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Zápis z jednání VV ČSJ 
Čtvrtek, 16. listopadu 2017 – YC CERE, Praha 4 - Podolí 
 
Přítomni: Bauer, Fantová, Maier, Musil, Novotný, Smetana, Soušek, Sünderhauf, Vašík 
Omluveni: 0 
KK: Švec  
Host: Skořepová 
 
  
1) Projednání zápisu 
 
Zápis schválen bez připomínek. 
 
 
K úkolu 17-15 (Realizovat s KSJ smlouvy na poskytnutý příspěvek): 
Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy s KSJ jsou již uzavřeny. 
 
K úkolům 17-20 (VV ukládá pracovní skupině zpracovat aktualizaci strategie podpory 
lodních tříd ČSJ) a 17-28 (Připravit v rámci aktualizace strategie podpory lodních tříd ČSJ 
pro sezónu 2017 nový návrh projektu podpory klubů pracujících s mládeží): 
Úkoly splněny (viz úkol 17-40).   
 
K úkolu 17-22 (Realizovat vyplacení příspěvku pro ALT v roce 2017, a to po splnění 
podmínek výzvy Komise mládeže ze dne 11. 4. 2017 zveřejněné na webu ČSJ): 
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá průběžně. 
 
K úkolu 17-33 (Po schválení příspěvků na akce MS/ME Výkonným výborem realizovat 
smlouvy na jednotlivé akce MS/ME): 
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá průběžně. 
K úkolu 17-39 (Připravit na listopadové zasedání VV celkové zhodnocení projektu PR): 
Úkol splněn. E. Skořepová předložila Výkonnému výboru ČSJ zprávu o činnosti PR v letech 
2015 - 2017 (viz příloha tohoto zápisu). VV vzal zprávu o činnosti PR na vědomí. 
 
K úkolu 17-40 (Zapracovat do návrhu aktualizace strategie podpory lodních tříd ČSJ 
připomínky vzešlé z diskuze a předložit finální návrh společně s návrhem nového projektu 
podpory klubů pracujících s mládeží na listopadovém zasedání VV): 
Úkol splněn. M. Maier předložil VV finální návrh koncepce podpory lodních tříd ČSJ. 
Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil (viz příloha tohoto zápisu). VV ukládá 
D. Dvořákové zveřejnit koncepci podpory lodních tříd (C22) na webu ČSJ v sekci 
dokumenty. 
 
K úkolu 17-41 (Vyzvat zástupce ALT, aby do 10. 11. 2017 zaslali zprávy ze soustředění k 
rukám předsedy KM, a dále aby do 15. 11. 2017 zaslali vyúčtování příspěvku ekonomovi ČSJ 
M. Souškovi): 
Úkol splněn. V Novotný informoval, že vyzval zástupce ALT k zaslání zpráv ze soustředění 
ke kontrole a následnému zaslání vyúčtování příspěvku ekonomovi ČSJ. 
 
K úkolu 17-45 (Uzavřít s kluby pracujícími s mládeží smlouvy a následně jim vyplatit dotaci z 
Programu II.): 
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá průběžně. 
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K úkolu 17-48 (Připravit pro anketu Jachtař roku 2017 návrh jmen v každé kategorii a zaslat 
jej PR manažerce do 31. 10. 2017): 
Úkol splněn. T. Musil zaslal PR manažerce ČSJ pro anketu Jachtař roku 2017 návrh jmen za 
KVS. 
 
K úkolu 17-49 (VV ukládá E. Skořepové připravit na listopadové zasedání VV finální návrh 
nominovaných v každé jednotlivé kategorii ankety Jachtař roku 2017): 
Úkol splněn. E. Skořepová předložila Výkonnému výboru ČSJ návrh nominovaných v každé 
jednotlivé kategorii ankety Jachtař roku 2017. VV po diskuzi a úpravách jednohlasně schválil  
finální návrh nominovaných v každé jednotlivé kategorii ankety Jachtař roku 2017 (viz 
příloha tohoto zápisu).  
 
Online hlasování do ankety „Jachtař roku 2017“ bude spuštěno 1. 12. 2017 a ukončeno 1. 1. 
2018. Hlasovat mohou všichni členové ČSJ pod vlastním registračním číslem. Každý člen 
ČSJ může hlasovat pouze jednou. 
 
2) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ 
 
M. Maier – hlavní trenér ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu hlavního trenéra ČSJ a 
podal informace o činnosti trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS. Dále předložil Výkonnému 
výboru hodnotící zprávu trenéra SCM 29er o činnosti za rok 2017 a hodnotící zprávu z 
pohledu trenéra SpS ČSJ. 
Výkonný výbor vzal předložené informace hlavního trenéra ČSJ na vědomí. Zpráva hlavního 
trenéra je přílohou tohoto zápisu, včetně zpráv trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS. 
 
 
M. Maier – hlavní trenér ČSJ – podal informace se schůzky Sportovního úseku ČSJ, která se 
konala 14. 11. 2017. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu. VV vzal předložené 
informace na vědomí. 
  
Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh Sportovního úseku ČSJ na složení členů SCM pro 
rok 2018 následovně: 
29er: Matěj Vítovec - Martin Krsička, Jaroslav Čermák - Petr Košťál, Adam Ott - David 
Muzikář, Michal Krsička - Lukáš Krsička 
Laser: Jakub Halouzka, Martina Bezděková, Ben Přikryl, Vítězslav Moučka, Mario Nuc, 
Martin Kmenta, Jiří Himmel, Lucie Keblová, Bára Košťálová, Kateřina Šviková, Markéta 
Bauerová, Bára Šviková, Klára Himmelová 
Bic: Martin Mikulec, Ondřej Müller 
 
Jmenováním do SCM a SpS nevzniká automaticky nárok na finanční podporu jednotlivých 
členů. O míře a způsobu finanční podpory každého z členů SCM a SpS rozhodne Výkonný 
výbor ČSJ na základě návrhu sportovního úseku ČSJ a KVS v únoru 2018. 
 
 
3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody  
 
Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh KVS na vyplacení příspěvku na zimní přípravu 
2017 / 2018 pro členy RD, následovně: 
Viktor Teplý  100.000,- Kč 
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Ondřej Teplý  200.000,- Kč 
Karel Lavický  150.000,- Kč 
Štěpán Novotný   50.000,- Kč 
Vyplacený příspěvek se započítává do celkového budgetu jednotlivých členů RD pro rok 
2018. 
 
Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh KVS na složení RD pro rok 2018 následovně: 
Laser Radial:  Veronika Kozelská Fenclová 
Laser Standard: Viktor Teplý 
Finn:   Ondřej Teplý 
RS:X:   Karel Lavický 
Laser Radial:  Martina Bezděková 
Laser Standard: Štěpán Novotný 
Laser Standard: Jakub Halouzka 
49er FX: Sára Tkadlecová - Dominika Vaďurová (za předpokladu získání 

státního občanství ČR) 
49er FX:  Veronika Živná - Kateřina Živná 
Nacra 17:  Michal Koštýř - Klára Kulhánková 
Ostatní LT:  Milan Koláček 

David Křížek - Milan Harmáček 
 
Z toho do RD A jsou zařazeni: 
Laser Radial:  Veronika Kozelská Fenclová 
Laser Standard: Viktor Teplý 
Finn:   Ondřej Teplý 
RS:X:   Karel Lavický 
 
do RD B jsou zařazeni: 
Laser Radial:  Martina Bezděková 
Laser Standard: Štěpán Novotný 
Laser Standard: Jakub Halouzka 
49er FX:  Sára Tkadlecová / Dominika Vaďurová (za předpokladu získání 

státního občanství ČR) 
 
Dále VV jednohlasně schválil návrh KVS na zařazení závodníků do RDJ pro rok 2018 
následovně: 
 
Laser Radial:  Benjamin Přikryl 
Laser Radial:  Vítězslav Moučka 
 
Jmenováním do RD, RDJ nevzniká automaticky nárok na finanční podporu jednotlivých 
členů. O míře a způsobu finanční podpory každého z členů RD a RDJ rozhodne Výkonný 
výbor ČSJ na základě návrhu sportovního úseku ČSJ a KVS. 
 
 
4) MČR 2017 
  
R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informace z proběhlého MČR ONE-DESIGN 
2017 (viz zpráva garanta ČSJ v příloze).  
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M. Soušek – STK – podal informaci z proběhlého MČR ORC 2017.  
 
Výkonný výbor ČSJ vyjadřuje ocenění a poděkovaní hlavním rozhodčím a organizačním 
týmům na letošních MČR na moři. 
 
VV obdržel ve vypsaném termínu od obou spolupořadatelů MČR na moři 2018 (TPS 
Centrum s.r.o. a Colins Yacht Club z.s.) doplnění přihlášek ve smyslu směrnice C1. 
Předběžné termíny konání MČR na moři 2018 jsou následující: 
MČR ONE-DESING 2018 / 22. ČNR: 13. - 20. 10. 2018  
MČR ORC 2018 / CHAMPAGNE RACE ORC: 3. – 11. 11. 2018 
 
 
5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2017  
 
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 14. 11. 2017. 
 
 
6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 
 
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání předsedů národních sportovních svazů, 
které se konalo 8. 11. 2017 v aule ČUS.  
 
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČUS, které se 
konalo 14. 11. 2017. 
 
K. Bauer – předseda ČSJ – informoval o tom, že obdržel stížnost od pana Josefa Janči. Karel 
Bauer členy VV seznámil s obsahem stížnosti a s jednohlasným souhlasem členů VV předal 
stížnost k řešení Kontrolní komisi ČSJ.  
 
VV obdržel žádost B. Živného o poskytnutí finančního příspěvku na nákup sady nových 
plachet pro olympijský ženský skif třídy 49er FX pro posádku CZE 777 Veronika Živná a 
Kateřina Živná. VV jednohlasně rozhodl žádosti nevyhovět. V případě zájmu ze strany p. 
Živného Výkonný výbor souhlasí s poskytnutím půjčky od ČSJ. 
 
VV jednohlasně rozhodl ve věci vrácení kauce za půjčení svazového motorového člunu VSR 
F10 (500004) následovně: z kauce ve výši 15 000,- Kč bude panu E. Kulhánkovi navrácena 
částka 10 050,- Kč. Jelikož finanční částku za výměnu poškozené vrtule ve výši 4 950,- Kč 
nelze uplatnit na pojišťovně, a to z důvodu výrazně vyšší spoluúčasti ČSJ, bude tato částka z 
kauce stržena. 
 
Výkonný výbor se zabýval žádostí E. Kulhánka o zapůjčení svazového motorového člunu na 
celou sezónu 2018. Výkonný výbor nemůže žádosti E. Kulhánka vyhovět z důvodu 
nedostatečného počtu svazových motorových člunů a jejich značné vytíženosti z řad 
reprezentantů (RD A, RD B), rozhodčích a trenérů SCM a SpS. 
 
VV oznamuje, že VH ČSJ se uskuteční v sobotu 17. 3. 2018 od 10:00 v Aule ČUS na 
Strahově. Pozvánka s návrhem programu bude sdruženým subjektům elektronicky zaslána v 
lednu 2018 po konání VV. 
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7) Různé 
 
VV projednal žádost ALT RS Feva o zařazení čtyř posádek do SCM. Výkonný výbor na 
návrh SÚ a KVS rozhodl posádky do SCM nezařadit, a to s ohledem na schválenou koncepci 
podpory lodních tříd, která počítá s podporou závodníku lodní třídy RS Feva pouze do 15 let. 
 
VV a KVS gratuluje posádce české lodi HÉBÉ V k vynikajícímu výsledku v jednom z 
nejtěžších a nejlépe obsazených námořních závodů na světě Rolex Middle Sea Race. Jejich 3. 
místo celkově a 2. ve skupině v handicapu ORC, je po dřívějších medailových umístěních 
TŘI SESTRY SAILING TEAMU další vynikající vizitkou českého námořního jachtingu.  
 
Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za září a říjen. Dále vzal VV na 
vědomí plán práce na listopad a prosinec (viz přílohy tohoto zápisu). 
 
Dále Eva Skořepová informovala, že veletrh FOR BOAT se bude konat 9. – 11. 3. 2017. 
 
M. Maier – TMK, hl. trenér ČSJ – podal informaci o tom, že průběžně probíhá zpětné 
předávání materiálu (motorové čluny ČSJ a plachetnice 29er) do skladu v Roudnici nad 
Labem. 
 
 
K. Fantová – KKK – podala informaci o možném prostoru pro prezentaci jachtingu v roce 
2018 v rámci akcí pořádaných na brněnském výstavišti v Brně a to konkrétně: "Voda je 
pohoda" v termínu 18. - 21. 1. 2018, Olympijský park 9. – 25. 2. 2018 a 26. 5. – 17. 6. 2018 
se uskuteční výstava „Re:publika 1918-2018“ - prezentace jachtingu bude probíhat v relax 
zóně, BVV v pavilonu C. 
 
R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – předložil žádost Václava Brabce, aby ČSJ zaslal na WS 
potvrzení, že je V. Brabec mezinárodním rozhodčím/Judge. VV žádost V. Brabce jednohlasně 
schválil a ukládá D. Dvořákové poslat potvrzený formulář na World Sailing. 
 
