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Výroční zpráva je zpracována za období počínající 1. 1. 2020 a končící dnem 31. 12. 2020 na 
základě vyhodnocení činnosti TJ Chemička Ústí nad Labem – oddílu veslování p. s. schválená 
Členskou schůzí 12. 6. 2021. 
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1. Obecné informace o organizaci 
 
Název účetní jednotky:  TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p. s. 
Sídlo:     Pražská 64/43, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ:     05787343 
DIČ:     CZ05787343 
Právní forma:    Pobočný spolek 
Spisová značka   L 10370 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 
 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace 
 
TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování má svoji hlavní činnst vymezenou svými 
stanovami. Ve sledovaném odbobí realizovala hlavní (sportovní) činnost organizace zejména 
v soutěžích organizovaných ČVS: 

  
Zhodnocení výsledků mládeže a seniorů – sezona 2020 
Velká část závodní sezony 2020 byla poznamenána epidemií Covid19 a činnost klubu byla 
výrazně omezena. 
Nekonala se Mistrovství oblastí a Mistrovství ČR byla přesunuta na podzimní termíny. 
Přesto se podařilo zvládnout alespoň část z tradičních akcí. 
 
V úvodu nové sezóny, v listopadu 2019 zazářili naši veslaři na reprezentačních testech SCM – 
6 km na skifu. 
 
Zdeněk Langmaier debutoval v mužské kategorii a obsadil 2. místo, když nechal za sebou i 
medailisty z ME a MS. 
Jakub Horáček mezi dorostenci vybojoval skvělé 3. místo a stal se členem mládežnické 
reprezentace. 
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Mistrovství Evropy na trenažeru: 5. místo pro Zdeňka Langmaiera!   
Česká republika se poprvé v historii stala pořadatelem vrcholné mezinárodní akce v halovém 
veslování.  
Zdeněk Langmaier v kategorii mužů lehkých vah do 23 let vybojoval skvělé 5. místo. 
 
Český pohár na trenažeru 2019/2020 
Zdeněk Langmaier vybojoval 3. místo v celkovém hodnocení Českém poháru. 
 
Kontrolní závody 2020 
Jakub Horáček a Tomáš Frýda si svými výkony vybojovali místa v reprezentačních posádkách 
pro závod olympijských nadějí CEFTA a ME juniorů. 
 
Mezinárodní regata Villach – náhradní regata za závod olympijských nadějí CEFTA 
Jakub Horáček vybojoval zlatou medaili ve dvojskifu dorostenců a Janem Stýblem a byl 
členem bronzové posádky v závodě osem dorostenců. 
 
Mistrovství Evropy juniorů 2020 v Bělehradě 
Tomáš Frýda svůj juniorský reprezentační debut proměnil na 10. místo v závodě noncoxu 
juniorů.  
Členem stříbrné osmy juniorů byl náš odchovanec Vojta Šanda, který v současné době 
studuje a vesluje v Pardubicích a na jehož přípravě se v době Covidu náš klub významně 
podílel. 
 
Mistrovství Oblasti Labe 2020 uskutečnilo se jako součást Litoměřické regaty a za účasti 
veslařských oddílů z Německa 
 
1. místa: 
1x dci Jakub Horáček 
2x dci Jakub Horáček, Jan Stýblo 
4x- jky Klára Besserová + Lysá + Nymburk 
1x mLV Jan Šedý 
 
2. místa: 
1x žkym 11 let  Anežka Řepková 
 
3. místa: 
2x dci Antonín Háma, Šimon Moudrý 
1x jky Klára Besserová 
1x žci 13 let Ondřej Mráz 
2x žcis  Vít Truhlář, Ondřej Mráz 
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Mistrovství ČR 2020 
MČR se konaly za přísných epidemiologických opatření. Roušky provázely závodníky i trenéry 
v podstatě na každém kroku. Naši veslaři vybojovali celkem 5 cenných medailí, z toho 2 
mistrovské tituly. 
 
Zlaté medaile: 
Václav Wiesner a Václav Stýblo ve dvojskifu mladších žáků 
Klára Besserová v párové čtyřce juniorek 
 
Bronzové medaile: 
Jakub Horáček a Jan Stýblo ve dvojskifu dorostenců 
Klára Besserová ve dvojskifu juniorek 
Klára Besserová v závodě osem juniorek 
 
Další pěkné výkony našich závodníků na MČR: 
5. místo:    Jan Šedý ve skifu mužů LV 
6. místo:    Václav Wiesner ve skifu mladších žáků 12 let. 
7. místo:    dvojskif starších žáků 13 let - Ondřej Mráz a Vítek Truhlář 
9. místo:    Ondřej Mráz ve skifu starších žáků 13 let 
9. místo:    Antonín Háma a Šimon Moudrý ve dvojskifu dorostenců 
10. místo:  Václav Stýblo ve skifu mladších žáků 12 let 
11. místo:  dvojskif mladších žákyň - Anetka Nikoličová a Anežka Řepková 
11. místo:  dvojskif starších žákyň - Adéla Šůlová a Karolína Herinková 
12. místo:  dvojskif starších žáků 13 let - Matěj Straka a Václav Adámek 

Sezóna 2020 byla předčasně ukončena opětovnými vládními opatření v souvislosti 
s pandemií Covid. 

