
Příloha č. 1: Zadání pro technické pořadatele ergoregat 2010 - 2011 

 

 
 

ERGOREGATY  ČVS  2010-11 
 

 

Předsednictvo ČVS vypisuje podmínky pro technického pořadatele pohárových a mistrovských 

závodů na veslařském trenažéru pro období 2010-11: 

 

1) Termíny 

 Pohár ČR 20.11.2010,  11.12.2010, 8.1.2011, 22.1.2011 

 M-ČR  19.2.2011 

 

2) Podmínky zajišťované technickým pořadatelem 

- použití závodních veslařských trenažérů ČVS CONCEPT2 s computerem PM4 

(bezplatný pronájem), vlastní převoz tech. pořadatelem z místa uskladnění. Použití 

jiných trenažérů je nutno včas předem projednat s ČVS. Minimální počet trenažérů pro 

kola českého poháru – 8 ks, pro MČR – 8 ks. 

- zajištění vhodných prostor pro akci (nejlépe klimatizovaná sportovní hala, odpovídající 

šatny pro závodníky se sociálním zařízením, občerstvení v místě závodů) 

- zajištění rozcvičovacích trenažérů v min počtu 10 kusů 

- zaslání na sekret. ČVS časového pořadu (včetně časů vyhlašování vítězů jednotlivých 

kategorií) v elektronické podobě do dvou dnů po obdržení startovní listiny od ČVS 

- zajištění prezence závodníků a aktualizace startovní listiny do začátku závodů, výběr 

startovného 

- zajištění samostatné místnosti a samostatného WC pro případ dopingové kontroly 

- zajištění zveřejnění aktuální startovní listiny před začátkem závodů 

- zajištění rozcvičovacího prostoru, odděleně od soutěžního  

- zajištění programu PC závodního systému Concept II  

- zajištění odpovídající projekce pro diváky  

- zajištění min. 5 ks monitorů pro soutěžící 

- zajištění sběru dat (závodních protokolů) s výsledky závodníků 

- zajištění odpovídajícího moderátora akce, včetně ozvučení  

- zajištění regionální mediální propagace akce (TV, rozhlas, tisk) 

- zajištění upomínkových cen pro medailisty jednotlivých kategorií 

- zajištění důstojného předávání oceněných (Pohár ČR i MČR) 

- zajištění zdravotní služby první pomoci v místě závodu 

- zajištění vyvěšení vlajky ČR (pouze M-ČR) 

- zajištění ubytování pro zájemce z řad veslařských klubů 

- zajištění kopírky nebo jiné techniky s dostatečnou kapacitou pro tisk výsledků 

- zajištění odeslání výsledků nejp. vždy v pondělí do 8,00 po akci na veslo@cstv.cz 

 

3) ČVS zajišťuje 

- bezplatné zapůjčení 10 ks veslařských trenažérů 

mailto:veslo@cstv.cz


- zpracování přihlášek a distribuci startovní listiny v elektr. podobě přihlášeným klubům 

- zajištění účasti 2 rozhodčích pro zpracování výsledků a vážení LV 

- výpočet bodování Poháru ČR 

- zveřejnění výsledků na stránkách www.veslo.cz a www.ceskeveslovani.cz  

- zajištění pohárů pro jednotlivé kategorie v soutěži Poháru ČR 

- zajištění mistrovských medailí pro medailisty M-ČR 

 

4) Startovné 

  Na mistrovských závodech na veslařském trenažéru a v jednotlivých kolech Českého 

poháru v závodu na veslařském trenažéru se platí vklad (startovné)100,- Kč za každého 

přihlášeného závodníka (a to i v případě, že bude při prezentaci řádně odhlášen). Za 

dodatečnou přihlášku se vybírá ke startovnému přirážka 100 Kč. Za závodníka, který se 

nedostavil ke svému startu a nebyl včas řádně odhlášen, má technický pořadatel právo 

vyžadovat trestní přirážku k již zaplacenému vkladu též ve výši 100 Kč. Za závodníka, 

který nebyl připuštěn na start pro nesplnění podmínek vypsání (např. nedodržení předepsané 

hmotnosti), se přirážka ke startovnému nevybírá. 