Z. Sünderhauf – TMK, PR – na úvod zasedání VV prezentoval spolu s Denisou Grecmanovou 
a Radkem Sünderhaufem formou videoprojekce členům VV projekt „Jachtařská akademie 
ČSJ“. Webové stránky projektu www.jacht-akademie.cz budou spuštěny nejpozději v lednu 
2018. 
 
 
 
Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 14. prosince 2017 v YC CERE.  
 
 
 
Seznam příloh zápisu: 
1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ  
2. Zpráva trenéra 29er SCM  
3. Zpráva o činnosti 29er SCM 2017 
4. Zpráva trenéra SpS  
5. Zpráva trenéra SpS za 2. pololetí 2017   
6. Zhodnocení činnosti SpS ČSJ z pohledu trenéra 
7. Zpráva trenéra SCM Laser  
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8. Zápis ze schůzí SÚ ČSJ 
9. Koncepce podpory LT + trenérská struktura ČSJ 
10. Seznam nominovaných do ankety Jachtař roku 2017 
11. Zpráva garanta ČSJ - MČR ONE-DESING 2017 
12. Přehled práce PR manažerky za září a říjen 
13. Plán práce PR manažerky na listopad a prosinec 
14. Zpráva o činnosti PR komise ČSJ za období 2015-2017 
 
 
 
Přílohy: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             
             
   Zpráva Hlavního trenéra Říjen 2017    
  
 RD - A            
 Ondřej Teplý - Ondra byl začátkem října nemocen. Absolvoval krátkou fyzickou přípravu v  
 ČR, na kterou navazoval tréninkový camp v Athénách v silné mezinárodní skupině. Po  
 ukončení campu se přesunul zpět do ČR, kde absolvoval fyzickou silovou přípravu dle 
 plánu.na konci měsíce se opět přesune na další camp v Athénách.    
             
 Viktor Teplý - Viki v říjnu absolvoval ME v Barceloně s umístěním ve zlaté skupině 
 33/126.Začal velmi dobře, ale konec závodu se mu nepovedl dle jeho představ. Potom 
 odcestoval do Japonska na tréninkový camp a SP v Gamagori který absolvoval se svojí 
 tréninkovou skupinou. Mnoho dní na vodě bylo velmi přínosné. V regatě obsadil 40 místo. 
 Nyní se přesouvá na další tréninkový camp na Gran Canaria.    
             
 Karel Lavický - Karel věnoval říjen regeneračním procesům a připravoval se hlavně po 
 fyzické stránce se zaměřením na vytrvalost a fitness přípravu. Technická příprava a 
 materiální zajištění před odjezdem na další tréninkový camp v Cadizu se silnou mezinárodní 
 skupinou, kde bude trénovat až do prosince.   
 RD - B            
 Jakub Halouzka - Kuba absolvoval svoje první ME na Standartu a s výsledkem 106/126  
 určitě nebyl spokojen, je vidět ještě stále rozdíl mezi Radialem a Standartem. Kuba musí 
 dobrat fyzickou kondici a váhu. Měl světlé chvilky, ale to stále nestačí. Dále absolvoval 
 treninkový Camp na Lago di Garda pod vedením M. Smolaře a holandského  trenéra juniorů 
 a byl vybrán ke společným tréninkovým blokům v Holandsku a na Mallorce.  
  
 Štěpán Novotný - Štěpán na sobě stále pracuje, zlepšil svůj přístup k tréninku a nasazení. 
 Také ale jemu schází váha a fyzická kondice, která by mu určitě otevřela cestu nahoru. 
 Technicky je velmi dobře vybaven a také on byl přizván na tréninkovém campu na Lago di 
 Garda, kde odjezdil 9 tréninkových jednotek , ke společným tréninkům stejně jako Kuba  v 
 Holandku a na Mallorce. Absolvoval také ME v Barceloně 84/126.Také jemu se regata 
 nepovedla a určitě má na lepší výsledky. Další tréninkový blok bude absolvovat na Gran 
 Canarias společně s mezinárodní skupinou.        
 Všichni členové RD A a RD B plní tréninkový plán a předali hodnocení sezony 2017 
 Sportovnímu úseku na závěrečné hodnocení.      
              
           SCM 29'' pod vedením Davida Křížka absolvovalo v říjnu trénink camp na Lago di Garda 
 který se velmi povedl. Dobré podmínky, ve kterých se podařil bezva trénink pro 6 našich 
 posádek. Nebyl to žádný klasický Garda průvan, ale i tak to bylo kvalitní svezení před Euro 
 cup regatou ,která následovala po soustředění. Bohužel se zranil v tréninku Adam Ott a jeho 
 posádka odcestovala domů. V regatě si nejlépe vedli Mareček se Svobodou 43/119 a Vítovec 
 s Krsičkou 49/119. Ostatní propadli na spodní příčky závodního pole. Davidova skupina 
 pokračuje v dalším Tréninkovém bloku na Lago di Garda s Lorenzem Bianchim v Arcu. 
 Výběr nových adeptů je již připraven a současně rozdělení lodí pro novou sezonu již 
 probíhá. 
  
 SCM - Laser pod vedením Michala Smolaře po hektickém září měla volnější měsíc 
 zakončený kvalitním trénink campem pod vedením Michala Smolaře a holandského trenéra 
 juniorů. Výborný a velmi kvalitní trénink na Lago di Garda byl skvělou tečkou za sezonou 
 2017. Vysoká účast a aktivita všech zúčastněných jachtařů včetně dvou reprezentantů byla 



 opravdu na velmi dobré úrovni a jenom potvrdila kvalitu mladých jachtařů a také 
 snahu celého teamu. Spolupráce se zahraničním trenérem byla určitě velkým přínosem a 
 systém vedení tréninku byl na vysoké úrovni. Počasí bylo ještě fajn a i povětrnostní 
 podmínky byly na relativně dobrém stupni. Vysoký počet účastníků soustředěni je jenom 
 dokladem, že o laser je zájem i na konci sezony. Dík patří Michalovi a Johaně, kteří tento 
 camp organizovali.  
 
SPS - Optimist pod vedením Tondy  Mrzílka  absolvoval týdenní soustředění na Lago di Garda v 
několika skupinách ve společném tréninku. Také optimisti měli slabší povětrnostní podmínky, ale 
jako příprava to byl dobrý blok tréninků před regatou Halloween/Garda. Akce se celkem zúčastnilo 
15 závodníků z ČR nejlépe si vedli z našich Lukáš Kraus (Top Ten) a Tibor Nevelöš. Také Tondova 
skupina byla v tento podzimní čas velmi aktivní a patří jím i Tondovi dík za aktivitu a dobrou 
reprezentaci.            
  
Ve velkém množství podzimních regat vyčnívala jedna z největších regat pod českou  organizací 
a to byla Námořní rallye pořádaná skupinou TPS. Kvalitní regata s vysokou účastí se podařila na 
výbornou. Překvapení se nekonalo a hlavní kategorii vyhrál Team Rodop kapitána Martina Kulíka.  
              
 
Dalším velkým úspěchem českého jachtingu byla účast Hebe V na Midle See Race, kde posádka 
obsadila v kategorii ORC krásné třetí místo. Patří ji velká gratulace. 
 
Podzim je tady, sezona končí. Nebyla to pro Český jachting přehlídka parádních výsledků jako v 
letech minulých, ale věřím, že naše žákovské a juniorské teamy nás brzy překvapí, protože jejich 
aktivita je fajn a hodnotných výsledků se zase brzy  dočkáme.     
            
 Přeju Všem Hezké zimování a na jaře (v Lednu)       Ahoj Majčus    
     



 Sportovní centrum mládeže 
 Lodní třída 29er 
 David Křížek - trenér SCM 
 2. listopadu 2017 

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 10/2017 

V říjnu odcestovali závodníci lodní třídy 29er na Gardské jezero, kde v Riva del Garda 
proběhlo soustředění a následně se zde jel finálový závod série Eurocup. Soustředění se 
zúčastnilo celkem šest českých posádek (čtyři z SCM), ale vítr jachtařům tentokrát nebyl 
příliš nakloněn a tak se v očekávaném silném větru trénovalo jen jeden den. Během tréninku 
se při opakovaném převržení zranil Adam Ott, kterého praštil stěžeň do hlavy. Na vodě byl 
na druhém člunu účasten i jeho otec, který i v této vypjaté situaci pomáhal jiné posádce. 
Pobřežní tým odvezl závodníka na kontrolní vyšetření. Pro jistotu bylo uděláno i CT 
vyšetření, ale to nic neprokázalo. Jednalo se tedy o slabý otřes. Díky tomu posádka 
nemohla závodit a odjela domů. Velké poděkování patří Víťovi Ottovi za spolupráci na 
tréninku a jeho asistenci s druhým člunem.
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Do závodu nastoupili naši nejzkušenější Šimon Mareček a Jan Svoboda, Matěj Vítovec a 
Martin Krsička, první sezónu závodící Jára Čermák a Petr Košťál, dívčí posádka Áňa 
Milerová a Klára Houšková a do svého prvního skifového závodu naskočil i Patrik Škvařil, 
kterému dělal kosatníka zkušený Jan Pokorný.


Závod úplně nevyšel. První den nenaskočil odpolední vítr, a tak se druhý den vyplouvalo 
brzo ráno ještě za tmy. Odjely se 3 rozjížďky ve slabším větru a to nahrávalo především 
lehčím posádkám. Třetí den regaty naopak dopoledne přifouklo a odjely se další 4 rozjížďky. 
Až poté následovalo přerozdělení do zlaté a stříbrné skupiny a nedělní finále. Silný vítr opět 
nepřišel a podařilo se odjet pouze dvě rozjížďky. Celkem tedy 6 kvalifikačních a 2 finálové.


Naprosto suverénně zvítězila posádka Theo Revil a Gautier Guevel z Francie, před dívčí 
posádkou Ronja Grönblom a Sara Ehrnrooth z Finska a Nick Robins a Billy Vennis-Ozanne 
z Velké Británie.


� 
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Z našich se do zlaté skupiny probojovaly dvě posádky. Šimon Mareček a Jan Svoboda 
ztráceli ve slabém větru, ale o to lépe se jim dařilo v tom silném. Nakonec z toho bylo 
celkové 43. místo. Podobně na tom byli také Matěj Vítovec a Martin Krsička, kteří skončili 
na 49. místě. Je škoda, že se do zlaté jen těsně nedostali Jaroslav Čermák a Petr Košťál. 
Těm už se pak tolik nedařilo, ale byla to jejich první velká zkušenost na mezinárodním 
závodě této lodní třídy.


29er Eurocup - Rova del Garda - 119 lodí 

43. Š. Mareček / J. Svoboda - 35,49,26,12,23,12,28,55,11 - 147b


49. M. Vítovec / M. Krsička - 46,20,DNF,7,11,25,23,44,26 - 156b


82. J. Čermák / P. Košťál - 34,32,30,28,32,39,37,23,BFD - 216b


Žebříček SCM 29er - konečné pořadí za rok 2017 

1. Š. Mareček / J. Svoboda - 12b


2. M. Vítovec / M. Krsička - 25b


3. J. Čermák / P. Košťál - 26b


4. A. Ott / D. Muzikář - 29b


5. M. Jurečka / T. Zíta - 40b


6. O. Müller / M. Vaszi - 44b


Hodnocení posádek: 

Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka má dobrou výkonnost a skvělou techniku jízdy. 
Už ale výrazně ztrácí ve slabším větru. Oba závodníci dokázali snížit celkovou hmotnost, ale 
140 kg je na tuto loď příliš. Tým ztrácí především ve slabém větru na zadní kurzy. Je nutný 
přechod na 49er FX. Posádka již novou třídu vyzkoušela. Tým jel na Gardě výborně v silném 
větru a v úplně slabém dokázal točit návětrnou bóji ve zlaté skupině na 2. místě. Na zadní 
vítr ale výrazně ztrácí.


Matěj Vítovec a Martin Krsička - Posádka má skvělou rychlost v silnějším větru a neztrácí 
na zadní kurzy. Má ale problémy ve slabém větru. Tým začíná být na hmotnostním limitu. 
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Adam Ott a David Muzikář - Kormidelník se zranil a posádka tak nemohla nastoupit do 
závodu. V tréninku se týmu celkem dařilo. 

Matěj Jurečka a Tomáš Zíta - Tým se nezúčastnil Eurocupu na Lago di Garda. 

Ondřej Müller a Mikuláš Vaszi - Tým se nezúčastnil Eurocupu na Lago di Garda. 

Jaroslav Čermák a Petr Košťál - Posádka odjela svoji první sezónu. Díky poctivé přípravě 
dokázal tým vyhrát mistrovství ČR a vedl si výborně i na Eurocupu. Tým jen těsně 
nepostoupil do zlaté skupiny, ale ve stříbrné se jim už tolik nedařilo. Posádka má navíc 
velmi špatný materiál. Genakr je původní, stejně tak i hlavní plachta. Jednalo se 
pravděpodobně o nejstarší plachty v celé flotile. Nutný nákup konkurenceschopného 
vybavení.


