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Zápis z jednání VV ČSJ 
Čtvrtek, 9. května 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí 

 

Přítomni: Brabec, Fantová, Kraus, Musil (do 18:55), Páleníček (do 18:25), Soušek, Vašík, 

Sünderhauf (do 19:00)  

Omluveni: Lambl 

PR: Skořepová  

KK: Ondráček (do 17:40) 

 

Jako host se zasedání Výkonného výboru zúčastnil Michal Smolař, aby informoval členy VV o 

průběhu studia trenérů ČSJ na Trenérské škole při FTVS UK (viz příloha).  

Závěry, které členům Výkonného výboru M. Smolař předložil, byly předány trenérsko-

metodické komisi ČSJ.  

 

Dále se jako host zasedání VV zúčastnil Jan Jedlička, aby členům VV představil dosavadní 

průzkum jachtařské veřejnosti a aktivity směřující k vytvoření Digitálního tréninkového deníku. 

Informace budou dále diskutovány v rámci sportovního úseku, který předá VV ČSJ stanovisko 

o další práci na tomto projektu. 

 

 

1) Projednání zápisu 

 

Zápis jednohlasně schválen bez připomínek. 

 

 

K úkolu 19-06 (Připravit podklady pro zpracování mobilní aplikace tréninkového deníku): 

Úkol splněn. TMK připravila podklady, které byly před začátkem zasedání představené 

J. Jedličkou. 

 

K úkolu 19-17 (Provést revizi náplně činnosti jednotlivých komisí dle směrnice C12 a průběžně 

zasílat návrhy V. Brabcovi, který je zapracuje do směrnice C12 a rozešle směrnici před 

květnovým zasedáním členům VV. Dále předložit na květnovém zasedání ke jmenování členy 

jednotlivých odborných komisí): 

Úkol splněn částečně. Členové VV zaslali V. Brabcovi návrhy úprav náplně činnosti 

jednotlivých komisí. V. Brabec předložil VV Organizační schéma ČSJ - graficky zpracovanou 

plánovanou verzi směrnice C12. VV se s návrhem seznámil a po diskusi a navržených úpravách 

schválil hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Kraus, Musil, Páleníček, Soušek, Vašík; proti 0; 

zdržel se: Sünderhauf) graficky zpracované schéma organizace ČSJ, které je přílohou tohoto 

zápisu. VV ukládá V. Brabcovi zapracovat návrhy členů VV do směrnice C12 a na červnovém 

zasedání předložit finální návrh úprav směrnice C12.   

 

 

VV schválil jednohlasně předsedy odborných komisí následovně: 

Jan Kraus – předseda Komise vrcholového sportu (KVS). Členové komise budou ke schválení 

předloženi VV na červnovém zasedání. 

Milan Páleníček – předseda Komise talentované mládeže (KTM). Členové komise budou ke 

schválení předloženi na červnovém zasedání VV. 

Vojta Lambl – předseda Komise mládeže (KM) a rozvoj členské základny. Členové komise 

budou ke schválení předloženi na červnovém zasedání VV. 

Zdeněk Sünderhauf – předseda Komise trenérsko-metodické (TMK) 
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VV schválil jednohlasně do jednotlivých odborných komisí následující osoby: 

 

Komise TMK ČSJ 

Předseda: Zdeněk Sünderhauf 

Členové: František Bauer, Martin Trčka, Tomáš Karas, Michal Smolař, Johana Rozlivková, 

Antonín Mrzílek, Michal Kučera, Josef Čermák  

 

Disciplinární komise ČSJ: 

Předseda: Martin Soušek 

Členové (panel Čechy): Pavel Bobek, Jan Marian, René Sehnal, Richard Waisser 

Členové (panel Morava): Zdeněk Chlup, Michal Kubík, Marek Pavlovský, Vladimír Rozsypal 

 

Komise rozhodčích ČSJ: 

Předseda: Richard Waisser 

Členové: 11-Martin Soušek, 12-Josef Čermák, 13-Karel Luksch, 14+15-Michal Jukl, 16+17-

Petr Háma, 18-Miloš Kormunda, 19-Martin Srdínko, 20-Richard Kafka, 21-Radim Vašík, 22-

Lubomír Svozil, 23-Petr Přikryl, 24-Jaromír Kuřava 

 

Komise závodů: 

Předseda: Martin Soušek 

Členové: 11-Martin Soušek, 12-Jiří Dvořák, 13-Eva Manochová Marušková, 14+15-Tomáš 

Altmann, 16+17-Václav Cintl ml., 18-Miloš Kormunda, 19-Martin Srdínko, 20-Richard Kafka, 

21-Kateřina Nedbalcová, 22-Lubomír Svozil, 23-Petr Přikryl, 24-Jiří Bobek 

 

Komise HZS ČSJ 

Náčelník HZS ČSJ: Martin Kršňák 

Členové: 11-Josef Kába, 12-Josef Sosnovec, 13-Jan Tlášek, 14+15-František Viták, 16+17- Jiří 

Petr, 19-Miroslav Hodač, 20-Richard Kafka, 21-Radim Vašík, 22-Jakub Rozsypal, 23-Petr 

Přikryl, 24-Lukáš Vavrla  

 

Odvolací komise ČSJ 

Předseda: Marek Pavlovský 

Členové: Radim Vašík, Kateřina Nedbalcová, Richard Kavka, Jan Blahoňovský, Jan Marián, 

Martin Soušek, Richard Waisser, Karel Luksch 

 

K úkolu 19-18 (Provést úpravu Registračního řádu ČSJ a předložit návrh úprav na květnovém 

zasedání VV): 

Úkol trvá. R. Vašík informoval, že na úpravách Registračního řádu ČSJ stále pracuje a finální 

návrh bude předložen VV na červnovém zasedání. 

 

 

K úkolu 19-19 (Provést úpravu směrnice C5): 

Úkol splněn. M. Soušek podal informaci, že upravená směrnice C5 byla zaslaná K. Fantové 

k projednání změny s vybranými pořadateli závodů. 

 

K úkolu 19-20 (Projednat s vybranými pořadateli závodů předložený návrh úprav směrnice 

C5):  

Úkol splněn. K. Fantová informovala, že návrh úpravy směrnice C5 projednala s pořadateli, 

kteří s návrhem úprav souhlasí. 
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VV jednohlasně schválil úpravu směrnice C5 s účinností od 1. 6. 2019. VV ukládá M. Souškovi 

zveřejnit na webu v sekci dokumenty nové znění směrnice C5. 

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ 

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA – předložil členům VV informace o aktuálních aktivitách Jachtařské 

akademie ČSJ (viz oběžník pro trenéry, který je přílohou tohoto zápisu). 

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA – podal informace z praktického semináře pro trenéry III. třídy, který 

se konal 12. - 14. 4. 2019 na Bezdrevě. Zpráva ze semináře je přílohou tohoto zápisu. 

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA – podal informace z praktického semináře v rámci rekvalifikace na 

získání trenéra II. třídy, který se konal 3. – 5. 5. 2019 na Lipně. Seminář vedli Jan Čutka ml. a 

Karel Lavický.  

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA – informoval o tom, že ve dnech 21. – 24. 6. 2019 proběhne další 

praktický seminář pro trenéry III. třídy v Jesenici. Seminář povede Michal Kučera.  