 

5) Další soutěže na trenažéru 

Zájemci o pořádání soutěží na trenažéru mimo uvedené akce a termíny budou po zaslání 

vypsání soutěže zařazeni do celostátního vypsání 2010-11. 

 

Termín pro zaslání závazné přihlášky s uvedením místa popisu, tech. vybavení a s vyjádřením 

souhlasu s podmínkami zajišťovanými technickým pořadatelem /viz výše/ na akci  

zasílejte na sekretariát ČVS do 20.6.2010   

 

 

 

 

V Praze dne  17.5.2010  

 

 

 

 

 

 Josef Johánek 

 Generální sekretář ČVS 

 

 

 

      20.9. 

ČESKÝ VESLAŘSKÝ SVAZ 

/Czech Rowing Association/                                                                                                               

Zátopkova 100/2 

160 17 PRAHA  6 - Strahov 

TEL. 2330 17 415 

FAX: 25721 0847 

E-mail: veslo@cstv.cz 

IČO: 48136794  

PENĚŽNÍ ÚSTAV/ BANKERS: 

GE Capital Bank a.s. 

Ć.Ú./ACC.No.: 1723902-504/0600 

 

  

http://www.veslo.cz/
http://www.ceskeveslovani.cz/
mailto:veslo@cstv.cz


Veslařský  k lub Olomouc  
Tř .  17.  l i s topadu 10,  779  00 Olomouc,  IČ:  45238669  

www.vkolomouc.cz ,  vko lomouc@emai l . cz  

 

Příloha č. 2: Žádost o přidělení pořadatelství MM ČR 2011 

 

 

Český veslařský svaz 

Zátopkova 100/2 

160 17 Praha 6 - Strahov 
 

 

V Olomouci dne 16.6.2010 

 

 

Věc: Žádost o přidělení pořadatelství Mezinárodního mistrovství ČR 2011 

 

Na základě vypsaných podmínek pro pořadatele Ergoregaty ČVS ze dne 17.5.2010 

žádáme o přidělení pořadatelství Mezinárodního mistrovství České republiky v jízdě 

na veslařském trenažéru v termínu 20.2.2011. 

 

Podmínky pro technického pořadatele splníme. 

Místo závodu:  Regionální centrum Olomouc 

 

 

 

S pozdravem Ing. Zdeněk Toul, 

 předseda VK Olomouc 

 

  

http://www.vkolomouc.cz/


Příloha č. 3: Vzor sponzorské smlouvy na MM ČR 2011 

 

Sponzorská smlouva 

Uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi účastníky: 

 

Paní/ pan/ firma: 

se sídlem/ bytem:  

IČO : 

rodné číslo:  

zastoupená:  

jako sponzorem na straně jedné, 

a 

Veslařský klub Olomouc 

se sídlem: Tř. 17. listopadu 10, Olomouc 779 00 

IČO: 45238669 

bankovní spojení: ČSOB Olomouc 

číslo účtu: 377932043/0300 

zastoupeným: Ing. Zdeňkem Toulem 

jako obdarovaným na straně druhé, 

 

uzavírají podle ustanovení § 628 a násl. občanského zákoníku tuto 

sponzorskou smlouvu: 

 

1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí movitých věcí uvedených v příloze v celkové 

hodnotě ………… Kč, slovy ………………………………………………………… Kč 

(dále jen "dar"). 

 

2) Dar bude sponzorem obdarovanému předán do 14 dnů od podpisu této smlouvy. 

 

3) Sponzorský dar poskytuje sponzor obdarovanému dobrovolně. 

 



4) Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se jej použít pouze jako 

věcné ceny pro účastníky XVIII. Mezinárodního mistrovství České republiky v jízdě 

na veslařském trenažéru, konaného dne 20.2.2011 v Olomouci. 

 

5) Sponzor má právo žádat obdarovaného o poskytnutí informace, jakým způsobem  

je dar využíván (byl dar využit). 