Byl zahájen výběr závodníků pro příští sezónu. Ještě nic není definitivní, ale zdá se, že lodní 
třída Optimist vyprodukovala pro třídu 29er jen jednu novou posádky, která bude v příštím 
roce ještě kombinovat obě třídy. Doufám, že se to v dalších letech zlepší. Třída Cadet 
nedodala žádnou posádku a třída RS Feva dvě posádky, které jsou nicméně věkově, nebo 
hmotnostně již neperspektivní. Zatím ještě ale není vše zcela uzavřené, tak doufejme, že se 
podaří připravit dobrou a perspektivní skupinu nejen pro nadcházející sezónu.


V listopadu nás čeká soustředění v Circolo Vela Arco na Lago di Garda ve spolupráci s 
Lorenzem Bianchini, který byl v letošním roce nejúspěšnějším trenérem na mistrovství 
Evropy, když jeho svěřenci  dokázali zvítězit jak v absolutním pořadí, tak i v kategorii dívek. 
Trénink bude zároveň poslední přípravou posádky Šimon Mareček a Jan Svoboda před 
prosincovým mistrovstvím světa mládeže v Číně.


 

Za SCM 29er vypracoval trenér


	 	 	David Křížek
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 David Křížek 
 Trenér třídy 29er 
 Sportovní centrum mládeže 
 14. listopadu 2017 

Zpráva o činnosti SCM 29er v roce 2017 

Sezóna 2017 

V letošním roce bylo ve Sportovním centru mládeže lodní třídy 29er celkem 6 posádek. Ty 
se pravidelně účastnily soustředění a závodů s podporou trenéra SCM, ale také část odjely 
samostatně. Sezóna byla zahájena v únoru, kdy proběhlo soustředění v Zadaru. Panoval 
spíše slabší vítr, který byl ideální pro výuku nových posádek. Starší a zkušenější jachtaři se 
zapojili a v kombinovaných posádkách š la výuka rychle kupředu. Trénovalo se ale 
samozřejmě i v klasickém složení týmů. Podobný režim panoval i během březnového 
soustředění v téže lokalitě. V dubnu se SCM přesunulo na Lago di Garda, kde po několika 
dnech tréninku, ve skvělých podmínkách, přišel konečně první závod. Ten byl pro nás hned 
úspěšný. V konkurenci 30 lodí dokázali Šimon Mareček a Jan Svoboda s náskokem zvítězit 
a slibné bylo i 9. místo posádky Matěj Vítovec a Martin Krsička. Začínající posádky SCM 
nebyly na tento závod přizvány. V tréninku pokračovaly na domácích vodách a další 
soustředění mělo proběhnout na Lipně. Tam se nakonec jen závodilo, protože do soboty 
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dopoledne bylo ještě vše pod přívalem č erstvého sněhu. Nakonec se tedy trénovalo o 
týden později na Nechranicích. Tam už byly podmínky o poznání lepší. Následovala série 
závodů Poháru Č R, tedy Nechranice, Nové Mlýny a Č erná v Pošumaví, kde se konal 
klasický lipenský týden. Mezi tyto regaty byl vložen ještě závod série Eurocup v německém 
Kielu. Zde proběhl před závodem skvělý trénink v silném větru a vlnách, ale na vlastní 
závod už bohužel tolik nefoukalo. Do zlaté skupiny postoupila pouze posádka Šimon 
Mareček a Jan Svoboda, kteří si dopluli pro 45. místo z 93 lodí. Během léta se jelo 
mistrovství světa v USA, kam se SCM nevydalo, ale za to tým zamířil do francouzského 
Quiberonu na mistrovství Evropy. Na š ampionátu bylo 179 posádek. My jsme před 
závodem trénovali ve skupině s polským týmem. Na vlastní závod jsem musel odcestovat, 
ale z vlastních finančních zdrojů jsem zajistil náhradního trenéra. Byl to Lorenzo Bianchini, 
který byl zároveň nejúspěšnějším coachem závodu. Jeho svěřenci vyhráli jak absolutní 
pořadí a kategorii chlapců, tak i kategorii dívek. Našim se ve slábnoucím větru nedařilo a 
skončili až ve druhé polovině závodního pole. V září bylo na programu soustředění a 
mistrovství republiky na Nových Mlýnech, ale hladina vody nedovolila závod uskutečnit. 
Týden před regatou došlo u jedné z trénujících posádek k poškození ploutve a lodě a to 
díky nárazu do stromu pod vodou v oblasti závodního kurzu. Regata byla přesunuta s 
nižším koeficientem na Nechranice, ale tam se pro slabý vítr neodjela. Mistrovství ČR se 
pak konalo ve stejném místě ve spojení se závodem Eurocup. Vítr byl opět nepříznivý a  
pořadí závodníků bylo poměrně překvapivé. Pozitivní ale bylo vítězství nové posádky 
Jaroslav Č ermák a Petr Košťál, kteří celý rok poctivě trénovali a jejich úsilí bylo 
zhodnoceno. Závěr sezóny pak patřil tradičně soustředění na Lago di Garda, které bylo 
zakončeno finálovým závodem Eurocup. Celý týden panovaly skvělé jachtařské podmínky, 
ale pro závod vítr na kvalifikaci zeslábl. To našim posádkám příliš nenahrávalo, ale i tak se 
dvě dostaly do zlaté skupiny a jedna loď jen těsně neprošla. Nakonec si Š imon Mareček s 
Janem Svobodou připsali 43. místo ze 119 lodí a Matěj Vítovec a Martin Krsička skončili 49. 
Premiéru na zahraniční regatě měli Jára Čermák a Petr Košťál, kteří skončili na 82. místě. 
Nyní čeká závodníky Sportovního centra mládeže ještě jedno soustředění na Lago di Garda, 
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které bude pod vedením Mattea Ferraglia (trenér US Nacra 17 týmu a úspěšný 
reprezentant). V prosinci pak zamíří Š imon Mareček a Jan Svoboda na mládežnické 
mistrovství světa do čínské Sanye.


Co se podařilo 

Podařilo se opět posunout výkonnost našich posádek. Skvělým důkazem bylo vítězství 
posádky Mareček a Svoboda na Lago di Garda. V sérii Eurocup naši závodníci zaznamenali 
několik dojezdů v TOP10. Podařilo se posunout novou posádku Č ermák a Košťál až na 
nejvyšší stupeň na mistrovství republiky. Tato posádka je tak další nadějí do příštích let. 
Všechny akce SCM se vydařily bez jakýchkoliv technických i organizačních problémů. Celý 
tým fungoval skvěle a velmi dobrá byla i spolupráce s rodiči. Velkým přínosem byla i pomoc 
Víti Otta, který několikrát asistoval na vodě se svým č lunem. Bylo to přínosné nejen pro 
vlastní trénink, ale také z hlediska bezpečnosti.


Co se nepodařilo 

Nepodařilo se vyprovokovat posádky k větší osobní aktivitě. Většina posádek mimo akce 
SCM nedostatečně trénovala. Chybí posádka s absolutním nasazením jaké měly dříve např. 
Nikol Staňková a Johana Kořanová. I přes uskutečnění několika propagačních akcí se 
nepodařilo zajistit větší příliv závodníků do lodní třídy. Z třídy Optimist přichází pouze 3 
jachtaři a to ještě chtějí kombinovat Q a 29er, nebo LAR a 29er. Ze třídy RS Feva přichází 
pouze dvě posádky. Z toho jedna je neperspektivní z důvodu věku a druhá z důvodu 
hmotnosti. Z lodní třídy Cadet nepřišla jediná posádka. Znovu apeluji na dotažení koncepce 
ČSJ a zajištění přechodu závodníků z dětských lodních tříd ve věku 14 až max. 16 let. Ti co 
to myslí s jachtingem na dvouposádce opravdu vážně, musí přijít na 29er ve věku 14-15 let. 
Rok se budou učit techniku jízdy, souhru, komunikaci atp. Další rok se budou učit prosadit 
se v závodním poli a sbírat zkušenosti v zahraničí a pak mají dva roky na to, aby předvedli 
slušné výkony. V 19 letech mohou být zkušenými jachtaři a přejít na olympijskou lodní třídu 
(49er, 49erFX, 470, Nacra 17). 


� 
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Hodnocení posádek 

Šimon Mareček / Jan Svoboda - Posádka měla skvělý vstup do sezóny, ale už je na 29er 
příliš těžká. V silném větru to byl problém pouze na zadní vítr, ale ve středním a slabším 
větru již výrazně ztráceli. Pro příští rok tým plánuje přechod na 49erFX. Posádce patří velké 
poděkování za aktivitu v SCM a lodní třídě 29er, jejich výsledky i předávání zkušeností 
dalším závodníkům!!!


Matěj Vítovec / Martin Krsička - Posádka je velmi rychlá v silném větru a přitom neztrácí 
na zadní kurzy. Problém je ale ve slabém větru a to nejen s technikou jízdy, ale také s 
taktikou. Dobrá fyzická kondice. Tým zvýšil celkovou aktivitu na vodě. Je třeba více 
trénovat za všech povětrnostních podmínek.


Jaroslav Č ermák / Petr Košťál - Nově příchozí posádka se rychle zapojila a díky 
zkušenosti z dvojposádkové lodě se rychle posouvala kupředu. Základem jejich úspěšné 
sezóny ale bylo obrovské nasazení a velký objem individuálního tréninku na domácí Seči. 
Chybí investice do materiálu. Tým závodil na dobré úrovní, ale s nejstaršími plachtami v 
závodním poli.


Adam Ott / David Muzikář - V posádce došlo ke změně kosatníka. Ten se i přes mladý věk 
rychle učí. Na sehranosti posádky je to ale znát. Posádka udělala velký kus práce a zvládá 
loď ve všech podmínkách. Kormidelník Adam Ott se zranil na Gardě a nemohl startovat v 
posledním Eurocupu.


Matěj Jurečka / Tomáš Zíta - Posádka se rychle učila a zaznamenávala dobré pokroky, ale 
později se posun zastavil. Chybí dostatek individuálního tréninku a větší nasazení. Posádka 
má ideální hmotnost a rozložení. S větším objemem tréninku by měla š anci na dobrá 
umístění. Tým se nezúčastnil podzimní Gardy.


Ondřej Müller / Mikuláš Vaszi - Nová posádka, která kombinovala 29er, Laser a Bic 
Techno. Kormidelník měl několikrát zdravotní problémy a tak chyběla větší tréninková 
aktivita. Tým se nezúčastnil podzimní Gardy. Doporučuji vybrat jednu konkrétní třídu a té se 
pak věnovat s plným nasazením.


Žebříček Sportovního centra mládeže 29er 

Posádka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B

1. Š. Mareček / J. Svoboda 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 12

2. M. Vítovec / M. Krsička 2 3 4 2 2 2 5 4 8 2 25

3. J. Čermák / P. Košťál 3 6 3 4 4 3 2 6 2 3 26

4. A. Ott / D. Muzikář 3 2 2 3 3 4 3 6 6 4 29

5. M. Jurečka / T. Zíta 3 4 6 5 4 5 4 6 10 4 40

6. O. Müller / M. Vaszi 3 5 5 6 4 6 5 6 12 4 44
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Plány pro rok 2018 

Pro příští jachtařskou sezónu plánujeme opět pravidelná soustředění SCM. Pokud bude 
zajištěn druhý č lun, pak bude přínosem zapojit i ostatní domácí posádky. Na konci února 
připravujeme soustředění v chorvatském Zadaru a koncem března na Lago di Garda, kde 
se posádky zúčastní i první regaty. V dubnu a v květnu jsou v plánu akce na Lipně a na 
Nových Mlýnech. V č ervnu pak soustředění a Eurocup v Kielu. V č ervenci se závodníci 
zúčastní závodů na Lipně a nejlepší posádka by měla odletět na mistrovství světa mládeže 
do USA. Srpen by měl být vrcholem sezóny. Ti nejlepší se zúčastní mistrovství Evropy ve 
Finsku. Září pak bude na Nových Mlýnech a na Nechranicích a ř íjen tradičně na Lago di 
Garda.


V příštím roce chceme opět více apelovat na závodníky, aby častěji trénovali i na domácích 
vodách. Důraz bude kladen také na bezpečnost. Rádi bychom na akcích využívali pomoci 
Víti Otta na druhém člunu. Budeme více doporučovat užívání ochranných prostředků, jako 
např. helmy. Vesty jsou samozřejmě povinné pro všechny bez ohledu na věk. Zároveň 
plánujeme dvě regaty společně s třídou RS Feva, kde chceme dělat představení pro 
závodníky i rodiče s možností vyzkoušení lodě s v kombinaci s našimi zkušenými jachtaři. V 
podobném režimu plánujeme i jeden závod s lodní třídou Optimist. Chceme tak předejít 
fámám a naprosto zkresleným informacím, které se k jachtařské veřejnosti dostávají a 
negativně ovlivňují hromadnější přestup na tuto perspektivní a moderní lodní třídu. 
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Navržení závodníci do Sportovního centra mládeže 29er pro rok 2018 

1. Matěj Vítovec 1999 / Martin Krsička 2000


2. Jaroslav Čermák 2001 / Petr Košťál 2002


3. Adam Ott 2001 / David Muzikář 2003 


4. Michal Krsička 2003 / Lukáš Krsička 2003
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Těchto osm závodníků (čtyři posádky) navrhuji VV ČSJ k zařazení do Sportovního centra 
mládeže lodní třídy 29er pro rok 2018. 