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA – informoval o tom, že ve dnech 27. – 29. 9. proběhne na Nových 

Mlýnech závěrečný praktický seminář pro 150 hod. rekvalifikaci na trenéra II. třídy. Seminář 

povede náš nejúspěšnější trenér Jakub Kozelský.  

 

VV gratuluje posádce HEBE SAILING TEAM k 1. místu ve třídě a 3. místu celkově v závodě 

Memoriál Burgato.  

 

 

3) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní 

závody   

 

J. Kraus – KVS – informoval o tom, že si vyžádal od trenérů ČSJ zprávu o jejich dosavadní 

práci a předložil VV zhodnocení trenérů SCM a SpS za uplynulé čtyřleté období. Shrnutí 

předložených informací je přílohou tohoto zápisu. 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu trenéra SCM 29er, SCM Bic Techno 293 a trenéra SpS 

Optimist za měsíc duben. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

VV jednohlasně schválil v souladu s rozpočtem ČSJ schváleným VH ČSJ ze dne 30. 3. 2019 

navýšení odměny za trenérské služby na částku 32 500,- Kč/měs. (včetně DPH) pro období 

leden až červen 2019, následujícím trenérům: M. Maier, D. Křížek, M. Smolař, A. Mrzílek a 

K. Lavický. 

VV ukládá M. Souškovi uzavřít s uvedenými trenéry ČSJ dodatek smlouvy o trenérských 

službách. 
 

VV se opětovně zabýval žádostí hl. trenéra ČSJ o navýšení budgetu pro O. Teplého. Výkonný 

výbor na základě skutečných obdržených příjmů z MŠMT pro rok 2019 schválil jednohlasně 

navýšení budgetu O. Teplému o 100 000,- Kč oproti doposud schválenému budgetu 2019.   
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Na základě skutečně obdržených příjmů VV hlasováním jednohlasně schválil návrh na 

vyplacení zbylé části budgetů 2019 členům RD do jejich plné výše schválené na lednové 

(respektive březnové) schůzi VV. Vyplacení zbylé části budgetu je podmíněno vyúčtováním 

doposud obdržených záloh.  

 

 
 

V návaznosti na rozhodnutí VV na schůzi v lednu 2019 schválil Výkonný výbor jednohlasně 

návrh na vyplacení příspěvku v celkové výši 825 624,- Kč na účast na kvalifikační regaty na 

OH posádkám V. Teplý, O. Teplý, K. Lavický, M. Bezděková, D. Vaďurová - S. Tkadlecová, 

J. Slívová a K. Švíková, následovně: 

 

 
 

VV jednohlasně schválil návrh na rozdělení podpory účasti na MS a ME neolympijských 

lodních tříd pro rok 2019, vypracovaný dle směrnice C20 a předložený T. Musilem, následovně:  

 

 
 

 

VV hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Musil, Páleníček, Soušek, Vašík, Sünderhauf; proti 0; 

zdržel se: Kraus) schválil návrhy nominací ALT Optimist a na MS a ME následovně: 

 

MS Q, 6. - 16. 7. 2019, Antiqua:  

Celkový příspěvek Vyplacené zálohy

Zálohy k 

doplacení

Teplý V. – 90 762 315 Kč 304 926 Kč 457 389 Kč

Teplý O. - 95 1 139 546 Kč 505 818 Kč 633 728 Kč

Lavický - 85 686 014 Kč 274 405 Kč 411 609 Kč

Bezděková – 95 607 482 Kč 240 000 Kč 367 482 Kč

Vaďurová 93+Tkad 99 687 685 Kč 275 074 Kč 412 611 Kč

Halouzka Jak. - 97 398 848 Kč 0 Kč 398 848 Kč

Slívová – 91 250 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč

Švíková K. – 01 310 000 Kč 0 Kč 310 000 Kč

Koláček 300 000 Kč 0 Kč 300 000 Kč

Člen RD

CELKEM: 825 624 Kč

Švíková Kateřina – RS:X - Torbole, Garda, ITA, 22. - 28. 9. 2019 68 465 Kč

Slívová Jana – RS:X - Torbole, Garda, ITA, 22. - 28. 9. 2019 68 465 Kč

Vaďurová, Tkadlecová – 49er FX - Auckland, NZL, 29. 11. - 8. 12. 2019 239 692 Kč

Teplý Viktor – Laser - Sakaiminati City, JPN, 1. - 9. 7. 2019 148 734 Kč

Bezděková Martina – Radial - Sakaiminati City, JPN, 16. - 24. 7. 2019 148 734 Kč

Lavický Karel – RS:X - Torbole, Garda, ITA, 22. - 28. 9. 2019 68 465 Kč

RD ALT Celkem na akci

Teplý Ondřej – ME Finn, Athens, GRE, 10. - 18. 5. 2019 83 069 Kč

       Příspěvek na akci

14 311 Kč

40 246 Kč

18 803 Kč

7 419 Kč

7 188 Kč

114 524 Kč

13 257 Kč

11 282 Kč

31 692 Kč

91 764 Kč

31 172 Kč

28 139 Kč

409 797 Kč

Tornado – ME, ITA, Rimini , 5. - 9. 6. 2019 36 646 Kč

2.4mR – MS, ITA, Genova, 12. - 18. 10. 2019 33 080 Kč

CELKEM: 481 758 Kč

ME, Nové Mlýny, 13. - 18. 5. 2019 13 263 Kč

RS Feva – MEJ, FRA, Le Havre, 30. 5. - 2. 6. 2019 37 257 Kč

RS Feva – MS, ITA, Fol lonica, 20. - 26. 7. 2019 107 878 Kč

Evropa junioři  – MEJ, DEN, Faaborg, 14.-20.7.2019 8 450 Kč

FB – MS, CAN, Montreal , 20.-30.8.2019 134 635 Kč

Raceboard – MS, GER, Warnemunde, 6.-11.7.2019 15 585 Kč

Cadet – MS, POL, Krynica  Morska,30.7.-4.8.2019 47 313 Kč

Evropa muži  – MS, ESP, El  Ba l is , 3.-9.8.2019 22 105 Kč

Evropa juniorky – MEJ, DEN, Faaborg, 14.-20.7.2019 8 722 Kč

RD ALT
Náklady na akci

FB – ME, CZE, Lipno, 25. - 31. 5. 2019 16 825 Kč
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chlapci: Adam Jaroš 

Team leader a trenér: Roman Jaroš 

 

ME Q, 22. - 29. 6. 2019, Crozone (FRA):  

dívky: – Kristýna Flosmanová, Adéla Rabasová, Zuzana Tlapáková 

chlapci – Lukáš Kraus, Tibor Neveloš, Ondřej Šindelka, Vojtěch Tlapák 

Team leader: Jan Kraus, trenér: Antonín Mrzílek 

 

VV schválil hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Musil, Páleníček, Soušek, Vašík; Sünderhauf; 

proti 0; zdržel se: Kraus) jmenovité nominace na 2019 Youth Sailing World Championship 

následovně:  

YSWS, 13. 7. – 20. 7. 2019, Gdynia, (POL):  

Laser Radial dívky: Klára Himmelová 

Laser Radial chlapci: jmenovitá nominace bude upřesněná trenérem SCM Laser začátkem 

června po skončení nominačního závodu  

29er chlapci: Jaroslav Čermák – Petr Košťál 

420 chlapci: Tobiáš Kraus – Lukáš Wehrenberg 

RS:X dívky: Kateřina Švíková 

RS:X chlapci: Ondřej Müller 

Trenér: David Křížek 

Team Leader: Johana Rozlivková 

 

VV ukládá D. Dvořákové zaslat na World Sailing ve stanoveném termínu jmenovitou registraci 

schválených účastníků MSJ 2019.  