 

6) Sponzor má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, 

že obdarovaný porušil ustanovení bodu 4 této smlouvy. 

 

7) Obdarovaný může na základě rozhodnutí výboru VK Olomouc dar vrátit sponzorovi 

v případě, že sponzor nepřiměřeným způsobem zasahuje do činnosti obdarovaného nebo 

poškozuje jeho dobré jméno. 

 

8) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 

smluvních stran. 

 

9) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této 

smlouvy potvrzují svým podpisem. 

 

V Olomouci dne   

 

 

 

………………………………..    ……………………………….. 

 dárce obdarovaný 

      za VK Olomouc Ing. Zdeněk Toul 

 

  



Příloha č. 4: Vzor smlouvy o reklamě na MM ČR 2011 

 

 

Smlouva o reklamě 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

Paní/ pan/ firma: 

se sídlem: 

IČ:  

DIČ: 

jednající:  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Veslařský klub Olomouc 

se sídlem:  Tř. 17. listopadu 10, Olomouc 779 00 

IČO: 45238669 

bankovní spojení: ČSOB Olomouc 

číslo účtu: 377932043/0300 

zastoupeným:  Ing. Zdeňkem Toulem 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §269 odst. 2 obchodního 

zákoníku tuto 

Smlouvu o reklamě 

 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje pro objednatele realizovat 

reklamu v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

1.2. Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté reklamní služby dle této smlouvy 

zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu. 

2. Specifikace poskytovaných reklamních služeb 

Předmětem této smlouvy je dohoda o umístění plošné reklamy na sportovní akci, kterou 

je XVIII. Mezinárodní mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenažéru, konané  

dne 20.2.2011 v budově Regionálního centra Olomouc. 



3. Cena a platební podmínky 

3.1. Cena za služby poskytnuté podle této smlouvy je cenou smluvní a byla dohodou 

smluvních stran stanovena na částku …………… Kč (slovy: ………………………….). 

3.2. Objednatel se zavazuje cenu za poskytnuté služby zaplatit na základě faktury 

vystavené poskytovatelem po podpisu této smlouvy. 

3.3. Splatnost faktury – daňového dokladu, činí patnáct (15) dnů ode dne jeho doručení 

na účet poskytovatele uvedený na faktuře. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti 

daňového dokladu podle platných právních předpisů. 

4. Platnost a účinnost smlouvy 

4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od ………… do ……… 

4.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dne ……………… 

5. Všeobecná ustanovení 

5.1. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou  

ze smluvních stran. Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5.2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím 

obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Olomouci dne …………………… 

 

 

.................................................                                   ................................................ 

             poskytovatel objednatel 

za VK Olomouc Ing. Zdeněk Toul 

  



Příloha č. 5: Žádost o udělení záštity hejtmana Olomouckého kraje 

 
 

Žádost o udělení záštity na akci v území kraje 

Kancelář hejtmana Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a,  

779 11 Olomouc 

 

Jméno a příjmení žadatele (fyzická osoba):  Ing. Zdeněk Toul 

Název žadatele (fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba): 

Veslařský klub Olomouc 

IČ: 452 38 669 

Bydliště (sídlo žadatele): Tř. 17. listopadu 10, 779 00 Olomouc 

Telefon, fax: +420 731 975 039 e-mail: zdenek.toul@wanzl.cz 

 

Žádost o udělení záštity na akci v území kraje 

Oslovený subjekt (osoba, instituce, orgán kraje): Ing. Martin Tesařík 

Název akce: XVIII. Mezinárodní mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenažéru 

Obsah/zaměření akce: sportovní akce určená pro nejlepší české veslaře z řad 

dorostu až dospělých, včetně reprezentantů 

Termín a místo konání akce: neděle 20. 2. 2011, Regionální Centrum Olomouc 

Ročník konání akce: 18. ročník, počtvrté v Olomouci 

Pozvaní oficiální hosté: Ing. M. Tesařík, Doc. MUDr. L. Heger, Csc.,  

Ing. J. Kejval (předseda ČVS, místopředseda ČOV), zástupci města a kraje, 

manažeři a jednatelé spřízněných firem  

Požadavek na oficiální vystoupení zástupce kraje (včetně předpokládaného rozsahu): 

slavnostní zahájení, předávání cen medailistům 

Předpokládaná návštěvnost akce: kolem 500 lidí 

 