Matěj Vítovec / Martin Krsička - pro příští rok se jedná o nejzkušenější posádku. Je tu ale 
postupně problém s hmotností, která je nyní 135 kg, tedy 5 kg nad optimem (120-130 kg). 
Tým má v plánu postupný přechod na 49erFX, což skvěle zapadá do konceptu ČSJ.


Jaroslav Č ermák / Petr Košťál - posádka s nejrychlejším výkonnostním vzestupem. 
Ideální věk, ideální hmotnost i ideální nasazení. Problém s materiálem. Je třeba se finančně 
zapojit. Na stávajícím svazovém materiálu posádka nebude konkurenceschopná v 
zahraničí.


Adam Ott / David Muzikář - zkušený kormidelník s novým kosatníkem, kteří odjeli 
společně v tomto složení polovinu sezóny. Tým se dostává do problémů s hmotností (135 
kg), ale není vyloučen postupný přechod na 49erFX.


Michal Krsička / Lukáš Krsička - nová posádka, která na 29eru odjela již mistrovství ČR 
na Nechranicích. Tým sice plánuje ještě několik závodů na Optimistu, ale to v prvním roce 
přechodu nebude problém. Tým by stejně nemohl na velké mezinárodní regaty. Hmotnost 
posádky je zatím pouze 94 kg, ale převrženou loď již postaví.


Navržené posádky pro přidělení lodí 29er ČSJ pro rok 2018 

1. Matěj Vítovec / Martin Krsička - navrženi do SCM, vyšší hmotnost


2. Jaroslav Čermák / Petr Košťál - navrženi do SCM, ideální parametry


3. Michal Krsička / Lukáš Krsička - navrženi do SCM, nová perspektivní a velmi lehká 
posádka


4. Matěj Jurečka / Tomáš Zíta - letos bez navržení do SCM, lze změnit v průběhu sezóny


5. Anna Milerová / Jan Pokorný - nová kombinace zkušených závodníků třídy


6. Jakub Dobrý / Tereza Dobrá - nová posádka, kormidelník již bez perspektivy pro SCM


7. Barbara Pavlíková / Anna Taubnerová - zkušená kormidelnice v kombinaci s novou 
kosatnicí - pokud ovšem nezmění zaměření a nepůjde cestou třídy Laser ??? Měla by 
být přidělena pouze jedna loď.


8. Jiří Smrčka / Jáchym Kubů - nová posádka bez výraznějších výsledků z RS Feva, která 
je již nyní nad hmotnostním optimem (140 kg)
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9. Alex Nahodil / Jan Sušil - nová posádka bez výraznějších výsledků, která má šanci se 
zařadit. Ideální hmotnostní parametry.


Adam Ott 2001 / David Muzikář 2003 - navrženi do SCM - vlastní loď


Žádost o přidělení lodě zaslal také Ondřej Müller, který ale nemá kosatníka a v letošním roce 
kombinoval tři lodní třídy, což nevedlo k výkonnostnímu vzestupu. Dále žádala zkušená 
kosatnice Klára Houšková, která měla jezdit se Zosiou Burskou. Nakonec byla ale žádost 
stažena a Klára Houšková nemá adekvátního kormidelníka. Jelikož stále zůstává jedna loď 
volná a jedna posádka by si navíc mohla zažádat o klubovou loď, budeme i nadále hledat 
řešení, aby v příštím roce jezdilo maximum posádek.


Na závěr bych rád poděkoval Českému svazu jachtingu za projevenou důvěru i podporu. 
Celý tým se podařilo posunout opět kupředu a za odchozí nejzkušenější posádku se 
podařilo připravit adekvátní náhradu. Děkuji a těším se na další přínosnou spolupráci.


 

Za SCM 29er vypracoval trenér


	 	 	David Křížek
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Zpráva trenéra SPS za říjen 2017 
 
Během října byly hlavními úkoly:  
 

 Organizace akce Garda Halloween 

 Příprava lednové akce ve Španělsku 

 Školení a doškolení trenérů II. a III. třídy Brno 

 Primátorský štít a závody ve Štětí 

 Vyúčtování akcí MS, ME, Dziwnow červen 
 

Akce školení a doškolení trenérů II. a III. třídy Brno 
Akce byla zaměřena na trenéry třídy Optimist, kterých se sešlo 14 plus několik dalších z jiných tříd. 
Jako vedoucí školení jsem se zaměřil na trimování a techniku jízdy Optimist. Vítr bohužel příliš nepřál 
a také času bylo málo. Výstupy budou prezentovány TMK ČSJ.  
 
Akce Garda Halloween 
Absolvovali jsme 2 dny tréninku spíše ve slabším větru, proto jsem pro další dva dny zvolil ranní vítr, 
který je v toto roční období na Gardě jistější. Po 4 dnech náročného tréninku jsme se přihlásili do 
závodu a trochu odpočívali. První den regaty jsme strávili čekáním a jen jedna skupina dojela 
rozjížďku, ostatní byly přerušeny. Další dva dny se startovalo na ranní vítr a foukalo pěkně. Našim 
starším se moc nevedlo, akorát Klára Himmelová zajela jednu 3 a Tom Mlejnek  7. Výborně si vedli 
Cadetti Lukáš Kraus a Tibor Neveloš, když nakonec Lukáš dojel v TOP TEN.        
Děkuji za podporu YC Štětí a také Moravskému jacht klubu, kteří pomáhali na člunech.        
Regaty se zúčastnilo 15 českých posádek!     
                                                                                           
Tonda Mrzílek 
 

 



 



 
 
 



Zpráva trenéra SPS za 2. pololetí 2017     
 
Podrobnější informace jsou obsaženy v pravidelných měsíčních zprávách. Akce probíhaly podle plánu, 

navíc jsem se zúčastnil Poháru ALT na Mlýnech jako zástupce ALT Q pro komunikaci se ZK, naopak se 

neuskutečnila podzimní listopadová akce v Zadaru, pro malý zájem kvůli školním povinnostem. 

Hlavními akcemi byly regaty v Dziwnowě a na Gardě. Na každé regatě se sešlo přes 300 lodí včetně 16 

respektive 15 českých. 

Ve spolupráci s TMK, jsme uspořádali školení trenérů II. a III. třídy v Brně, se zaměřením na třídu Q, 

kde jsem byl hlavním trenérem. Školení se zúčastnilo 15 trenérů, materiály k dalšímu využití nyní 

zpracovává TMK. 

Ve druhém pololetí zůstali členy již zkušení závodníci, kteří chtějí uspět na velkých regatách v příští 

sezóně, případně již budou alternovat na větší lodi. Budeme řešit zejména podle jejich aktuální 

hmotnosti na jaře 2018. 

Krsička Michal (2003)  
Krsička Lukáš (2003) obě dvojčata během léta hodně vyrostla a přibrala, především Michal, který 

díky tomu ztratil trochu na rychlosti a nejede mu to, jak by si představoval a 
jak byl zvyklý. Kluci již zkusili 29er, na který budou směřovat již příští sezónu, 
zatím jsme domluveni, že upřednostní účast na MS Q 

Jurečka Šimon (2003) po vítězství na MČR, se mu na moři v Dziwnowě moc nedařilo, má trochu 
psychické zábrany v silném větru, ale bohužel nezajel ani ve slabém, na druhé 
akci na Gardě nebyl, fyzicky může zatím v pohodě jezdit na Q, v příští sezóně 
bude mít ještě dobrou hmotnost 

Kraus Tobiáš (2003) během sezóny vyrostl a nevím, jak bude vypadat na jaře, zatím jsme 
domluveni, že by rád jel MS nebo ME na Q, ale již postupně přechází na 420, 
na které se již zúčastnil dvou soustředění, má trochu nevyrovnané výsledky, 
podle aktuální psychické pohody 

Chalupníková Kristýna (2005) alternuje již na BIC Techno, kde se jí velice daří a bude se ubírat i 
v budoucnu tímto směrem, zatím bude ještě také na Q, z důvodu získání 
lepších taktických dovedností a chce jet na ME Q 

 
Noví závodníci v SPS – tito závodníci jsou méně zkušení, někteří byli poprvé na moři v Dziwnowě, 
nicméně jsou mladí a nadějní, budou většinou jezdit na Q minimálně jednu sezónu.  
Kališová Markéta  2004 
Piňosová Kristýna 2005 
Kraus Lukáš  2006 
Kučera Matěj   2005 
Šindelka Ondřej  2006 
Rek Adam  2005 
Tlapák Vojtěch  2005 
Jaroš Adam  2005 
Paigerová Vanda 2003 
Rais Michal  2006 
 

Závodníci, kteří byli v 1. pololetí v SPS a ve druhém ne 

Nevelöš Adam (2004)   patří mezi zkušené závodníky, ve druhém pololetí nebyl zařazen do SPS, 

protože s námi nejel na žádnou akci, připravoval se na MS BIC Techno, v příští 

sezóně se zaměří na tuto třídu více, ale možná pojede i něco na Q 



Nevelöš Tibor (2006)  velmi nadějný závodník, jezdí také zároveň BIC Techno, v příští sezóně bude 

kombinovat obě třídy. Byl s námi na Gardě, kde zajel velmi dobře 

 

Další závodníci, se kterými jednám na zařazení do SPS v 1. pololetí 2018 

Halouzka Michal 2005 

Valenová Bára 2007 

Kučera Matěj 2005 

Hála Jan 2005 

  

 

Plán SPS na druhé pololetí a začátek roku 2018 
 
Dziwnow  12.-17.9.  trénink a regata MM Polska, zároveň druhý nominační závod na MS a ME  
Brno  20.-22.10. školení trenérů II. A III. Třídy se zaměřením na Q 
Garda      24.-31.10. trénink a regata Halloween Cup 
Torrevieja  20.-30.1. trénink a regata Torrevieja- již obsazeno 
Torrevieja únor-březen Torrevieja trénink ??? – zatím málo zájemců 
Garda  25.3.-1.4. trénink a regata Garda Meeting, zároveň poslední nominační závod MS a 
ME 
 
 
Tonda Mrzílek-trenér SPS ČSJ 
  

 



ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ ČINNOSTI SPS ČSJ Z POHLEDU TRENÉRA 

Pracuji na pozici trenéra SPS ČSJ čtvrtou sezónu. Optimisty jsem před tím trénoval v YC CERE na 

klubové úrovni. Myslím, že za čtyři roky jsem získal velké množství zkušeností a poznatků, které mohu 

nyní předávat jednak závodníkům, ale především klubovým trenérům, případně rodičům. Tím se 

zvyšuje kvalita celé české flotily třídy Optimist. 

Za čtyři sezóny na člunu s Optíky jsem se poznal s celou řadou mezinárodně uznávaných trenérů, od 

kterých mohu čerpat znalosti o velmi specifické třídě, jakou je Optimist. Jedná se především o Ziziho 

Staniula (POL, SUI), Rikyho Stadela (GER, ESP), Kiko Iguala (ESP) a několik polských trenérů, se kterými 

jsem každým rokem na společném člunu při MS a ME. 

Myslím, že je dobrý nápad ČSJ na pozvání zahraničního trenéra na některou z našich akcí. Nelze 

ovšem činit jednoznačné závěry a brát jako dogma vše, co nám jiní trenéři předávají, tak jak se to 

někdy děje. Je třeba nové informace vyhodnotit, protože někdy jsou od různých trenérů i 

protichůdné. Přesto mohou vést ke společnému cíli, kterým je pro mne POLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH 

JACHTAŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ, NÁVYKŮ A CHOVÁNÍ MLADÝM JACHTAŘŮM! 

Oproti prvnímu roku, kdy jsem upřednostňoval menší počet účastníků akcí, jsem došel k závěru, že 

pro kvalitativní rozvoj českých optíků, bude dobré, když se na zahraniční soustředění a závody, 

dostane co nejvíce mladých jachtařů. Nejde ovšem jen o rozvoj třídy Optimist, ale doufám, že si takto 

„vyškolení“ jachtaři odnesou nabyté zkušenosti na juniorské třídy. 

Co se za uplynulé roky ještě povedlo: 

 Více akcí na moři nebo Gardě 

 Více tréninku na úkor závodů 

 Změna nominačních pravidel s důrazem na zahraniční závody 

 Vedení závodníků k samostatnosti a odpovědnosti 

 Zlepšení znalostí a návyků ve fyzické přípravě – protahování, výživa sportovce 

 Překlad knihy „Optimistické plachtění“ 

 Spolupráce s trenéry SCM 

 

Co je třeba zlepšit: 

 Komunikaci s rodiči a nastavení pravidel účasti rodičů na akcích 

 Doporučení závodníkům, trenérům a rodičům, aby včas přešli z Q na juniorskou LT, i přes 

moje doporučení se tak neděje 

 Jednotné převleky ČSJ (repre ČR) 

Závěrem je třeba říci, že koncepce podpory trenérů vybraných tříd je přínosná, protože know how 

zůstává a je předáváno dále. 

Zpracoval: Tonda Mrzílek 

Neratovice 13.11.17 



                                                              ZPRÁVA TRENÉRA 
                                                                       Laser team 
 
Za období: 1.-31. 10. 2017 
      
     Měsíc říjen byl dle RTP v duchu dvou hlavních akcí, a to 1. - 8. 10. ME Barcelona – Lar muži,     
Lar ženy a Las. Na konci měsíce již tradičně nás čekalo soustředění Laser týmu na Lago di Garda. 
 