 

VV jednohlasně schválil návrh nominace ALT TORNADO na ME následovně: 

ME TOR, 5. - 9. 6. 2019, Rimini (ITA): 

Posádka: Zdeněk Pavliš – Michaela Pavlišová, která bude čerpat příspěvek na akci ME ve výši 

31 172,- Kč (viz výše schválená podpora účasti na ME a MS 2019). 

 

 

4) MČR 2019 

 

VV jednohlasně schválil kategorie pro MČR 2019. Tabulka s kategoriemi pro MČR 2019 je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

VV obdržel ve vypsaném termínu žádost o pořádání MČR na moři pro rok 2020 v kategorii 

One-Desing, a to od TPS Centrum s.r.o. VV žádost jednohlasně předběžně schválil a vyzývá 

TPS Centrum s.r.o k doplnění přihlášky do 10. 6. 2019 dle směrnice C1. Na červnové zasedání 

VV bude pozván zástupce ČANY.  

Dále VV obdržel v řádném termínu žádost pro kategorii ORC 2020, a to od Colins Yacht Club. 

VV žádost předběžně schválil hlasováním (pro: Fantová, Soušek, Vašík; Sünderhauf; proti: 

Brabec; zdržel se: 0) a vyzývá Colins Yacht Club k doplnění přihlášky do 10. 6. 2019 dle 

směrnice C1. VV ukládá D. Dvořákové vyzvat zájemce o pořádání MČR na moři 2020 k 

doplnění přihlášek ve smyslu směrnice C1 do 10. 6. 2019. 

  

 

5) Čerpání rozpočtu 2019  

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 9. 5. 2019. 
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6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informaci, že se účastní celostátní porady předsedů členských 

národních sportovních svazů ČUS, která se koná 5. 6. 2019 od 10:00 hod. v aule ČUS. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o průběhu zadávacího řízení na strojní investice, které 

pro ČSJ zpracovává firma Pyramida CS s.r.o. 

 

VV ustanovil komisi pro posuzování a hodnocení veřejné zakázky na mikrobusy, dále na čluny 

a plachetnice a vleky pro čluny a plachetnice ve složení: R. Vašík, T. Musil, M. Soušek. VV 

toto usnesení jednohlasně schválil.  

 

Výkonný výbor obdržel žádost o udělení výjimky ze soutěžního řádu ČSJ ve smyslu ostaršení 

Viktorie Vaszi, narozené 30. ledna 2012 (reg. č. 1609-0274). Souhlas zákonných zástupců a 

lékařské potvrzení zaslaná žádost obsahuje. 

VV udělil jednohlasně souhlas k závodní činnosti v lodní třídě Optimist Victorie Vaszi před 

dovršením způsobilého věku. 

 

VV obdržel žádost TPS centrum s.r.o. o přijetí do ČSJ. VV jednohlasně schválil přijetí TPS 

centrum s.r.o. do ČSJ. Subjektu bylo přiděleno reg. č.  6211. 

 

7) Různé 

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 25. 4. 2019 -  výběr placených trenérů ČSJ na základě 

hodnocení došlých žádostí do výběrového řízení. 

 

Na základě hodnocení došlých žádostí do výběrového řízení na pozice trenérů ČSJ, které 

provedla hodnotící komise ve složení Jan Kraus, Milan Páleníček, Tomáš Musil, Veronika 

Kozelská Fenclová, Radim Vašík, Karel Bauer, Výkonný výbor ČSJ přijímá doporučení této 

hodnotící komise a vybral: 

1. na pozici trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) – lodní třída 

 Optimist Antonína Mrzílka 

2. na pozici trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída Laser 

 4.7 a Laser Radial Štěpána Novotného 

3. na pozici trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) a Sportovního 

 centra mládeže (mládež do 15 let a 15-18/23 let) – lodní třída Bic Techno 293 a RS:X 

 Karla Lavického 
4. na pozici trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída 29er 

 Davida Křížka 

 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru hlasování: 

 

Pro: Václav Brabec, Kateřina Fantová, Tomáš Musil, Martin Soušek, Zdeněk Sünderhauf, 

Radim Vašík 

 

Proti: Jan Kraus, Vojtěch Lambl, Milan Páleníček 

 

Zdržel se: 0 



Zápis z jednání VV ČSJ – KVĚTEN  Strana 7/8 

 

 

Výkonný výbor schválil hlasováním per rollam výběr výše uvedených trenérů ČSJ, a to na 

základě hodnocení došlých žádostí do výběrového řízení. 

 

Příloha: Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a z hodnocení došlých žádostí ze dne 11. 

4. 2019 

 

Na základě e-mailové informace ze dne 8. 5. 2019, Antonín Mrzílek oznámil, že odstupuje 

z výběrového řízení na pozici trenéra SpS Q. 

 

Na dnešním jednání Výkonného výboru předal Michal Smolař členům VV písemné odstoupení 

z výběrového řízení na pozici trenéra ČSJ. 

 

Na základě výše uvedených skutečnosti předseda komise talentované mládeže M. Páleniček 

projedná s Nikol Staňkovou (druhá v pořadí na pozici trenéra SpS Q dle hodnocení výběrové 

komise) možnost jejího fungování na pozici trenéra SpS Q a dle závěru tohoto jednání bude o 

jejím případném jmenování hlasovat VV per rollam. VV toto usnesení jednohlasně schválil 

(pro návrh hlasovalo všech sedm přítomných členů) a VV ukládá M. Páleníčkovi zahájit 

jednání o znění smlouvy s jednotlivými trenéry. 

 

VV ukládá K. Fantové zpracovat a zaslat do 25. 5. 2019 členům VV návrh strategie komunikace 

ČSJ. 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za březen a duben 2019 a plán 

práce na květen a červen 2019 (viz příloha tohoto zápisu). 

 

V. Brabec – LK, WS, závody – podal informace z konference EUROSAF, která se konala  

12. – 14. dubna 2019 (Istanbul, TUR).  

 

V. Brabec – LK, WS, závody – předložil Výkonnému výboru návrh významných sportovních 

akcí (VSA) pro rok 2020. VV se s návrhem seznámil a vzal jej na vědomí.  

 

Výkonný výbor obdržel žádost trenéra SCM Laser M. Smolaře o zapůjčení lodě Laser 4,7 z 

majetku ČSJ Adamu Popovovi, a to na období jednoho roku (do 31. 5. 2020). Žádost byla 

projednána s šéftrenérem ČSJ Michaelem Maierem, který doporučuje zapůjčit loď Laser 4,7. 

Podmínkou zápůjčky je složení kauce ve výši 10.000,-Kč na účet ČSJ a podpis Smlouvy o 

zápůjčce. Loď je uskladněna ve skladu v Roudnici nad Labem. VV žádost na zapůjčení lodě 

Laser 4,7 A. Popovovi jednohlasně schválil (pro návrh hlasovalo všech pět přítomných členů).  

 

VV ukládá M. Souškovi uzavřít se zákonným zástupcem A. Popova smlouvu o zápůjčce lodě 

Laser 4,7. 

  VV děkuje Jankovi a Zdeňkovi Chlupovým za vynikající organizaci Pálavské regaty 2019. 