SOUSTŘEDĚNÍ A DALŠÍ AKCE ODDÍLU V ROCE 2020 

Mezi jednotlivými „Covidovými ataky“ jsme stihli uspořádat několik hezkých oddílových akcí, 

a to: 

Zimní soustředění oddílu na šumavském Zadově (žactvo v Bedřichově) Cyklokemp Sloup v 

Moravském Krasu 

Splouvání řeky Ohře 
Cyklo – veslařské soustředění na přehradě Hracholusky  
Soustředění před MČR žactva proběhlo ve veslařské loděnici ve Vaňově. 
 
DALŠÍ ZÁVODNÍ ČINNOST V r. 2020 

Bedřichovský Night Light Marathon – 17,5 km volnou technikou v rámci SKI TOUR 

Ústecká Vitasport desítka 

Nultý ročník vaňovského kvadriatlonu 

 

Zimní příprava na sezónu 20/21 probíhala z důvodu pandemie Covid - 19 (uzavřená veslařská 

loděnice, plavecká hala i tělocvična na smluvní zdravotní škole) zcela nestandartně a převážně 
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individuálně.  V omezených podmínkách trénovali žáci převážně na stezce pro cyklisty, v lesích na 

hradě Střekov a na jednom trenažéru, na kterém se děti časově po jednom střídali. Trenéři starších 

kategorií pak svěřencům poctivě připravovali individuální rozpisy, online vedené tréninky a 

závodníkům byly poskytnuty veslařské trenažery, které byly využívány plně v souladu s nařízeními 

vlády souvisejícími s pandemií. 

 
 

3. Struktura organizace 
 
V návaznosti na změnu stanov TJ Chemička Ústí nad Labem z. s. (hlavní spolek) se 
uskutečnila 11. 11. 2016 mimořádná členská schůze oddílu, kde byl schválen vznik 
pobočného spolku a zároveň byly schváleny Stanovy, které definují strukturu organizace: 
 
Nejvyšším orgánem TJ Chemička Ústí nad Labem – oddílu veslování p. s. je Členská schůze 
Nejvyšším výkonným orgánem je pětičlenný Výbor oddílu 
Kontrolním orgánem je tříčlenná Kontrolní komise oddílu 
Odborným (poradním) orgánem Výboru oddílu je Trenérská rada 
 
15. 11. 2016 mimořádná Valná hromada TJ Chemička Ústí nad Labem z. s., schválila vznik 
jednotlivých pobočných spolků, mezi nimi i pobočný spolek oddílu veslování. 13. 2. 2017 
Krajský soud v Ústí nad Labem zapsal do spolkového rejstříku nově vzniklý pobočný spolek TJ 
Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p. s. Tímto aktem formálně vznikl náš pobočný 
spolek. 
 
22. 4. 2017 schválilo předsednictvo ČVS i Valná hromada ČVS vstup našeho nově vzniklého 
pobočného spolku do ČVS jako řádného člena.  
 

4. Členská základna 
 
Oddíl evidoval na konci sledovaného období 130 členů v následující struktuře: 
do 18 let 72 členů 
nad 18 let 58 členů 
žen 42 
mužů 88 
Celkem:  130  členů 
Evidence členské základny s ohledem na různorodost vyžadovaných údajů od poskytovatelů 
dotací tj. MŠMT, ČVS, ČUS, MMÚ je velmi náročná a vykazuje mezi jednotlivými druhy 
rozdíly. 
 

5. Hospodaření organizace 
 
Celková situace v oblasti financí byla poznamenána epidemií Covid19. Oddíl nemohl 
uspořádat tradiční akce jako Závod dračích lodí – Den Labe, veslařskou regatu – Ústecká 
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zatáčka či podzimní setkání veslařů, ze kterých finančně profituje. I tak jsme byli schopni 
zajistit veškeré potřeby pro standardní chod oddílu. 
 
Základní hodnoty: 

Výnosy 1.079 tis. Kč 
Náklady 1.292 tis. Kč 

 
 
PŘÍLOHY: 
1) ROZVAHA 
2) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
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