     Před koncem měsíce odcestovali naši reprezentanti na trénink do Barcelony, připravit se na 
druhý vrchol sezóny, ME Lar a Las, konkrétně na Las Viktor Teplý, Štěpán Novotný, Jakub a Jiří 
Halouzkovi, na Lar M odjeli Mario Nuc a  Ben Přikryl, na Lar W Martina Bezděková. 
    Závod byl na začátku poznamenaný jednodenní stávkou rozhodčích, ale poté se dalo vše do 
pohybu. Závod byl náročný, složitý na povětrností výkyvy, slabý vítr střídal silnější revír je i 
komplikovaný na dlouhé táhlé vlny, a pokud se tento jev spojí s malým větrem, je to na techniku 
jízdy o to náročnější. 
    Naše výprava nepropadla, ale žádné kvalitní výsledky se nám nepodařilo zajet, a to ani u těch 
nejzkušenějších a nejstarších reprezentantů. Zdařily se pouze některé dílčí výsledky v rozjížďkách. 
 
    Po návratu byla zhruba deset dní pauza a Tým odcestoval na Lago di Garda ke svému 
podzimnímu soustředění. Po dohodě s holandským koučem Stevenem Le Fevrem, který trénuje Top 
talent tým do 23 let a který má ve skupině dospělých na Las i Vikiho Teplého, jsme plánovaně toto 
soustředění měli pod jeho vedením. Tři denní náročný dvoufázový trénink dal všem pořádně zabrat, 
cílem bylo zdokonalení techniky trimu a jízdy v různých povětrnostních podmínkách. Zbytek týdne 
jsme se věnovali tréninku ostatních pohybových dovedností na lodi (obraty, jízda na zadní vítr, jízda 
proti větru, jízda na boční a zadoboční kurs, objezdy bójí a kratší i dlouhé tréninkové rozjížďky. 
    Soustředění hodnotím velmi pozitivně a aktivita týmu byla skvělá. Velmi dobrým přínosem byly 
reakce a postřehy ze strany nezávislého zahraničního trenéra jednotlivě k našim svěřencům, protože 
nám mnohdy vyčítaná nadměrná kritika, přišla tentokrát z jiných úst, což mělo velmi přínosný efekt. 
    Na soustředění byl přítomen i Hlavní trenér ČSJ Michael Maier, se kterým jsme společně s 
Johanou Rozlivkovou uskutečnili v závěru soustředění individuální hodnocení a projednali s 
každým Plán na sezónu 2018 a jeho námi navržené zařazení do SCM, RDJ a RD.    
    Soustředění se zúčastnilo 17 Laserů, z toho 10 členů SCM – Štěpán Novotný, Jakub Halouzka, 
Jiří Halouzka, Ben Přikryl, Mario Nuc, Martin Kmenta, Víťa Moučka, Lucie Keblová, Bára 
Košťálová, Lenka Kališová. Dále pak naši noví adepti na členství v týmu – Kačka Švíková, Bára 
Švíková, Klára Himmelová, Jiří Himmel, a navíc se k tréninku přidala i Markéta Bauerová, Hanka 
Moučková a podle možností i Míša Halouzka. 
 
    Na konci měsíce listopadu máme nad rámec RTP domluvený společný trénink s holandským 
týmem v Medmbliku, kterého by se mělo zúčastnit našich 8 zkušenějších členů na Las a Lar. 
 
V Jilemnici, dne 14. 11. 2017                                                                 Michal Smolař 
                                                                                                             trenér SCM Laser 
 
 
Přílohy: Měsíční zprávy členů týmu 



                                                             Zápis ze schůzí SÚ ČSJ 
 
Datum konání: 12. 9. a 14. 11. 2017 
Přítomni: Michael Maier, Michal Smolař, Antonín Mrzílek, Johana Rozlivková 
Hosté: Tomáš Musil, Václav Novotný 
Omluveni: David Křížek 
 
Program – body k projednání 
 
1. Zařazení trenéra Bic Techno: shodli jsme se, že je nutné oslovit vedení této ALT WS, aby 
dodalo SÚ jasnou představu a návrh trenérů, kteří mají o činnost zájem a splňují požadavky 
stanovené ČSJ. Dále je nutné, aby ALT projevila aktivitu a začala se SÚ a VV ohledně této otázky 
komunikovat a jednat.  Shodli jsme se, že hlavní trenér ČSJ Michael Maier naváže komunikaci se 
stávajícím vedením ALT. 
 
2. Směrnice o přidělování lodí – SÚ, hlavní trenér, trenér SCM Laser: shodli jsme se, že je nutné, 
aby přidělování lodí bylo v kompetenci trenérů SCM v dané podporované LT, trenér tento 
požadavek předloží SÚ a hlavnímu trenérovi ČSJ k odsouhlasení. Michael Maier předloží na 
listopadovém zasedání jednotlivé body o přidělování lodí Laser k doplnění Směrnice C17.     
 
3. Návrh členů SCM pro rok 2018: trenéři SCM předložily návrhy na složení týmů SCM Laser a 
29er pro následující sezónu 2018, po diskusi byli do SCM navržení a odsouhlaseni SÚ následující 
talenti: 
   
SCM 29er: Matěj Vítovec, Martin Krsička, Jaroslav Čermák, Petr Košťál, Adam Ott, David 
Muzikář, Michal Krsička, Lukáš Krsička 
 
SCM Laser: Jakub Halouzka SCM/RD B, Martina Bezděková SCM/RD B, Ben Přikryl SCM/RDJ, 
Víťa Moučka SCM/RDJ, SCM – Mario Nuc, Martin Kmenta, Jiří Himmel, Lucie Keblová, Bára 
Košťálová, Kateřina Švíková, Bára Švíková, Klára Himmelová 
 
Na základě rozhodnutí SÚ jsou z SCM vyřazeni následující členové: Jiří Halouzka, Jean-B. Janča, 
David Bezděk, Radek Sopoušek, Zdeněk Dybal, Lenka Kališová, Zosia Burska, Michal Koštýř, 
Štěpán Novotný 
 
4. Přijímání talentů v průběhu sezóny do SCM: shodli jsme se, že zařazování a vyřazování členů 
SCM může probíhat i v průběhu roku, a to na základě požadavku trenére LT, který tento návrh 
předloží k odsouhlasení hlavnímu trenérovi ČSJ a KVS. Současně jsme se shodli, že do SCM 
mohou být přijímáni talenti mladší 15 let na doporučení trenéra Sps. 
 
5. Nominační závody 2018 SpS, SCM, RDJ: trenéři Sps A.Mrzílek a SCM Laser M.Smolař 
předložili návrh NOZ na sezónu 2018. 
 
Sps: LT Q na ME, MS – MČR 2017 + Dziwnów 2017+Lago di Garda 2018 (jaro) 
 
SCM Laser na MSJ ISAF Lar Corpus Christi 14. - 22. 7. 2018 -   
 
B.Přikryl x V.Moučka – ME Lar M  La Rochelle + Kieler Woche I. Lar 
L.Keblová x B.Košťálová x K.Švíková – EC Ostende Lar + Kieler Woche I. Lar 
 
Plán NOZ byl schválen. 
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6. Plán nominací SCM ME, MS 2018: M.Smolař informoval, že SCM Laser tým má zpracovaný 

Plán nominací pro rok 2018 a je přílohou tohoto zápisu. 

SÚ vzal toto na vědomí.   

7. Nová závodní pravidla: M. Maier již vyzvedl pro trenéry Sps a SCM nová pravidla a po dohodě 

si je každý trenér u něho osobně vyzvedne. 

8. Oblečení MM (PR manažerka): M.Maier informoval, že oblečení se nepodařilo s firmou KWS 

dohodnout. Tomáš Musil rozeslal trenérům SÚ nabídku na vybavení trenérů. 

SÚ vzal toto na vědomí. 

9. Plán zapůjčení člunů ČSJ: M.Maier dal všem trenérům na vědomí, že je potřeba zaslat Plán 

sezóny 2018 a požadavky na zapůjčení člunů. 

10. Rozdělení podpory LT: V.Novotný informoval, že na podpoře LT pracuje, bude nás informovat 

a předloží ji ke schválení VV. 

11. MSJ ISAF Lar ČÍNA  2017: účast Johany Rozlivkové (trenér Laser) a Davida Křížka (trenér 

29er) na tomto MSJ  ISAF ČÍNA – ANO,  SÚ bere tuto informaci na vědomí a potvrzuje účast obou 

trenérů. 

12.Podpora spolupráce s FTVS: Johana Rozlivková podala informace o přípravě na studium 

FTVS obor trenérství, M.Smolař informoval o tom, že Zdeněk Sünderhauf – předseda TMK navázal 

spolupráci s FspS pro výuku trenérů II.tř. a v současné době probíhají jednání s FTVS v Praze. SÚ 

plně podporuje aktivitu Johany pro studium na FTVS. 

13.Spolupráce se zahraničními trenéry: M.Smolař informoval, že SCM Laser tým navázal v 

letošní sezóně spolupráci s holandským trenérem Stevenem Le Fevrem, který trénuje Top talent tým 

NL a spolupráce proběhne ještě letos na konci listopadu v Medembliku. A Mrzílek informoval, že 

Sps Q tým spolupracuje s trenérem Riky Stadelem. Spolupráce je velmi vítána a bude nadále 

podporována a rozvíjena. 

14.Zimní soustředění SpS, SCM, RD: M.Maier informoval, že by rád podpořil myšlenku 

společného zimního soustředění všech skupin ve vybraném zimním středisku, aby se mohli v 

budoucnu střetávat mladí talenti s již skušenými reprezentanty a rozvíjel se týmový duch celé 

reprezentace. Tuto aktivitu všichni vítáme. 

15.Soustředění Laser Mallorca: M.Smolař a J.Rozlivková informovali o plánovaných 

soustředěních na začátku sezóny 2018 na Mallorce (termíny 20.- 27. 2., 14.- 21. 3.). Členové RD B 

Las Jakub Halouzka a Štěpán Novotný jsou holandským trenérem přizváni k tréninku do skupiny 

jeho talentů, skupina Lar je ve spolupráci trenérů obou skupin přizvána k tréninkovým regatám 

skupina L47 bude pod vedením českého trenéra. 

16.RTP reprezentace: Tomáš Musil dal na vědomí, že na základě zařazení jednotlivců do RD a                                                              
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RDJ je nutné, aby Martina Bezděková (Lar), Domonika Vaďurová+Sára Tkadlecová (49rFX) dodali 

v co možná nejkratším termínu RTP na rok 2018. Víťa Moučka a Ben Přikryl mohou dodat plán do 

konce měsíce listopadu (Plán je již předběžně postaven trenérem SCM Laser). Štěpán Novotný a 

Jakub Halouzka RTP již odevzdali. Současně jsme se shodli na max.možné podpoře těchto talentů v 

příštím období. 

17. Vystupování reprezentace: Hlavní trenér M.Maier apeloval, aby naši reprezentanti dbali na 

slušné oblečení (nejen na vodě, ale i na břehu),  dále na vystupování, a dále na stav sportovního 

materiálu. Všichni bereme tento apel na vědomí a více se na tuto problematiku zaměříme. 

18.Koncepce podpory OH LT: M.Maier předložil schéma Koncepce, na kterém společně 

pracovala pracovní skupina ve složení M.Maier,M.Smolař,A.Mrzílek,R.Mareček,V.Novotný. 

Současně M.Maier, M.Smolař a J.Rozlivková vypracovali schéma Trenérské struktury ČSJ. SÚ tato 

schémata odsouhlasil a M.Maier je navrhne VV k odsouhlasení. Ohledně podpory LT 420 jsme se 

shodli na následujícím: podpora ze strany ČSJ může být realizována v případě, že ALT bude mít 

dostatečný počet lodí a určeného trenéra, který předloží SÚ relevantní RTP závodů a soustředění k 

odsouhlasení. V takovém případě může SÚ doporučit finanční podporu a dát návrh k odsouhlasení 

VV ČSJ. 

19.Vyúčtování podpory RD A, RD B,RDJ a SCM: všichni trenéři skupin, kteří mají 

nevyúčtované peníze byli M.Maierem a T.Musilem vyzváni, aby urychleně provedli kontrolu 

vyúčtování akcí a upozornili své svěřence, aby tak učinili v případě, že ještě některá vyúčtování 

neodevzdali ekonomovi ČSJ. 

20.Hodnocení RD, RDJ, SCM, SpS = Roční hodnocení: dodají trenéři M.Maierovi ve svých 

Ročních zprávách v co nejkratším čase. Všichni vzali na vědomí. 

 

V Jilemnici, dne 15.11.2017                                                       Zápis provedl 

                                                                                                    Michal Smolař    

 



KONCEPCE PODPORY LODNÍCH TŘÍD 
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VV ČSJ 
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TRENÉŘI SPS  TRENÉŘI SCM KONDIČNÍ TRENÉR 

KLUBOVÝ TRENÉŘI  + ALT TRENÉŘI  

KOMISE MLÁDEŽE 



CÍL KONCEPCE PODPORY LODNÍCH TŘÍD 
 

- Sjednotit sportovní jachting do uceleného systému, který podpoří cestu od 
žákovského jachtingu až po kategorie seniorské s cílem reprezentovat Český 
jachting na ME, MS a Olympijských hrách.  
     