 VV ukládá M. Páleníčkovi informovat ALT 29er, Q a 420 o konání závodu OH nadějí 

v Maďarsku a probrat s nimi možnost přeložení jejich pohárových závodů, aby nekolidovaly 

s termínem závodu OH nadějí.  
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Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 13. června 2019 od 12 hod. v YC CERE.  

 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Informace o průběhu studia trenérů ČSJ na Trenérské škole při FTVS UK 

2. Graficky zpracované schéma organizace ČSJ 

3. Zpráva z praktického semináře pro trenéry III. třídy 

4. Oběžník JA ČSJ pro trenéry 

5. Zhodnocení práce trenérů SCM a SpS za uplynulé čtyřleté  

6. Zpráva trenéra SCM Bic Techno za duben 2019 

7. Zpráva trenéra SCM 29er za duben 2019 

8. Zpráva trenéra SpS za duben 2019 

9. Kategorie MČR 2019  

10. Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a z hodnocení došlých žádostí ze dne 11. 4. 

2019 

11. Přehled práce PR březen a duben 2018 a plán práce PR na květen a červen 2019 
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ZPRÁVA Z PRAKTICKÉHO SEMINÁŘE PRO TRENÉRY III. TŘÍDY - BEZDREV 12. - 14. 4. 2019 

 

Semináře se účastnilo celkem 14 trenérů. Z toho dva si obnovovali licenci II. třídy. Školení bylo, jako 

součást programu “Rozvoj mládežnického jachtingu - přímá práce v klubech”, vedeno především 

praktickou formou, kdy se pracovalo s pěti mladými jachtaři LT Q. Přesto, že se výrazně ochladilo, 

podařilo se nám naplnit program tréninkových jednotek na vodě a to s nadšením dětí :) 

Dále probíhaly prezentace pro trenéry. Jednu prezentaci, po domluvě, přednesl Saša Pacek na téma 

“motorový člun, bezpečnost”. Ostatní přednášky a prezentace jsem vedl já. Po každé prezentaci byl 

prostor na diskusi. 

Součástí trenérské přípravy bylo i zapojení trenérů do tréninku na vodě, na suchu i formou přípravy 

tréninkové jednotky ve skupinách. 

 

Pro trenéry byly připraveny tréninkové materiály, které jsou zatím brány jako pracovní a budou 

testovány trenéry v průběhu tohoto roku a poté bude možnost je zveřejnit. 

Na konci semináře trenéři vyplnili online testy a rovněž byli pořádáni o zpětnou reakci na proběhlý 

seminář. Zpětná reakce bude použita pro účelnější nastavení dalších seminářů. Celkově byl seminář 

přijat s nadšením a trenéři mohou poznatky aplikovat okamžitě do svých tréninkových jednotek. 

 

 

 

PROGRAM 

 

 

Pátek 

15.00 - 21.00 registrace, seznámení s materiály, úvod 

15.30 - 17.30 tréninková jednotka 1 

7.30 - 18.30 workshop /plánování tréninku 

18.30 - 19.00 večeře 

19.00 - 21.00 workshop / trenérské materiály 

 

 

Sobota 9.00 - 19.00 

09.00 - 10.00 workshop /motorový člun, bezpečnost 

10.00 - 12.00 tréninková jednotka 2 



12.00 - 13.00 oběd 

13.00 - 15.00 tréninková jednotka 3 

15.00 - 17.00 workshop /hry, motivace 

17.00 - 19.00 workshop /klubová vize, finanční plán, náborová činnost workshop /příprava 

tréninkové jednotky č. 4 

 

 

Neděle 9.00 - 14.00 

09.00 - 10.00 workshop /co to znamená být trenérem 

10.00 - 12.00 tréninková jednotka 4 

13.00 - 14.00 online testy, závěr 

 

 

 



Ahoj trenéři, kolegyně a kolegové.   V Praze dne 6. 5. 2019 

 

Letošní sezona již začala, začalo i nové, čtyřleté období Výkonného výboru v novém složení. Já děkuji za 

důvěru, vyslovenou na Valné hromadě ČSJ a s týmem TKM a Jachtařské akademie pokračujeme 

v nastoupené cestě. Proběhla, probíhá a proběhne  řada akcí, o kterých bych Vás rád informoval. 

1) Jako součást Jachtařské ligy, proběhne v CERE tento víkend ukázková hodina na téma: Posilování 

hlubokého stabilizačního systému dětí-jachtařů do 15 let. Akce proběhne dne  12. 5. v čase od 

8 do 9 hodin. Hodinu vede kondiční trenérka Kateřina Kordíková- 

https://www.studiocere.cz/katerina-kordikova. Přihlásit se ještě můžete na www.jach-

akademie.cz. Hodina bude natočena a umístěna na Jachtařské akademii. 

2) Ve dnech 12. – 14. 4 se zúčastnilo celkem 14 trenérů, pod vedením Michala Kučery-  Praktického 

semináře pro trenéry III. třídy. Dva si obnovovali licenci II. třídy. Školení bylo, jako součást 

programu “Rozvoj mládežnického jachtingu - přímá práce v klubech”, vedeno především 

praktickou formou, kdy se pracovalo s pěti mladými jachtaři LT Q. Přesto, že se výrazně 

ochladilo, podařilo se naplnit program tréninkových jednotek na vodě a to s nadšením dětí. Dále 

probíhaly prezentace pro trenéry. Jednu prezentaci, po domluvě, přednesl Saša Pacek trenér- II. 

třídy na téma “motorový člun, bezpečnost”. Ostatní přednášky a prezentace vedl Michal Kučera. 

Po každé prezentaci byl prostor na diskuzi. Součástí trenérské přípravy  bylo i zapojení trenérů 

do tréninku na vodě, na suchu i formou přípravy tréninkové jednotky. Na konci semináře trenéři 

vyplnili online testy a rovněž byli pořádáni o zpětnou reakci na proběhlý seminář. Zpětná reakce 

bude použita pro účelnější nastavení dalších seminářů. Celkově byl seminář přijat s nadšením a 

trenéři mohou poznatky aplikovat okamžitě do svých tréninkových jednotek. 

3) Ve dnech 3. – 5. 5 proběhl na Lipně - Praktický seminář v rámci rekvalifikace na získání trenéra 

II. třídy. Seminář vedli Jan Čutka ml a Karel Lavický. Oba momentálně ještě studují na FTVS v 

dvouletém studiu pro získání trenéra I. třídy a mnohé poznatky ze studia uplatnili již na tomto 

semináři. Součástí také byla tříhodinová, praktická ukázka První pomoci a seminář byl velmi 

pečlivě připraven a setkal se s velmi kladnou odezvou od zúčastněných.  

4) Ve dnech 21. – 24. 6. proběhne další Praktický seminář pro trenéry III. třídy v Jesenici.  Vede ho 

opět Michal Kučera. Je zde již přihlášeno 14 zájemců, přihlásit se opět mužete na www.jacht-

akademie.cz, ale berou se už pouze náhradníci. Pro velký zájem, uvažujeme ještě o otevření 

jednoho termínu Praktického semináře pro trenéry III. třídy a to  na podzim. 

5) Ve dnech 27. – 29. 9. proběhne na Nových Mlýnech závěrečný Praktický seminář pro 150 

hodinovou Rekvalifikaci na trenéra II. třídy. Seminář vede náš nejúspěšnější trenér Jakub 

Kozelský a součástí by mělo být i koučování závodníků přímo při závodě.  