Po registraci žádosti obdrží každý žadatel písemné potvrzení udělení záštity s dovětkem, zda 

se oslovená osoba zúčastní akce nebo zda půjde o záštitu „morální“. Akce se záštitou je 

automaticky řazena do seznamu akcí kraje a budou o ní informována média. Bezprostředně po 

akci bude médiím nabídnuta tisková zpráva. Součástí potvrzení udělení záštity je i souhlas 

s užitím znaku Olomouckého kraje na propagaci akce včetně zaslání grafické podoby znaku el. 

poštou na adresu uvedenou žadatelem. 

Datum: ……………………………….          Podpis žadatele: ………………..………… 

  



Příloha č. 6: Plakát MM ČR 2011 

 

  



Příloha č. 7: Plakát MM ČR 2005 

 

 

  



Příloha č. 8: Plakát MM ČR 2007 

 

 

  



Příloha č. 9: Plakát MM ČR 2009 

 

 

  



Příloha č. 10: Pozvánky na MM ČR 2007, 2009, 2011 

 

 

 



Příloha č. 11: Tisková zpráva MM ČR 2011 

 

Olomouc, 14. února 2011 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

XVIII. Mezinárodní mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenažéru 

2011 v Olomouci 

 
Již počtvrté se v Olomouci koná významná veslařská sportovní událost, XVIII. Mezinárodní 

mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenažéru. Závody se uskuteční v neděli 20. února 

2011 v prostorách Regionálního centra Olomouc a přihlášeno je více než 250 nejlepších veslařů, 

kteří prošli kvalifikací v rámci Českého poháru.  

 

Podobně jako v minulých ročnících se diváci mohou těšit na sportovní výkony nejširší české 

reprezentační špičky včetně olympioniků a účastníků světových šampionátů. Mezi nejlepšími 

závodníky nebudou chybět ani olomoučtí veslaři. V hlavní kategorii žen bude obhajovat 

vítězství z předchozích let Pavlína Žižková, která také před měsícem vybojovala na trenažéru 

titul mistryně Evropy. Jan Smejkal pojede o co nejlepší umístění v kategorii juniorů a své šance 

na medailová umístění využijí také olomoučtí veteráni v kategoriích masters. Olomoucké 

veslaře bude možné dále vidět v kategoriích dorostu, mužů a mužů lehkých vah. 

 

Program začíná v 9:15 hod. závody handicapovaných sportovců, mládeže a masters, start 

hlavních kategorií je plánovaný od 15:00 hod. Součástí programu je také oficiální vyhlášení 

konečných výsledků Českého poháru 2010/2011. 

 

XVIII. Mezinárodní mistrovství ČR 2011 pořádá Veslařský klub Olomouc ve spolupráci 

s Českým veslařským svazem a tato akce probíhá pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje 

Ing. Martina Tesaříka.  

 

Příchozí zájemci, včetně dětí, budou mít možnost si jízdu na veslařském trenažéru vyzkoušet. 

 

Více informací a podrobný časový program naleznete na oficiálních stránkách VK Olomouc:  

http://vkolomouc.cz/akce/xviii_mezinarodni_mcr_v_jizde_na_veslarskem_trenazeru_2011-

28.html 
 

 

 

Ing. Zdeněk Toul, 

předseda VK Olomouc 

 

 

Kontaktní osoba:  

Mgr. Pavlína Žižková 

tel.: +420 604 482 754  

email: p.avlinazizkova@seznam.cz 
 

Veslařský  k lub Olomouc  
Tř .  17.  l i s topadu 10,  77 9 00 Olomouc,  IČ:  45238669  

www.vkolomouc.cz ,  vko lomouc@emai l . cz  

 

http://www.vkolomouc.cz/