- Podpořit jachting v kategorii žáků a juniorů, který bude veden 
profesionálními trenéry ve skupinách SpS a SCM ve spolupráci s klubovými 
trenéry.  
 
- Usnadnit plynulý přechod ze žákovských kategorií do juniorských a 
seniorských jachtařských skupin a teamů.  
     
- Zajistit systém komplexní  přípravy profesionálním trenérem, který bude 
spolupracovat se skupinami SpS, SCM a současně s klubovými trenéry 
 
- Stabilizovat spolupráci Sportovního úseku, KVS a ALT  
   
- Podpořit žákovský a juniorský jachting na klubové úrovni současně se 
zajištěním odborného vedení sportovní přípravy.  
    
- Podpořit technicky a materiálně  celky SpS a SCM  v rámci jachtařské 
přípravy v žákovských a juniorských kategoriích.  
    
- Finální podpora  olympijských tříd a tříd, které jsou součástí pro kvalifikaci 
na OH   

 



Nominace Jachtař roku 2017 
 
MUŽI 
 
Milan Hájek (1968) 
TJ Lokomotiva Plzeň 
1. místo ME/MČR RS700 (40 lodí) Lipno 
1. místo Pohár ČR RS700 
3. místo MČR One-Design (19 lodí) Chorvatsko s TŘI SESTRY SAILING TEAMEM 
 
Jiří Hrubý (1969) – Roman Houdek (1981) 
YachtClub SK Štětí/ TJ Lodní sporty Brno 
15. místo MS FD (102 lodí) Marina di Scarlino, Itálie 
1. místo MČR FD (25 lodí) Nechranice 
5. místo Kielerwoche FD (25 lodí) 
 
Milan Koláček (1979) 
TJ Lodní sporty Brno 
12. místo Solo Normandie třída Figaro (24 lodí) 
25. místo (2. místo nováčci) Solo Maître CoQ třída Figaro (31 lodí) 
21. místo (4. místo nováčci) La Solitaire URGO Le Figaro třída Figaro (41 lodí) 
15. místo Tour de Bretagne třída Figaro (24 lodí) – společně s Francouzem Vincentem 
Biarnesem  
3. místo Rolex Middle Sea Race ORC celkově – společně s týmem HÉBÉ 
2. místo Rolex Middle Sea Race ORC ve skupině – společně s týmem HÉBÉ 
 
David Křížek (1972) 
TJ Lokomotiva Plzeň 
9. místo Extreme Sailing Series Flying Phantom (15 týmů) 
1. místo MČR One-Design First 35 (19 lodí) Chorvatsko společně s týmem RODOP 
1. místo MČR Catamaran Open (10 lodí) Lipno společně s Janem Svobodou 
 
Petr Kučera jun. (1986) 
TJ Rapid Brno 
3. místo ME Raceboard, Balaton Maďarsko (71 prken) 
1. místo Pohár ČR Raceboard 
5. místo Chiemsee maraton Raceboard (58 prken) 
 
Štěpán Novotný (1994) 
Jachtklub Cheb 
1. místo MČR Laser (25 lodí) Lipno  
1. místo MČR De1 (10 lodí) Lipno 
1. místo Pohár ČR Laser 
110. místo MS Laser (147 lodí) Split, Chorvatsko 
84. místo ME Laser (125 lodí) Barcelona, Španělsko 
20. místo ECT Laser (49 lodí) Warnemunde, Německo  

http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1609
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=2103


1. místo Grandprix Laser (42 lodí) Wolfgangsee, Rakousko 
 
Pavel Roubal (1975) 
TJ Lodní sporty Brno 
31. místo Mini Transat Classe Mini serie (56 lodí) – 22. místo 1. etapa, 45. místo 2. etapa (po 
technických problémech) 
13. místo Minifastnet Classe Mini serie (36 lodí) společně s Chorvatem Vedranem Kabalinem 
15. Pornichet Select Classe Mini serie (45 lodí) 
19. místo Mini en May Classe Mini serie (51 lodí) 
aktuálně 16. místo na světě v rankingu třídy Mini serie (hodnoceno 202 lodí) 
 
Josef Sivý (1966) – Dalibor Sivý (1969) 
JO Slavoj Hluboká nad Vltavou 
 8. místo ME Pirát (55 lodí) Muritz, Německo 
1. místo Eurocup Pirát 
1. místo MČR Pirát (18 lodí) Bezdrev 
1. místo pohár ČR Pirát 
1. místo mistrovství Maďarska Pirát (32 lodí) Neusiedelrsee 
 
Ondřej Teplý (1995) 
Jachtklub Brno 
7. místo MS juniorů Finn (45 lodí) Balaton, Maďarsko 
21. místo ME Finn (62 lodí) Marseille, Francie – 5. místo ME juniorů Finn 
18. místo MS Finn (124 lodí) Balaton, Maďarsko 
11. místo Kielerwoche Finn (36 lodí) Kiel, Německo 
17. místo Princess Sophia Trophy Finn (57 lodí) Mallorca, Španělsko  
17. místo Aarhus Test Event Finn (30 lodí) 
 
Viktor Teplý (1990) 
Jachtklub Brno 
17. místo Princess Sophia Trophy Mallorca Laser (135 lodí) 
33. místo ME Laser (125 lodí) Barcelona, Španělsko 
1. místo Pálavská regata Laser (18 lodí) Nové Mlýny 
46. místo MS Laser (147 lodí) Split, Chorvatsko 
 
_________________________________________________________ 
 

JUNIOŘI 
 
Jakub Dobrý (1999) 
TJ Lokomotiva Plzeň (společně se sestrou Terezou) 
2. místo ME RS Feva (67 lodí) Ženevské jezero, Švýcarsko – společně s Michalem Koštýřem 
7. místo MS RS Feva (177 lodí) Medemblik, Nizozemsko – společně s Michalem Koštýřem 
1. místo Eurocup RS Feva celkové hodnocení 
1. místo United 4 sailing Medemblik RS Feva (30 lodí) Medemblik, Nizozemsko 
1. místo International Easter Meeting RS Feva (29 lodí) Lago di Garda, Itálie 
1. místo MČR RS Feva (32 lodí) Lipno 

http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=2103
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1301
http://www.sailing.cz/zavody.php?ctl=174243&sezona=2017&detail=26616&clen=1401-439


1. místo Pohár ČR RS Feva 
 
Jakub Halouzka (1997) 
Moravský Yacht Klub 
80. místo Princess Sophia Trophy Laser (134 lodí) Mallorca 
60. místo MS do 21 let Laser (121 lodí) Nieuwpoort, Belgie 
10. místo Young Europeans Sailing Laser (33 lodí) Kiel Německo 
66. místo Kielerwoche Laser (132 lodí) Kiel, Německo 
14. místo MS Laser Radial (63 lodí) Medemblik, Holandsko 
1. místo MČR Laser Radial (39 lodí) Nové Mlýny 
13. místo Laser Youth Easter Meeting Laser Radial (123 lodí), Malcezine, Itálie 
48. místo Test Event Laser (62 lodí) Aarhus, Dánsko 
 
Šimon Jurečka (2003) 
Český Yacht Klub 
1. místo MČR Optimist (84 lodí) Nechranice 
8. místo MČR team racing Optimist (15 týmů) Praha společně s Annou Teubnerovou a 
Adamem Rekem (5. český tým) 
58. místo Puchar YKP Gdynia Optimist (137 lodí) Gdynia, Polsko 
 
Michal Koštýř (2001)  
Sportovní klub Tři Sestry (společně s Klárou Kulhánkouvou) 
1. místo ME RS Feva (67 lodí) Ženevské jezero, Švýcarsko  
14. místo MS RS Feva (177 lodí) Medemblik, Nizozemsko  
 
Martin Mikulec (2001) 
TJ Rapid Brno 
5. místo MČR Bic Techno 293 (48 lodí) Nové Mlýny – 1. Čech 
1. místo Pohár ČR Bic Techno 293 – celkové hodnocení 
 
Vítězslav Moučka (2002) 
Yacht Club Velké Dářko 
1. místo MČR Laser 4.7 (23 lodí) Nové Mlýny  
122. místo ME Laser 4.7 (238 lodí) Los Alcazares 
8. místo MČR Laser Radial (39 lodí) Nové Mlýny 
42. místo Kielerwoche Laser 4.7 (74 lodí) Kiel, Německo 
27. místo Warnemundewoche Laser 4.7 (79 lodí) Německo 
127. místo MS Laser 4.7 (234 lodí) Nieuwpoort, Belgie 
5. místo Grandprix Laser (29 lodí) Wolfgangsee, Rakousko 
6. místo Eurocup Laser (28 lodí) Dziwów, Polsko 
 
Benjamín Přikryl (2000) 
Lodní sporty Kroměříž 
20. místo Young Europeans Sailing Laser Radial (78 lodí) Kiel Německo 
27. místo Kielerwoche Laser Radial (104 lodí) Kiel, Německo 
169. místo MSJ Laser Radial (273 lodí) Medemblik, Holandsko 
2. místo MČR Laser Radial (39 lodí) Nové Mlýny 

http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=2116
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=2116
http://www.sailing.cz/zavody.php?ctl=174221&sezona=2017&detail=37729&clen=2116-004
http://www.sailing.cz/zavody.php?ctl=174228&sezona=2017&detail=27051&clen=1101-415
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=2001
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=2001


67. místo Laser Youth Easter Meeting Laser Radial (123 lodí), Malcezine, Itálie 
102. místo MEJ Laser Radial (180 lodí) Gdyně, Polsko 
1. místo Velká cena Slovenska Laser Radial (16 lodí) 
 
Lukáš Wehrenberg (2002) 
Yacht Club Kladno  
1. místo LODM 
9. místo MČR Optimist (84 lodí) Nové Mlýny 
72. místo ME Optimist (153 lodí) Burgas, Bulharsko 
5. místo MČR team racing Optimist (15 týmů) Praha společně s bratry Krausovými (3. český 
tým) 
19. místo Winner San Simon Cup Optimist (170 lodí) Izola, Slovinsko 
11. místo Regata Sv. Dujma 2017 (111 lodí) Split, Chorvatsko 
27. místo Dziwnow Cup 2017 Optimist (160 lodí) Dziwnow, Polsko 
10. místo Sailing Point Easter Regatta 2017 Optimist (472 lodí), Portorož, Slovinsko 
 
_________________________________________________________ 
 

ŽENY 
 
Martina Bezděková (1995) 
Jachtsport Brno 
64. místo MS Laser Radial (100 lodí) 
36. místo Laser Youth Easter Meeting Laser Radial (123 lodí), Malcezine, Itálie 
11. místo MČR Laser Radial (39 lodí) Nové Mlýny – 1. žena 
46. místo Kielerwoche Laser Radial (70 lodí) Kiel, Německo 
21. místo Test Event Laser Radial (28 lodí) Aarhus, Dánsko 
8. místo M Polska jun. a sen. Laser Radial (31 lodí) Gdaňsk, Polsko 
 
Johana Nápravníková-Kořanová (1993) 
(společně s Jakubem Nápravníkem) 
YC Neratovice 
25. místo ME Fireball (85 lodí) Lyme Regis, Velká Británie (2. žena) 
3. místo Pohár ČR Fireball – 1. žena  
3. místo Mistrovství Itálie Fireball  (26 lodí) – 2. žena 
10. místo Česká jachtařská liga Melges 24 (12 týmů) v týmu YC Jezero Hlučín 
 
Vendula Škráčková (1989) 
Yacht Club Jezero Hlučín 
3. místo MČR Evropa – 1. žena 
1. místo Pálavská regata Evropa – 1. žena 
2. místo pohár ČR Evropa – 1. žena 
10. místo Česká jachtařská liga Melges 24 (12 týmů) v týmu YC Jezero Hlučín 
 
 
_______________________________________________________________ 
 

http://www.sailing.cz/zavody.php?ctl=174221&sezona=2017&detail=37729&clen=2116-004
http://www.sailing.cz/zavody.php?ctl=174207&sezona=2017&detail=34294&clen=1213-146
http://www.sailing.cz/zavody.php?ctl=174224&sezona=2017&detail=34294&clen=1213-146
http://www.sailing.cz/zavody.php?ctl=174240&sezona=2017&detail=34294&clen=1213-146
http://www.sailing.cz/zavody.php?ctl=174213&sezona=2017&detail=34294&clen=1213-146
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=2111
http://www.sailing.cz/zavody.php?ctl=174221&sezona=2017&detail=37729&clen=2116-004
http://www.sailing.cz/zavody.php?ctl=174021&sezona=2017&detail=36727&clen=2111-001


JUNIORKY 
 
Tereza Dobrá (2002) 
(společně s bratrem Jakubem) 
TJ Lokomotiva Plzeň 
2. místo ME RS Feva (67 lodí) Ženevské jezero, Švýcarsko – společně s Michalem Koštýřem 
7. místo MS RS Feva (177 lodí) Medemblik, Nizozemsko – společně s Michalem Koštýřem 
1. místo Eurocup RS Feva celkové hodnocení 
1. místo United 4 sailing Medemblik RS Feva (30 lodí) Medemblik, Nizozemsko 
1. místo International Easter Meeting RS Feva (29 lodí) Lago di Garda, Itálie 
1. místo MČR RS Feva (32 lodí) Lipno 
1. místo Pohár ČR RS Feva 
 