6) Na rok 2020 již  je vypsána na Jachtařské akademii-  Rekvalifikace na získání trenéra II. třídy. 

Hlaste se již teď co nejrychleji, z větší části je již obsazen. Budeme akci otevírat maximálně pro 

12 zájemců. 

7) Začali jsme také  s Honzou Jedličkou řešit Digitální tréninkový deník. Udělal se základní průzkum 

trhu, zmapování zájmu o používání takového nástroje mezi trenéry a kluby. Krátká presentace o 

této aktivitě proběhne dne 9. 5. na nejbližším  zasedání Výkonného výboru.  

Jachtingu zdar a ahoj. 

Zapsal: Zdenál Sünderhauf 

https://www.studiocere.cz/katerina-kordikova
http://www.jach-akademie.cz/
http://www.jach-akademie.cz/
http://www.jacht-akademie.cz/
http://www.jacht-akademie.cz/


 

Krátké shrnutí práce trenérů ČSJ za jejich funkčního období na základě vyplněných dotazníků a 

komunikace s trenéry 

Trenéři: Michal Smolař, Antonín Mrzílek, David Křížek, Karel Lavický 

Diskutované okruhy 

1. Co se podařilo 

Všichni trenéři považují za klíčové zlepšení tréninkového systému ve skupině vybraných 

jedinců. Většina tréninkových kempů se odehrávala v kvalitních a osvědčených jachtařských 

revírech. Do tréninků vstupovaly zkušenosti načerpané spoluprací se zahraničními trenéry a 

zejména u mládeže se podařilo takovou prací pozvednout kvalitu a vnímání jachtingu 

mladých závodníků na daleko vyšší úroveň.  

Začalo se se sledováním fyzické kondice na profesionální úrovni, ale bohužel tato práce byla 

utlumena a současnosti nemá jasnou a kontrolovatelnou strukturu. Tuto situaci je důležité 

napravit a je to úkolem budoucím pro odpovídající komise. 

 

2. Co se nepodařilo 

Vytvořit kompaktní týmy s jasnou strukturou a odpovědnostmi, které by měly ze vzájemné 

spolupráce dlouhodobě těžit.  Přestože, je jachting sport individuální, je důležité, aby 

sportovci vnímali týmového ducha a společně si pomáhali zejména v organizaci přípravy a 

dalších činnostech (doprava, stravování atd.), tak aby finanční prostředky vkládané do 

jednotlivých skupin (RD, SCM a SPS) byly efektivně využity pro správné věci. 

Samostatným tématem je spolupráce s rodiči. Jejich podpory si všichni nesmírně váží a jejich 

aktivní přístup je nezbytný pro další sportovní vývoj svěřenců. Je však potřeba tuto podporu 

lépe uchopit, organizovat a to bude důležitý úkol pro trenéry. 

 

3. Co je pro práci trenérů nejdůležitější 

- Technické vybavení  

- Spolupráce ze zahraničními týmy 

- Podpora jejich práce od ČSJ (jasné pravomoce, odpovědnosti a spravedlivé ohodnocení) 

a v neposlední řadě spolupráce a komunikace směrem k ČSJ, jsou body, kterými se budou 

odpovědné komise ČSJ zabývat. 

4. Co je nejdůležitější pro posun českých jachtařů na mezinárodní úroveň a úspěšnou 

kvalifikaci na OH 

Tato otázka přinesla širokou škálu odpovědí od financí přes fyzickou kondici, podporu OH 

tříd, slabou sportovní základnu, nedostatek klubových trenérů a dalších.  

Je třeba se zabývat stanovením hlavních cílů a priorit, které nás posunou kupředu.  

Závěr 

Trenérské hodnocení potvrdilo, že nastavená cesta je správná a rozhodně má smysl v takové práci 

pokračovat.  

Na druhou stranu je potřeba důkladně promyslet body a kroky, které jsou negativní a neposunují 

jachting tam, kde ho chceme mít.  



Důležité bude zlepšení komunikace odpovědných komisí směrem k trenérům. Je nezbytné, aby byly 

jasně nastaveny budoucí cíle a odpovědnosti, tak, aby z této spolupráce vznikaly řešení prospěšná 

sportu. 

Dovoluji si tímto poděkovat trenérům za jejich dlouhodobou práci a za jejich čas strávený nad 

položenými otázkami. 

 

 

V Praze 12/5/2019 

 

 

Zpracovatel: 

 

Jan Kraus 



 

 

Zpráva o činnosti SCM Bic Techno/ RS:X Youth 

 

duben 2019 

 

 
 

Skupinka Bic Techno po březnovém soustředění v Cadizu měla v dubnu v plánu 

tréninky s klubovými trenéry. Především během Velikonoc. Naopak skupinu RS:X 

Youth čekal již první ostrý závod- ME RS:X Youth. 

 

 

Aktivity SCM: ME RS:X Youth- 6.-14.4. Palma de Mallorca/ ESP 

 

 

Kateřina Švíková a Ondra Müller se jako jediní reprezentanti zúčastnili 

dubnového ME RS:X Youth na Mallorce. Adéla Rašková se věnovala přípravě 

k maturitě. Ještě před samotným ME se Kačka zapojila do programu Emergency 

Nations a pod vedením holandského trenéra Diederik Bakkera absolvovala týdenní 

trénink a regatu Trofeo Princesa Sofia také na Malorce.  

Závod to byl poměrně náročný a uskutečnilo se všech 13 plánovaných rozjížděk. 

Bohužel Ondra si hned první den poranil ruku a byl nucen ze závodu odstoupit. Protože 

se jeho stav nelepšil a bylo potřeba udělat další vyšetření tak Ondra odcestoval domů 

dříve. Kačka si v poli juniorek vedla dobře a oproti loňskému ME se mírně zlepšila. 

Většinu rozjížděk bojovala vyrovnaný boj v poli závodnic.  Snažila se zlepšit starty a na 

prvních stoupačkách dokázala dojíždět na velmi pěkných pozicích. Které bohužel 

nedokázala po celou rozjížďku udržet. Vzhledem k tréninku a závodu Trofeo Princesa 

Sofia tak ke konci ME trochu chyběly síly na zlepšení výsledku. V konečném pořadí 

Kačka obsadila 34. místo ze 43 startujících.  

