynikajícím 2. místě.
Velmi dobře se v letošním roce vedlo i družstvu žen. Na MS klubů v příbřežním veslování nás
reprezentovaly Zuzana Bahulová a Gabriela Vařeková. Ve finále ženských dvojskifů skončily
na vynikajícím čtvrtém místě.

Dalšími úspěšnými veslařkami našeho klubu jsou Petra Svobodová a Zdislava Slabá, které
získaly na MČR ve sprintu (8+) 3. místo. V této disciplíně startovali ve společenství
s Otrokovicemi a Bohemians Praha.
Družstvo mládeže
V mládežnických kategoriích se nejlépe vedlo družstvu juniorů.
Dvojka bez kormidelníka, Ondřej Svoboda a Václav Svítil, obsadila na KZ reprezentačního
výběru skvělé 4. místo a získala tak nominaci do reprezentační osmiveslice juniorů. Ta nás
reprezentovala nejdříve na mezinárodní regatě v Mnichově, kde skončila na 4. místě a potom
na MEJ v Hezenwinkelu, kde skončili na 8. místě.
V domácích soutěžích kluci vybojovali na MČR v Račicích bronzovou medaili na 2- a na 8+
ve spol. s VK Smíchov skončili na 2. místě.
Svou narůstající výkonnost potvrdil i Ondřej Šanca. Ten se ve své první sezóně na skifu
juniorů lepšil závod od závodu. Na MČR dl. trať skončil na 11. místě, na KZ to bylo 9. místo,
na MČR v Račicích 6. místo a sezónu zakončil na Hradišťském šestikiláku na 5. místě a tím
se zařadil mezi naši juniorskou špičku.
V kategorii dky, dci a jky se nám bohužel nepodařilo získat žádnou medaili. To bylo častečně
způsobeno tím, že jsme neměli generaci druhoročáků a družstvo tvořili závodníci, kteří přešli
z kategorie žactva.
V současné době, s příchodem nových trenérů, se zdá, že tyto kategorie jdou výkonnostně
nahoru. Dva členové dorosteneckého družstva (Albert Stříž a Václav Kunčák) se dostali do
systému SCM. Na dvojce bez kormidelníka obsadili na Hradišťském šestikiláku 5. místo a
Albertu Střížovi se podařilo zvítězit ve II. kole ČP v jízdě na veslařském trenažéru v Přerově.
Žactvo
U družstva žáků a žaček není kladen důraz na to, za každou cenu vyhrávat. Přesto naše
nejmladší kategorie vítězili na většině zúčastněných regatách. Za zmínku stojí regaty
v Hodoníně, Břeclavi a Otrokovicích, kde se celé chlapecké i dívčí družstvo podílelo na 14
vítězstvích.
Z hlediska jednotlivců si v průběhu roku vedl nejlépe Michal Hájek, který zvítězil na skifu na
Mistrovství Moravy a na MČR žactva a dorostu obsadil v konkurenci 22 skifařů 5. místo.
Velmi dobře si vedli na MM také posádky 4x a to jak st. žáků – Hájek, Cacek, Malášek,
Štěrba, korm. Čermák, tak ml. žáků – Borovička, Komanec, Suchánek, Kerndl, korm. Vencl,
kdy obě posádky obsadili 2. místa, opět v silné konkurenci 10 lodí.
Pro zajímavost zmiňuji ještě jeden neveslařský úspěch a to ten, že Kryštof Cacek, se při
testování žactva v rámci projektu „Přijď veslovat“ stal nejrychlejším běžcem na 1000m ve své
kategorii a celkově byl ze všech testovaných žáků z celé republiky na třetím místě.

Primátorky
Veslaři ČVK Brno se zúčastnili tradičního společensko-sportovního závodu Primátorských
osmiveslic. Tento náš nejstarší veslařský závod se konal již po 101.
Startovali jsme v kategoriích 8+ mužů, žen, juniorů, dorostu a dorostenek. Ve finále jsme měli
zastoupení ve třech kategoriích a to u mužů, žen a juniorů.
V závodě mužů jsme se, jako jediná amatérská a čistě klubová posádka ve složení Viktora,
Zadák, Lepiér, Litera, Emr, Pfeifer, Trávníček, Mach s korm. Čermákem, probojovali do
finále, kde jsme skončili na 5. místě za čtyřmi loděmi Dukly Praha.
Na osmě juniorů jsme ve finále skončili na 4. místě (ve spol. s Břeclaví, Hodonínem a Slávií
Praha). V této posádce seděli Svoboda, Šanca a Svítil.
Ve finále osmiveslic žen náš klub reprezentovala Petra Svobodová ve spol. s Pardubicemi,
Hodonínem, Břeclaví a ČVK Praha. Tato posádka dojela ve finále na 4. místě.
Osmě dorostenek a dorostenců (obě jsme jeli ve společenství) se tolik nedařilo a do finále se
neprobojovali.
Soutěž družstev
Na Mistrovství ČR družstev v Račicích jsme obsadili celkově 13. místo s celkovým počtem
bodů 91.
Co se týká umístnění klubu v Českém poháru (8kol), tak jsme setrvali stejně jako loni (r.
2013) na celkovém 14. místě se ziskem 600 bodů.
Dlouhodobým cílem klubu je pravidelně se umisťovat okolo 10. místa, na které nám
v současné době schází 170 bodů. Nejvíce bodů ztrácíme v kategorii jky (0b.) žky st. (2b.)
žky ml. (12b.) dci (22b.)
Nejlépe se vedlo družstvu mužů, které v celkovém hodnocení skončilo na 3. místě za Duklou
Praha a Slávií Praha. V první desítce se ještě umístnilo družstvo juniorů, které zakončilo
sezonu na solidním 7. místě.
SCM
Dalším bodem jsou výsledky testování SCM. Limit pro zařazení do systému SCM splnilo 5
závodníků. Jsou to Albert Stříž, Václav Kunčák, Ondřej Šanca, Ondřej Svoboda a Václav
Svítil. Pro srovnání - v roce 2014 jsme měli v systému 3 sportovce.

Veteráni
MČR – Třeboň – 1. místo 4x – Roosendaal, Mikulec, Nahodil, Hubík
Primátorky – 8+ - 1. místo - Roosendaal, Mikulec, Nahodil, Hubík, Novotný, Kročil,Göpfert,
Doubek, korm.Čermák
Primátorky – 8+ gig – 4. místo – Bayer, Petr, Zelinka, Mikulec, Kindler, Humpolíček,
Novotný, Kopřiva, korm. Páleník
Hradišťský šestikilák – 1. místo - Roosendaal
Závěr
Závěrem mé zprávy bych chtěl poděkovat za spolupráci mým kolegům trenérům, kteří se
v průběhu celého roku zasloužili o tyto sportovní výsledky, dále taky vedení klubu a
sponzorům, za jejich podporu a vytvoření podmínek pro kvalitní trénink. Děkuji jim taky
za zajištění závodů z hlediska dopravy, ubytování, sportovního oblečení a materiálního
zabezpečení, jako jsou lodě, vesla.
V neposlední řadě chci taky poděkovat rodičům, za jejich podporu v našem společném úsilí a
nakonec všem závodníkům za jejich sportovní výkony.