Klára Himmelová (2002) 
Yacht Club Nechranice 
40. místo 35. Garda Meeting Optimist (785 lodí) – 5. dívka  
13. místo MČR Optimist (84 lodí) Nechranice – 2. dívka 
9. místo Pohár ALT Optimist – 1. dívka 
5. místo Pohár ČR Bic Techno 293 – 2. dívka 
4. místo MČR Laser 4.7 (23 lodí) Nové Mlýny – 3. dívka 
51. místo Dziwnow Cup 2017 Optimist (160 lodí) Dziwnow, Polsko 
91. místo ME Optimist (108 lodí) Burgas, Bulharsko 
 
Klára Houšková (1998)  
Sokol Dobřichovice 
1. místo MČR RS500 (18 lodí) Lipno – společně se Sárou Tkadlecovou 
2. místo MČR 29er (10 lodí) Nechranice – společně s Annou Milerovou 
1. místo Pohár ČR RS500 – společně s Annou Milerovou 
 
Kristýna Chalupníková (2005) 
TJ Rapid Brno 
7. místo MČR Optimist (84 lodí) Nechranice – 1. dívka 
14. místo MČR Bic Techno 293 (48 lodí) Nové Mlýny – 1. dívka do 13 let 
mezinárodní mistr Slovenska absolutní pořadí. 
4. místo Porár ČR BIC Techno 293 – celkové pořadí, 1. dívka 
6. místo MČR team racing Optimist (15 týmů) Praha společně s Markétou Kališovou a 
Kristýnou Piňosovou (4. český tým) 
 
Lucie Keblová (2000) 
Český Yacht Klub 
53. místo Evropský pohár Laser 4.7 (158 lodí) Hyères – 8. dívka 

48. místo ME Laser 4.7 dívky (101 lodí) Los Alcázares 

57. místo MS Laser 4.7 dívky (115 lodí) Nieuwpoort, Belgie 

34. místo Kielerwoche Laser 4.7 (74 lodí) Kiel, Německo 
91. místo MSJ Laser Radial ženy (106 lodí) Medemblik, Holandsko 
13. místo MČR Laser Radial (39 lodí) Nové Mlýny – 2. žena 
 

http://www.sailing.cz/zavody.php?ctl=174243&sezona=2017&detail=26616&clen=1401-439
http://www.sailing.cz/zavody.php?ctl=174240&sezona=2017&detail=34294&clen=1213-146


Klára Kulhánková (1999) 
Sportovní klub Tři Sestry (společně s Michalem Koštýřem) 
1. místo ME RS Feva (67 lodí) Ženevské jezero, Švýcarsko 
14. místo MS RS Feva (177 lodí) Medemblik, Nizozemsko  
 

Michaela Pavlišová (2000) 
Yacht Club Kovářov 
10. místo ME Tornado (21 lodí) Lago di Como, Itálie – 2. mix 
7. místo MS Tornado Thessaloniki, Řecko (23 lodí) – 1. mix 
2. místo MČR Tornado Lipno (14 lodí) – 1. Češi 
1. místo Mistrovství Itálie Tornado (11 lodí), Cesenatico, Itálie 
 
Sára Tkadlecová (1999) 
Jachtklub Toušeň 
28. místo Princess Sophia Trophy 49FX (30 lodí) Mallorca, Španělsko – společně s Dominikou 
Vaďurovou 
1. místo MČR RS 500 (18 lodí) Lipno – společně s Klárou Houškovou  
28. místo Kielerwoche 49erFX (48 lodí) Kiel, Německo – společně s Dominikou Vaďurovou 
54. místo ME 49erFX (66 lodí) Kiel, Německo – společně s Dominikou Vaďurovou 
 
Zuzana Vychová/Magdaléna Holá (2000/2004) 
YC Neratovice/ TJ Lokomotiva Plzeň  
14. místo MS Cadet (64 lodí) Bruinisee, Nizozemí – 3. místo dívky 
1. místo v poháru ČR Cadet  
2. místo ve Středoevropském poháru Cadet  
2. místo MČR Cadet (21 lodí) Lipno  
 
_____________________________________________________________________ 
 

TÝMY 
 
 
DIGITHERMIX 
Mirek Thér, Jan Dvořák, Tomáš Straka, Tomáš Brtěk, Josef Souček, Robert Kubaczka, 
Tomáš Dratva, Bronislav Rykr 
1. místo Velikonoční regata – Bavaria 46 Cruiser (37 lodí) 
 
GIULIA SAILING TEAM 
Italia 9.98 
Jan Hirnšal, Milan Ptáčník, Tomáš Zima, Milan Tomek, René Sehnal, Rudolf Vřešťál, 
Jaroslav Šuvarský, Libor Hošek, Jiří Horáček, Jan Marek, Tomáš Halas, Jakub Liška, Martin 
Valovský  
za tým také závodili: Rostislav Mareček, Josef Neuwirth, Veronika Hrabalová, Kamil 
Jirounek 
3. místo Velikonoční regata – Bavaria 46 Cruiser (37 lodí) 
1. místo MČR ORC (10 lodí) Chorvatsko 
2. místo MČR One Design – Česká námořní rallye (19 lodí) Chorvatsko 

http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1401


29. místo MS ORC (50 lodí) Terst, Itálie 
1. místo Jabuka ORC-B (19 lodí) – celkově bez handicapu 16. místo ze 106 lodí 
6. místo Mistrovství Chorvatska ORC (15 lodí) – 2. místo ve skupině 
2. místo IT Regatta 
 
HÉBÉ  
M37 HÉBÉ V, T-Boat HÉBÉ 4 

Na HÉBÉ V závodili: Zdeněk Sunderhauf, Milan Koláček, Zdeněk Jakoubek, Jakub Havelka, 
David Kovařík, Vojtěch Horváth, Milan Tomek, Petr Moucha  
Na HÉBÉ IV závodili: Zdeněk Sunderhauf, David Kovařík, Adam Plhoň, Jan Jedlička, Jan 
Sunderhauf, Milan Tomek, Marek Cakoci, Vojta Komárek, Jiří Michalčín, Tomáš Záhora, Petr 
Moucha, Zdeněk Jakoubek, Petr Stoklásek 
3. místo Rolex Middle Sea Race ORC celkově – společně s týmem HÉBÉ 
2. místo Rolex Middle Sea Race ORC ve skupině – společně s týmem HÉBÉ 
28. místo Rund Um (330 lodí) Bodensee, Německo – 4. místo v Yardsticku 
2. místo ve skupině Trofeo di Gorla (12 lodí)  
3. místo ve skupině Centomiglia Lago di Garda (9 lodí) 
2. místo Lipno marathon (26 lodí) 
 
RODOP 
Martin Kulík, Tomáš Musil, Lukáš Neumann, Martin Trčka, David Křížek, Martin Švihlík, 
Martin Buček, Antonín Kašpar, Zdeněk Jirkovec, Pavel Bobek, Michaela Zárubová 
1. místo MČR One Design – Česká námořní rallye (19 lodí) Chorvatsko  
1. místo Česká jachtařská liga Melges 24 (12 týmů) 
 
SABRE SAILING TEAM 
Marina 36 
Miro Jakubčík, Petra Hajská, Monika Martínková, Petr Hofman, Zbyněk Moudrý, Katka 
Peroutková a Jan Peroutka. 
2. místo ve skupině Mrduja (17. místo celkově) 
8. místo Jabuka celkově bez handicapu (106 lodí) 
1. místo Jabuka – skupina G7 (17 lodí) 
 



V termínu 14. - 21.10.2017 proběhlo v Chorvatsku MČR Onedesign na moři 2017. 
Pořadateli byly TPS centrum, ČSJ a ČANY. 
 
Závodu se zúčastnilo 19 lodí v rámci MČR kategorie First 35 a 10 lodí mimo MČR v 
kategorii Elan 350. Jednalo se tak o podnik s účastí rovných 200 závodníků ze 7 zemí. 
Doprovodné pořadatelské lodě: 5 kajutových lodí, 1 velký motorový člun a 1 gumový člun 
zapůjčený od ČSJ. 
 
Tým rozhodčích pracoval ve složení Petr Sládeček (hlavní rozhodčí), Radim Vašík (gumový 
motorák), Václav Brabec (motorák) a k těmto spoustu dalších pomocníků. 
Z důvodu nedostatku větru se podařilo uskutečnit pouze 6 rozjížděk, z toho 2 navigační (obě 
zkrácené před plánovaným cílem) a 4 okruhové (dvě za větru 10-16 kn, dvě za větru 5-8 kn), 
dle mého názoru se tak vytěžilo maximum možného. Podmínky byly ve všech rozjížďkách 
regulérní. 
 
Protestní komise pracovala ve složení Dušan Vanický (SVK - předseda), Radim Vašík (CZE), 
Václav Brabec (CZE), Denis Marinov (CRO). 
V průběhu závodu byly řešeny 4 protestní jednání před plnou protestní komisí a jedna žádost 
o znovuotevření protestu. Záznamy Protestní komise jsou v příloze tohoto emailu. 
 
Závěrem bylo vyhlášeno MČR v kategorii First 35 a uděleny diplomy a medaile následovně: 

1 CZE 5 1126-666 Trčka Martin 

 RODOP team 1126-010 Buček Martin  

  1126-020 Křížek David 

  1126-007 Musil Tomáš 

  1126-005 Neumann Lukáš  

  1126-004 Švihlík Martin 

  1126-001 Kulík Martin 

2  CZE 16 1703-059 Hirnšal Pavel  

 Giulia sailing team 1524-013 Neuwirth Josef 

  1124-053 Hrabalová Veronika  

  1524-001 Mareček Rostislav  

  1130-117 Jirounek Kamil 

  2103-812 Vřešťál Rudolf  

  1213-122 Zima Tomáš  

  1703-135 Hirnšal Jan 

3  CZE 3 1134-003 Michalčín Jiří 

 Tři sestry sailing team 1134-026 Tříska Aleš  

  1134-004 Satoránský Pavel  

  1134-011 Doležal Tomáš  

  1134-017 Plhoň Adam 

  2103-727 Labuda Ondřej  

  1134-014 Stoklásek Petr  

  1401-120 Hájek Milan  

http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1126
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=38476&clen=1126-666
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1126
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29104&clen=1126-010
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1126
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29105&clen=1126-020
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1126
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29101&clen=1126-007
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1126
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29100&clen=1126-005
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1126
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29099&clen=1126-004
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1126
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29096&clen=1126-001
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1703
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=31277&clen=1703-059
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1524
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=6747&clen=1524-013
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1124
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=36774&clen=1124-053
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1524
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=6758&clen=1524-001
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1130
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=35946&clen=1130-117
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=2103
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=36458&clen=2103-812
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1213
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=34290&clen=1213-122
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1703
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=31274&clen=1703-135
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1134
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29309&clen=1134-003
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1134
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29324&clen=1134-026
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1134
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29310&clen=1134-004
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1134
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29316&clen=1134-011
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1134
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29321&clen=1134-017
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=2103
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=31708&clen=2103-727
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1134
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=29318&clen=1134-014
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=1401
http://www.sailing.cz/clenove.php?detail=26552&clen=1401-120


 
Zprávy ze závodu vč. fotografií a videí byly průběžně "online" prezentovány na webu 
http://www.ceskanamornirallye.cz/ a na facebooku 
https://www.facebook.com/ceskanamornirallye. Z těchto zdrojů byly informace přebírány 
dále (web ČSJ, facebook ČSJ, ...) 
 
Z pohledu garanta závodu tak bylo MČR důstojné, tímto děkuji pořadatelům z TPS centra pod 
vedením Tomáše a Pavla Stejskalových a doporučuji tento závod i pro MČR Onedesign v 
roce 2018. 
 
 
 
Zapsal: Radim Vašík, garant MČR Onedesign 2017 

http://www.ceskanamornirallye.cz/
https://www.facebook.com/ceskanamornirallye


Přehled práce PR září a říjen 2017 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
Rolex Middle Sea Race – Branky body ČT Sport 
Mini Transat 
MS Tornado 
ME Raceboard 
MSJ Finn + MS Finn Balaton 
MS Laser Split 
ME Laser Barcelona 
MČR-One design Česká námořní rallye – reportážní film bude na ČT  
MČR FD, 29er FB, Laser 4.7 a Evropa 
Primátorský štít – za účasti primátorky Prahy 
MČR Team Racing 
 
2) Jachtař roku 2017 – proběhla propagace plesu na všech podzimních závodech MČR i v Chorvatsku, začal 
prodej vstupenek, začala jsem s přípravou nominací do ankety 
 
3) Trička – byla dokončena výroba triček na všechna MČR, bundy pro HZS si řeší Karel Švec přímo 
 
4) Domluvila jsem prezentaci rekreačního i závodního jachtingu v Hospodářských novinách – na jaře před 
sezonou vyjde samostatná příloha HN – Jachting cca 30 stran. Podílím se na obsahu. 
 
5) Zúčastnila jsem se MČR 29er a Fireball, přítomna byla i Christina Haerdi, kandidátka na komodorku 
Fireball International, nabízí se pořádat v ČR opět ME třídy Fireball, ALT o tom uvažuje.  
 