 
 



 Sportovní centrum mládeže 
 Lodní třída 29er 
 David Křížek - trenér SCM 
 25. dubna 2019 

 

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 4/2019 

Začátkem měsíce jsme převezli lodě a člun z Anzia na Lago di Garda, kde jsme věnovali 
dva dny tréninku. Podmínky byly příznivé a tak se vše vydařilo. Jedno dopoledne jsme 
navíc věnovali týmu ze Slovenska. Mají zájem o nákup flotily 29er, což jsme chtěli 
pochopitelně podpořit. Nejprve jsme je seznámili s trimem a základní technikou a 
následoval krátký trénink na vodě se zkušenějšími závodníky. Odpoledne pak už opět 
trénovalo SCM v klasickém složení. Na víkend pak byl vypsán tradiční závod Easter 
Regatta, kterého se letos zúčastnilo 32 lodí z několika evropských zemí. Po prvním větrném 
dnu byla naše posádka Jára Čermák a Petr Košťál na 4. místě, ale jen kousek od stupňů 
vítězů. Druhý den vítr výrazně slábl, ale našim se nadále dařilo a vítězstvím v poslední 
rozjížďce definitivně potvrdili svoji formu a právem vybojovali bronzovou medaili.
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O Velikonocích pak proběhla další akce na domácích Nechranicích. Tentokrát jsme se ale 
zaměřili na nově příchozí posádky, které teprve začínají. V tréninku foukalo natolik silně, že 
jsme nováčky rozdělili do posádek, aby čerpali zkušenosti od nejlepších domácích 
závodníků třídy. V pátek již byl odstartován závod Nechranický skluz. Na startu se sešlo 
jedenáct posádek. Ve východním proměnlivém větru se odjelo pět rozjížděk a nováčci se 
rychle zlepšovali. Posádka L. Košatová a L. Košata měla několik pěkných dojezdů, ale také 
posádka M. Bauerová a V. Paigerová prokazovala průběžné zlepšování. Pořadí pak skončilo 
podle očekávání. Zvítězili favorité Jára Čermák a Petr Košťál s těsným jednobodovým 
náskokem před posádkou Adam Ott a David Muzikář. Třetí místo pak obsadili sourozenci 
Michal a Lukáš Krsičkovi. V lodní třídě RS500 zvítězila posádka bývalých závodníků 29er - 
M. Vítovec a K. Houšková.            


Easter Regatta 2019 - Lago di Garda ITA - 32 lodí 

1. ITA - Z. B. Santini / M. Misseroni - 11b


2. ITA - V. Hoffer / S. Leoni - 22b


3. CZE - J. Čermák / P. Košťál - 24b 

———————————————————————


9. CZE - A. Ott / D. Muzikář - 65b


14. CZE - M. Krsička / L. Krsička - 90b


17. CZE - Š. Jurečka / M. Jurečka - 116b


19. CZE - A. Justová / P. Tupý - 128b
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29er - 
Soustředění a 
závod na 
Nechranicích  






“Jachting hledá Skiffmeistera” - soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. A. Ott / D. Muzikář - 755 bodů


2. J. Čermák / P. Košťál - 720 bodů


3. M. Krsička / L. Krsička - 683 bodů


SCM - B 

1. L. Košatová / L. Košata - 447 bodů


2. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 414 bodů


3. M. Bauerová / V. Paigerová - 410 bodů


Nejaktivnější posádky SCM “A” mají za sebou 20 dnů na vodě. Z toho velká část byla 
odjeta na velkých vlnách v Anziu a na Lago di Garda. Na domácích vodách jsou 
nejaktivnější posádky Bauerová / Paigerová s 15 dny a Košatová / Košata s 11 dny. Celkem 
12 dnů na vodě mají také bratři Nevelöšovi, ale 90% je na jiné lodní třídě. Akce na 
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Nechranicích se nezúčastnila posádka B. Pavlíková a A. Teubnerová, ale také T. Nevelöš a 
A. Hudec. Nováčkům bude akce bohužel chybět. Naštěstí měli na vodě alespoň své druhé 
členy posádky.


Hodnocení posádek: 

J. Čermák / P. Košťál - Posádka předvádí skvělé výkony. Vítězství v Anziu a na Nechranicích 
a 3. místo na Gardě. Navíc umí závodit ve všech povětrnostních podmínkách, což je jejich 
velká výhoda. Slabinou jsou starty v početné flotile. Akcelerace je dobrá, ale chybí 
průbojnost a někdy bohužel i technika. Nácvik v naší skupině není pro posádku dostatečný, 
vzhledem k nižší konkurenci. Posádka musí hodně závodit v zahraničí a pokusíme se více 
začlenit do mezinárodní skupiny před MS a ME.


Adam Ott / David Muzikář - Tým zaznamenal obrovské zlepšení. I přes vyšší hmotnost jezdí 
dobře ve všech podmínkách. Projevilo se to okamžitě i ve výsledcích.


M. Krsička / L. Krsička - Naše mladá a nejperspektivnější posádka dohání své vzory a 
někdy jim s úspěchem konkuruje. Navíc má posádka nejvíce bodů v hodnocení nasazení v 
trénincích. Slabinou jsou opět starty.


Š. Jurečka / M. Jurečka - Mladý kormidelník má za sebou pouhých 17 dnů na 29eru, ale už 
dokáže předvádět velmi dobré výkony. Chybí technika, ale tým se stále zlepšuje. Chybí 
vybavení a je třeba absolvovat maximální počet závodů v zahraničí. 


A. Justová / P. Tupý - V týmu se občas mění nálada a vázne komunikace. Oba nyní začnou 
častěji trénovat a tak doufejme, že doženou ztrátu na ostatní posádky.


Je třeba odvézt po zimě v Anziu člun do Roudnice a zajistit drobné opravy a vyřešit 
dlouhodobě problematické řazení a technickou kontrolu na vlek. S některými závodníky se 
potkáme na Nechranicích. Další oficiální akce však bude na Nových Mlýnech.


Určitě by pomohlo zveřejnění výsledků výběrového řízení na post trenéra SCM. Vzniká 
nervozita, šíří se fámy a vlastně není jasné na co se čeká. Nikomu to neprospívá a 
podporuje to řadu spekulací. Také zamítnutí nákupu materiálu nebylo úplně šťastné. 
Pochopil bych odložení rozhodnutí, ale svaz půjčuje lodě, které nemají použitelné plachty. 
Bylo by dobré obnovit funkci Sportovního úseku a těmito věcmi se začít společně zaobírat.


Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.





Za SCM 29er vypracoval trenér


	 David Křížek
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Zpráva trenéra SPS za duben 2019 
 
 
Během dubna byly hlavními úkoly:  
 

 Příprava a uzavření nominace na MS a ME Q 2019, doplatek startovného ME 

 Akce v Chorvatsku-soustředění a regata Medulin 

 Příprava dvou květnových akcí v Dziwnowě  

 Návrh nominace na MS a ME: 
Účast na MS je omezena 5 závodníky bez rozdílu pohlaví, účast na ME je rozdělena na dívky a 
chlapce v poměru 4:3 nebo naopak. Podle nominačních pravidel ČSJ jsem určil tři nominační 
závody, z nichž se počítají dva – MČR 2018, MM Polska 2018 a Clivo Sailing Cup 2019. Můj 
návrh nominace podpořený všemi členy VV ALT Q je následující: 
MS Antiqua 6.-16.7. 
Adam Jaroš, team leader a trenér Roman Jaroš 
ME Crozone (FRA) 22.-29.6. 
MED – Kristýna Flosmanová, Adéla Rabasová, Zuzana Tlapáková 
MECH – Lukáš Kraus, Tibor Neveloš, Ondřej Šindelka, Vojtěch Tlapák 
Team leader Jan Kraus, trenér Antonín Mrzílek 
 

 
 

Soustředění a regata Medulin 

Kromě jedné členky SPS, která se omluvila z důvodu přijímacích zkoušek, se ostatních 14 členů 

vypravilo pro změnu do Chorvatska na krátký třídenní trénink s chorvatskými a srbskými týmy pod 

taktovkou Daria Kliby, a mezinárodní regatu Clivo Sailing Cup. Kromě této skupiny se na trénink a 

následně na regatu přidalo dalších 8 českých lodí. Oproti minulým letům, kdy jsme pravidelně 

absolvovali trénink a mega závod na Gardě, jsme zvolili menší regatu s větším počtem odjetých 

rozjížděk a atraktivními medailovými rozjížďkami po dvaceti ve skupinách. Rovněž vložený match 

racing na lodích Laser Stratos se mladým jachtařům velmi líbil, zvláště když mohli fandit vítěznému 

klubu SK Štětí pod vedením kormidelníka Tibora Neveloše a posádkou Zuzka a Vojta Tlapákovi a 

Michal Rais. 