6) V Brně proběhla tiskovka k MČR One-design, v Praze tiskovka v Technickém muzeu k vystavení NIKÉ a 
autogramiáda v Luxoru na Václavském náměstí s mořeplavci, kteří obepluli svět a jsou zahrnuti v knize 
Příběhy mořeplavců 
 
7) Web – pokračuji v plnění nového webu 
 
 
1. 11. 2017 Eva Skořepová 



Plán práce na listopad a prosinec 2017 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
MČR Team Race Optimist 
MČR ORC 
Jachtařský ples a anketa Jachtař roku 
 
2) Jachtař roku 2017  
– PLES: prodej vstupenek, propagace akce – nový mailing na všechny dostupné adresy jachtařů a klubů, 
umístění pozvánky na stránky tříd, do Yachtu, Lodních novin, iregatu a podobně. Finální zajištění programu 
– NOMINACE – sestavení nominací do Ankety, spuštění hlasování na webu ideálně od 1. do 30. prosince, 
příprava vizitek jednotlivých aktérů 
 
3) Jednání s potenciálními sponzory – pokračovat v jednání s dalšími firmami, obvolat firmy oslovené e-
mailem, dokončit jednání o spolupráci s firmou KWS a Magic Marine  
 
4) Grafický návrh PF a obálky ročenky ČSJ 
 
5) Příprava jachtařské přílohy Hospodářských novin (vyjde na jaře) 
 
6) Prezentace ČSJ na výstavách Sport Life a Go Brno 
 
7) Umístit na web ČSJ nabídku zvýhodněného předplatného časopisu Yacht pro členy ČSJ – až bude 
technicky připraveno v Yachtu 
 
8) Web – pokračovat v plnění nového webu 
 
 
 
1. 11. 2017 Eva Skořepová 
 
 



Zpráva o činnosti PR komise VV ČSJ 2015–2017 
 

1. Přehled hlavních aktivit PR v letech 2015–2017 
 
V PR komisi od roku 2015 pracovali Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Pavel Winkler, Tomáš 
Musil a Eva Skořepová.  
 
Hlavní cíle pro rok 2015:  

 Medializace jachtingu a prezentace ČSJ 
- celorepubliková média – podpora reprezentantů s cílem získání 
  sponzorů 
- krajská média – rozšíření členské základny 

 Facebook - založení, oživení 

 Web - reprezentativní a plně funkční moderní stránky ČSJ 
 
Hlavní aktivity v roce 2015: 

 Web – vznikla nová základní grafická podoba stránek ČSJ s propojením na facebook, 
přidáváním aktualit a zpráv ze závodů, pozvánek na akce a podobně doplněných 
fotografiemi... 

 Facebook – byl založen a je plně funkční a hodně navštěvovaný. 

 Medializace jachtingu – byla vytvořena databáze kontaktů na zástupce 
celorepublikových a krajských médií (tisk, televize, rádia, internet), kteří se o jachting 
zajímají a alespoň příležitostně o něm informují (v současné době obsahuje 526 
kontaktů). Přehled příspěvků, které se v médiích objevily, najdete v monitoringu, 
který je ke stažení na webu ČSJ. Neobsahuje odborná jachtařská média (YACHT, Lodní 
noviny, iregata a další) která o jachtingu pravidelně informují. 

 Propagace a zajištění kvalitních fotografických a video materiálů z nejdůležitějších 
akcí a závodů – především to byly: ODM, MČR, Světové poháry, ME a MS, České 
poháry, námořní závody, na krajské úrovni i menší závody, Jachtař roku 

 ČSJ uzavřel memorandum o spolupráci s Asociací lodního průmyslu (APL) – tím 
získal pomoc zejména v legislativě a také případné napojení na rekreační jachtaře a 
majitele motorových lodí, které by se mohli stát donátory či sponzory svých klubů. 

 Prezentace jachtingu a ČSJ na výstavě LODĚ NA VODĚ – barterová smlouva, 
propagační materiály ČSJ, kontakty na kluby, prezentace lodních tříd atd. 

   
Hlavní cíle pro rok 2016:  

 Pokračovat v medializaci jachtingu na celorepublikové i krajské úrovni 

 Web – dokončit reprezentativní a plně funkční moderní stránky ČSJ 

 Vytvořit prezentaci českého jachtingu pro potencionální sponzory 
 
Hlavní aktivity v roce 2016: 
 

 Příprava nového webu ČSJ v součinnosti s Petrem Šlehoferem, Radimem Vašíkem a 
dalšími – dokončení do Konference ČSJ v březnu 

 Propagace a zajištění kvalitních fotografických a video materiálů z nejdůležitějších 
akcí a závodů – především to byly: kvalifikační regata na Mallorce a ME Evropy RS 



Feva na Lipně, kterých se Eva Skořepová účastnila, olympijské a paralympijské hry 
v Riu – účastnil se za ČSJ akreditovaný fotograf Roman Nemec, všechna MČR a 
úspěšné MS a ME v různých třídách, Jachtař roku...  

 Prezentace jachtingu a ČSJ na výstavě LODĚ NA VODĚ – opět barterová smlouva, 
ještě větší a kvalitnější expozice 

 Prezentace jachtingu a ČSJ v rámci akce LIPNO OLYMPIJSKÉ – prezentace ČSJ na 
třech stanovištích – pro veřejnost plachetnice RS Sailing, na objednání svezení a 
závod na Melgesech 24, soustředění Optimistů a prezentace jachtingu pro děti, 
olympijské plakáty a kartičky, bývalí i současní olympionici na pódiu i v české televizi, 
setkání s potencionálními partnery ČSJ...  

 příprava materiálů pro potencionální sponzory pro kampaň na Tokio 2020 – 
publikace Český jachting 2016 a Český jachting hledá generálního partnera, 
vytipování potenciálních sponzorů a kompletace kontaktních údajů, oslovení a 
jednání s prvními z nich 

 Anketa Jachtař roku 2016 – změna systému hlasování, příprava vyhlášení, nominace, 
prezentace... 

 ročenka ČSJ – nový design obálky, manuál loga ČSJ – aktualizace a kompletace a další 
grafické materiály 

 Tvorba databáze kontaktů novinářů a získávání spolupracovníků v jednotlivých 
krajích a konkrétních novinářů v nejdůležitějších médiích, vyhledání dalších médií, 
kde by se mohl jachting objevit 

 
Hlavní cíle pro rok 2017:  

 Pokračovat v medializaci jachtingu na celorepublikové i krajské úrovni 

 Web – dokončit reprezentativní a plně funkční moderní stránky ČSJ 

 Začít s oslovováním potencionálních sponzorů 
 
Hlavní aktivity v roce 2017: 
 

 Příprava nového webu ČSJ v součinnosti s Petrem Šlehoferem, Radimem Vašíkem a 
dalšími – stále pokračuje 

 Propagace a zajištění kvalitních fotografických a video materiálů z nejdůležitějších 
akcí a závodů – především to byly: La Solitaire de Figaro, Rolex Middle Sea Race, 
LODM, Test Event Aarhus, všechna MČR a úspěšné MS a ME v různých třídách, 
Jachtař roku...  

 Prezentace jachtingu a ČSJ na výstavě FOR BOAT – opět barterová smlouva, expozice 
v hale velmi úspěšná 

 Oslovení potencionálních sponzorů pro kampaň na Tokio 2020 – ve spolupráci 
s Pavlem Winklerem proběhl mailing, jednání pokračují 

 Anketa Jachtař roku 2017 – příprava jako velké společenské akce – proběhne 19. 1. 
v Praze v Kulturním domě Novodvorská 

 Byla zajištěna reprezentativní trička pro všechny účastníky MČR ve všech třídách 

 Tvorba databáze kontaktů novinářů – pokračuje aktualizace a doplňování dalších 
kontaktů 
 

 
 



2. Statistiky monitoringu médií včetně webu ČSJ a sociálních sítí  
 
rok 2015 
 

 
rok 2016  
 

Monitoring médií 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– monitoring médií 2017 se připravuje – dodám, až bude hotový. 
 
 
 



 Facebook - v roce 2014 neexistoval 
      - na konci roku 2015 – 614 sledujících a cca 2000 dosah příspěvků 
      - na konci roku 2016 – 974 sledujících a cca 4000 dosah příspěvků 
      - 8. 11. 2017 – 1217 sledujících a až 6000 dosah příspěvků 
 

Pro srovnání Česká golfová federace má 2400 sledovatelů, Detscher Segler Verband 2400 
sledovatelů a Polsky Zwiazek Zeglarski 340 sledovatelů (zdroj Facebook analytics).  
 

 Web - dle Google analytics má za září a říjen 2017 9 863 uživatelů a 34 702 návštěv. 
Cca 77 % jsou opakované návštěvy. Po změně designu webu a přísunu aktualit ze 
závodů se počet uživatelů zvedl z tehdejších cca 2 000 na dnešních téměř 10 000!  
 

 

3. Přínosy PR aktivit pro ČSJ v letech 2015–2017 a porovnání s rokem 2014 
 
Příjmy do rozpočtu ČSJ ze sponzorských darů jako výstup aktivit PR: 
 

 2014 – pokud vím, žádné 

 2015 – výstavní plocha 100 m2 a vybavení stánku  
             na výstavě LODĚ NA VODĚ           cca 120 000 Kč 

 2016 – výstavní plocha 100 m2 a vybavení stánku  
             na výstavě LODĚ NA VODĚ od APL v hodnotě        cca 120 000 Kč 
          – LIPNO OLYMPIJSKÉ – část nákladů na Melgesy 24 
 a molo v YC Mulda od ČOV (nejvíc ze všech sportů)       cca 600 000 Kč 
         – zajištění ME RS Feva Lipno  
            (sponzorské a barterové smlouvy) v hodnotě       cca 500 000 Kč 
         – výstavní plocha a vybavení stánku  
             na výstavě SPORT LIFE          cca 100 000 Kč 
 

 2017 – výstavní plocha 100 m2 a vybavení stánku  
             na výstavě FOR BOAT od PVA EXPO v hodnotě        cca 120 000 Kč 
         – zapůjčení člunu Zodiac PRO na Jachtařskou ligu  

a LODM od firmy Marine         cca 100 000 Kč 
         – zvýhodněné předplatné časopisu YACHT pro členy ČSJ 
         – 65 % sleva na oblečení Magic Marine pro reprezentanty 
         – Land Rover – partnerství pro Davida Křížka a Jana Myslíka – zapůjčení vozů    
            v hodnotě cca 2 000 000 Kč 
         – Vermont – oblečení NAUTICA a GANT – pro Davida Křížka, v jednání další      
            možnosti spolupráce 

 
Zástupci PR komise se podíleli i na dalších sponzorsky a mediálně zajištěných akcích 
například MČR třídy Optimist, Česká námořní rallye, Velikonoční regata, MČR ORC, Česká 
jachtařská liga, Dámská jízda pod plachtami, ME RS Feva a RS700 atd. 
 
Další jednání se sponzory probíhají a jsou plánovány na další roky! 
 
 



 
 
Další přínosy PR aktivit pro ČSJ: 
 

 V současné chvíli jsou připraveny všechny podklady (monitoring tisku, představení 
jachtingu a ČSJ, návrh spolupráce pro partnery, video medailonky reprezentantů, databáze 
fotografií, životopisy reprezentantů a podobně) pro oslovování potenciálních sponzorů a 
partnerů jak PR komisí ČSJ, tak jednotlivými závodníky nebo zástupci klubů, lodních tříd či 
pořadateli závodů.  
 

 Propagace jachtingu a jeho zviditelňování stejně jako nárůst členské základny přispívá i ke 
snazšímu získávání grantů a finanční podpory od státních institucí. 
 

 Růst členské základny je prokazatelný zejména u dětí. Ve třídě Optimist v posledních 
dvou letech startovalo na MČR přes 80 českých závodníků. Velký nárůst zaznamenává i třída 
RS Feva. Velké kluby v Praze a Brně mají plný počet dětí ve všech dětských třídách, které 
provozují.  
 

4. Co se podařilo: 
 

 Zajistit vnitřní informovanost jachtařské komunity atraktivním a technologicky 

moderním webem a sociálními sítěmi 

 

 Pravidelnou komunikací s atraktivním audiovizuálním obsahem zvýšit povědomí u 

široké veřejnosti o jachtingu, českých jachtařích, lokalitách a klubech, kde se dá 

jachting provozovat a lodních třídách. Jachting postupně proniká do médií, a to i 

celostátních včetně televize 

 

 Přivést do klubů nové zájemce o jachting a tím vytvořit prostředí pro rozšíření 

členské základny 

 

 Vytvořit prostředí pro získání sponzorů pro závodníky reprezentace (dospělé i 

mládežnické) 

 

7. Návrh cílů a plánu aktivit pro další období 
 

 Další oslovení potencionálních sponzorů s cílem najít generálního partnera pro ČSJ 
 

 Medializace důležitých závodů a akcí – pokračovat v propagaci jachtingu na všech 
úrovních s cílem nadále zvyšovat jeho popularitu a členskou základnu 

 

 Nadále prezentovat jachtingu na výstavách FOR BOAT a SPORT LIFE 
 

 Web – dokončit reprezentativní a plně funkční moderní stránky ČSJ 
 



 Vyhlášení Jachtaře roku 2017 na větší společenské události pro všechny jachtaře – 
založit tradici pořádání podobných akcí 
 

 
 
Eva Skořepová 
 
8. 11. 2017 
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