Z devádesátičlenného startovního pole, kde nechyběl ani mistr Evropy z roku 2017, se dostalo pět 

borců do zlaté skupiny – 8. Lukáš Kraus, 11. Tibor Neveloš, 13. Adam Jaroš, 16. Vojta Tlapák a 19. 

Ondra Šindelka. Lukáš a Adam dokázali také vyhrát po jedné z 10 rozjížděk. Naši závodníci byli vidět. 

Úspěšní jsme byli také v závěrečné tombole, kde hlavní cenu, plachtu OLIMPIC vyhrála Bára Valenová! 

 

Děkuji všem mladým jachtařům za vzornou reprezentaci a také klubovým trenérům a rodičům za 

pomoc. 



 
 
 

 
 
Tonda Mrzílek 
 



třída kategorie věk
sad 

medailí
diplomy

29er Mezinárodní absolutní pořadí 2 6

České absolutní pořadí 2 6

420 Mezinárodní absolutní pořadí 2 6

České absolutní pořadí 2 6

Bic Techno 293 Mezinárodní absolutní pořadí 1 3

České absolutní pořadí 1 3

Chlapci U15 od 15 let (2004 a mladší) 1 3

Chlapci U17 od 15 let (2002 a mladší) 1 3

Dívky U15 od 15 let (2004 a mladší) 1 3

Dívky U17 od 15 let (2002 a mladší) 1 3

Cadet Mezinárodní absolutní pořadí 2 6

České absolutní pořadí 2 6

Catamaran Open Mezinárodní absolutní pořadí 2 6

České absolutní pořadí 2 6

Česká jachtařská liga Absolutní pořadí 5 15

DN Absolutní pořadí 1 3

Evropa Mezinárodní absolutní pořadí 1 3

České absolutní pořadí 1 3

Ženy 1 3

Finn Mezinárodní absolutní pořadí 1 3

České absolutní pořadí 1 3

Fireball Mezinárodní absolutní pořadí 2 6

České absolutní pořadí 2 6

Žena na lodi 2 6

Flying Dutchman Mezinárodní absolutní pořadí 2 6

České absolutní pořadí 2 6

Fun Mezinárodní absolutní pořadí 1 3

České absolutní pořadí 1 3

Fus Mezinárodní absolutní pořadí 1 3

České absolutní pořadí 1 3

Laser 4.7 Absolutní pořadí 1 3

Žactvo do 14 let (2005 a mladší) 1 3

Laser Radial Absolutní pořadí 1 3

Dorost do 18 let (2001 a mladší) 1 3

ženy (ženy, juniorky, dorostenky, žačky) 1 3

Laser Standard Absolutní pořadí 1 3

junioři - open (ženy i muži) do 21 let (1998 a mladší) 1 3

Match Race Mezinárodní absolutní pořadí 1 3

České absolutní pořadí 1 3

NJ Mezinárodní absolutní pořadí 10 30

Optimist Mezinárodní absolutní pořadí 1 3

Žáci mladší do 12 let (2007 a mladší) 1 3

Žáci starší 1 3

Žačky mladší do 12 let (2007 a mladší) 1 3

Žačky starší 1 3

ORC Mezinárodní absolutní pořadí 10 30

Pirát Mezinárodní absolutní pořadí 2 6

České absolutní pořadí 2 6

Rac Mezinárodní absolutní pořadí 1 3

České absolutní pořadí 1 3

Ženy 1 3

RS 500 Mezinárodní absolutní pořadí 2 6

České absolutní pořadí 2 6

Junioři - open (ženy i muži) 1997 a mladší 2 6

České absolutní pořadí 2 6

RS 700 Mezinárodní absolutní pořadí 1 3

RS FEVA MAP do 18 let do 2001 a mladší 2 6

ČAP do 18 let do 2001 a mladší 2 6

Junioři do 2006 a mladší 2 6

Dívky 2 6

RS VAREO Mezinárodní absolutní pořadí 2 6

Star Absolutní pořadí 2 6

Team raceing 420 Mezinárodní absolutní pořadí 1 18

Team raceing Q Mezinárodní absolutní pořadí 6 18

Tornádo Mezinárodní absolutní pořadí 2 6

České absolutní pořadí 2 6

Vaurien Absolutní pořadí 2 6

122 381
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Český svaz jachtingu 
Výběrové řízení na pozice: 

1. Trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) – lodní třída Optimist 

2. Trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída Laser 4.7 a Laser 

Radial 

3. Trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) a Sportovního centra mládeže 

(mládež do 15 let a 15-18/23 let) – lodní třída Bic Techno 293 a RS:X 

4. Trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída 29er 

 

Otevíraní obálek 

Komise pro otevírání obálek se sešla ve čtvrtek 11. 4. 2019 v salónku YC CERE v Praze-Podolí ve 

složení Jan Kraus, Milan Páleníček, Tomáš Musil, Veronika Kozelská Fenclová, Radim Vašík, Karel 

Bauer. 

Otevírání obálek bylo zahájeno v 16:30. Před otevřením každé obálky byla zkontrolována její 

neporušenost, po otevření obálky byla vždy zkontrolována kompletnost, zda přihláška do výběrového 

řízení obsahuje veškeré požadované (nedílné) součásti v souladu s výzvou k výběrovému řízení ze dne 

5. 2. 2019. 

Dle vypsané pozice, na kterou se uchazeč hlásí a následně dle pořadí podání přihlášky byly žádosti 

seřazeny následujícím způsobem: 

1. Trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) – lodní třída Optimist 

1.1. Nikol Staňková 

1.2. Michal Kučera 

1.3. Antonín Mrzílek 

1.4. Ondřej Vachel 

2. Trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída Laser 4.7 a Laser Radial 

2.1. Štěpán Novotný 

2.2. Johana Rozlivková 

2.3. Michal Smolař 

3. Trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) a Sportovního centra mládeže (mládež 

do 15 let a 15-18/23 let) – lodní třída Bic Techno 293 a RS:X 

3.1. Karel Lavický 

4. Trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída 29er 

4.1. David Křížek 

4.2. Johana Nápravníková Kořanová 

Bylo konstatováno, že všechny žádosti byly doručeny na ČSJ v předepsaném termínu, tj. do pátku 

29. 3. 2019 do 12:00 hod. 

Při kontrole kompletnosti byly zjištěny následující nedostatky: 

1. Uchazeč 1.4. Ondřej Vachel nedoložil kopii řidičského oprávnění a průkazu vůdce malého 

plavidla, z dalších dokumentů žadatele vyplývá, že je uchazeč 1.4. vlastníkem požadovaných 

oprávnění. Uchazeč 1.4. Ondřej Vachel není z dalšího hodnocení vyloučen, pokud však bude 



  Stránka 2 z 3 

vybrán na pozici trenéra, bude uchazeč k doložení kopií vyzván dodatečně a pokud nebudou 

kopie řidičského průkazu a kopie průkazu vůdce malého plavidla doloženy, bude z výběrového 

řízení vyloučen dodatečně. 

2. Uchazeč 2.3. Michal Smolař nedoložil kopii průkazu vůdce malého plavidla, ale pouze kopii 

s největší pravděpodobností již neplatného chorvatského oprávnění pro vedení plavidel. Uchazeč 

2.3. Michal Smolař není z dalšího hodnocení vyloučen, pokud však bude vybrán na pozici trenéra, 

bude uchazeč k doložení kopie vyzván dodatečně a pokud nebude kopie průkazu vůdce malého 

plavidla doložena, bude z výběrového řízení vyloučen dodatečně. 

U ostatních žádostí nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Závěr komise pro otevírání obálek: Všechny žádosti budou předány hodnotící komisi k dalšímu 

hodnocení. 

Otevírání obálek skončilo v 17:15 

 

Hodnocení došlých žádostí 

Hodnotící komise se sešla ve čtvrtek 11. 4. 2019 v salónku YC CERE v Praze-Podolí ve složení Jan 

Kraus, Milan Páleníček, Tomáš Musil, Veronika Kozelská Fenclová, Radim Vašík, Karel Bauer. 

První jednání hodnotící komise bylo zahájeno v 17:15. 

Jednotliví členové hodnotící komise přečetli došlé žádosti. Následně probíhala diskuze nad 

jednotlivými kandidáty a srovnávání kandidátů, kteří se hlásili na stejnou pozici. V rámci srovnávání 

kandidátů byla zvažována následující kritéria, která byla definována jako požadavky v rámci vypsání 

výběrového řízení: 

̶ zkušenosti se závodním jachtingem v mezinárodním měřítku 

̶ zkušenosti závodní a trenérské s danou lodní třídou 

̶ komunikační schopnosti vč. jazykové vybavenosti 

̶ mezinárodní zkušenosti a kontakty v oblasti trimu a techniky jízdy 

 

Jako první byli hodnoceni kandidáti na pozici 3. trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 

let) a Sportovního centra mládeže (mládež do 15 let a 15-18/23 let) – lodní třída Bic Techno 293 a 

RS:X. Na tuto pozici byla doručena jedna přihláška. Hodnotící komise doporučuje VV ČSJ vybrat a 

uzavřít smlouvu na pozici trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) a Sportovního 

centra mládeže (mládež do 15 let a 15-18/23 let) – lodní třída Bic Techno 293 a RS:X s kandidátem 

3.1. Karel Lavický. Hodnotící komise doporučuje VV ČSJ zvážit při uzavírání smlouvy zkrácený úvazek 

s tímto kandidátem vzhledem k jeho vytíženosti v rámci jeho plánované OH kampaně. 

 

Jako druzí byli hodnoceni kandidáti na pozici 4. trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 

let) – lodní třída 29er. Na tuto pozici byly doručeny dvě přihlášky. Diskuzí nad přihláškami obou 

kandidátů hodnotící komise jednohlasně dospěla k následujícímu pořadí: 

1. David Křížek 

2. Johana Kořanová Nápravníková 
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Hodnotící komise doporučuje VV ČSJ vybrat a uzavřít smlouvu na pozici trenér Sportovního centra 

mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída 29er s kandidátem 4.1. David Křížek. 

Následně opustil jednání hodnotící komise Tomáš Musil, hodnotící komise dále pokračovala v pěti 

členném složení. 

Jako třetí byli hodnoceni kandidáti na pozici 1. trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 

let) – lodní třída Optimist. Na tuto pozici byly doručeny čtyři přihlášky. Diskuzí nad přihláškami všech 

čtyř kandidátů hodnotící komise dospěla k následujícímu pořadí (pořadí 3.-4. místo jednohlasně, 

pořadí mezi 1. a 2. místem 4 pro Antonína Mrzílka, 1 pro Nikol Staňkovou): 

1.  Antonín Mrzílek 

2.  Nikol Staňková 

3.-4. Michal Kučera, Ondřej Vachel 

Hodnotící komise doporučuje VV ČSJ vybrat a uzavřít smlouvu na pozici Sportovního střediska 

mládeže (mládež do 15 let) – lodní třída Optimist s kandidátem 1.3. Antonín Mrzílek. 

 

Jako čtvrtí byli hodnoceni kandidáti na pozici 1. trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 

let) – lodní třída Laser 4.7 a Laser Radial. Na tuto pozici byly doručeny tři přihlášky. Diskuzí nad 

přihláškami všech tří kandidátů hodnotící komise jednohlasně dospěla k následujícímu pořadí: 

1. Štěpán Novotný 

2. Michal Smolař 

3. Johana Rozlivková 

Hodnotící komise doporučuje VV ČSJ vybrat a uzavřít smlouvu na pozici Sportovního centra 

mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída Laser 4.7 a Laser Radial s kandidátem 2.1. Štěpán 

Novotný. 

 

První jednání hodnotící komise skončilo v 18:30 hod. 

 

Zapsal: Radim Vašík 



Přehled práce PR březen a duben 2018 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
Jachtař roku 2018 
For Boat 
Přednášky Jachtařské akademie 
Andalusian Olympic Week 
50. Princess Sophia Trophy – Mallorka 
Světový pohár v Janově 
Velikonoční regata 
Pohárové a další závody konané v ČR i v zahraničí 
 
2) Web – pokračovala aktualizace údajů reprezentantů, nového VV i dalších částí webu 
 
3) Jachtař roku 2018  
Proběhl druhý ročník úspěšného plesu s vyhlášením Jachtaře roku 2018 v KC Novodvorská, Praha 4 
 
4) Výstava FOR Boat 
Proběhla opět úspěšná prezentace jachtingu v rámci březnové pražské výstavy. Na příští rok je podobná 
spolupráce s výstavištěm Letňany opět možná. 
 
5) Tisková konference ČSJ na For Boat  
Proběhla v rámci výstavy, díky spolupráci výstaviště se podařilo zajistit alespoň nějaké novináře a následnou 
poměrně kvalitní prezentaci jachtingu a nadcházejících akcí v médiích. Podle mě v dnešní elektronické době 
není pořádání TK úplně aktuální, jedině snad u příležitosti nějakého velmi významného výsledku. 
 
6) Trička pro SCM Laser a SPS Optimist 
Zajistila jsem výrobu triček, převleků a kraťasů pro nové členy reprezentačního družstva. 
 
7) Účast na semináři ČOV 
týkal se komunikace a projektů ČOV.  
 
8) Účast na Konferenci ČSJ 
Příprava na ni, focení, zprávy do médií na web a facebook. 

 
Plán práce na květen a červen 2019 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
ME Finn – kvalifikace na OH 
ME Laser 
MS Raceboard – Nové Mlýny 
ME Fireball – Lipno 
ME Optimist 
MS veteránů Finn 
Kieler Woche 
Pálavská regata 
MČR a poháry různých tříd 
další významné závody, které budou úspěšné 
Dámská jízda pod plachtami 
 



 
2) Jachtař roku 2019 
Pokud má být příští rok ples spojen s vyhlášením Jachtaře roku 2019 na začátku roku 2020 v Praze, je nutné 
vybrat pořadatele a začít s přípravou – zejména výběr místa a rezervace termínu 
 
3) Web ČSJ – aktualizovat, dokončit stránky reprezentantů 
 
2. 5. 2019  
 
Eva Skořepová 
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