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Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 15. července 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: O. Bobek, V. Dvořák, K. Fantová (od 13:30), T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka 

Omluveni: V. Lambl 

KK: P. Ondráček  

 

 

1) Projednání zápisu      

    

Zápis z červnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek. 

 

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů): 

Úkol trvá. T. Musil informoval, že se setkal se zástupci společnosti RESPECT, jednání budou 

pokračovat za účelem získání relevantních nabídek. 
 

K úkolu 21-15 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu TALENT 

– podpora klubů): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu 

TALENT – podpora klubů probíhá průběžně.  

 

K úkolu 21-16 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu TALENT 

– podpora ALT): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu 

TALENT – podpora ALT probíhá průběžně.  

 

K úkolu 21-25 (Realizovat vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v 

neolympijských lodních tříd pro rok 2021): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a 

ME v neolympijských lodních třídách pro rok 2021 probíhá průběžně. 

 

 

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

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval že, trenérsko-metodická komise prodloužila trenérům III. třídy 

platnost licencí do konce roku 2021, protože nebylo možno uspořádat školení z důvodu pandemie 

Covid-19. Výkonný výbor vzal předloženou informaci na vědomí. 

 

 

3) Informace KVS, SÚ ČSJ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 

 

VV jednohlasně schválil následující návrh místopředsedy ČSJ T. Musila na ohodnocení za výsledky 

na ME a MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ podle směrnice C21: 

Palanti Alessia, 1. místo MEJ ILCA 6 (U19 dívky), Kaštěla (CRO) – 30 000,- Kč 

Palanti Alessia, 3. místo MEJ ILCA 6 (U21 dívky), Luštica (MNE) – 20 190,- Kč 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

Výkonný výbor a KVS Alessii gratuluje! 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil nominaci ALT Cadet na MS 2021, které 
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se bude konat 30. 8. – 6. 9. 2021 na Gradě (ITA) následovně: 

Tereza Dítětová - Annamarie Dítětová 

Kristýna Holubová - Anna Winklerová 

Adam Winkler - Dominik Eliáš 

Luděk Růžička - Tomáš Jiřička 

Josef Dressler - Martin Morgan Šebor 

Příspěvek bude čerpat posádka Kristýna Holubová - Anna Winklerová  (30.763,-) a trenér Zdeněk 

Parůžek (10.872,-). 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ –  předložil návrh ALT RS na rozdělení příspěvku na 

MS RS Feva, které se bude konat 23. – 29. 7. 2021 v Travemünde (GER), následovně: 

Ondřej Baštář – Jan Juha 

Bořek Borkovec – Josef Hanton 

Eliška Stibůrková – Magdaléna Najvárková 

Posádky a trenér si rozdělí přiznanou podporu dle nákladů určených podle směrnice C20. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil nominaci ALT RS na MS RS 500, které se 

bude konat 2.– 6. 8. 2021 v Como (ITA), následovně: 

Jakub Dobrý - Tereza Dobrá 

Jan Dvořák - Tobiáš Dvořák 

Jakub Nejezchleba - Blanka Maršálková 

Posádky si rozdělí přiznanou podporu dle nákladů určených podle směrnice C20. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ –  předložil nominaci ALT IKA Formula Kite na MS 

U19, které se koná 12. - 18. 7. 2021 v Gizzeria Lido (ITA), následovně: 

Jindřich Houštěk 

Vojtěch Koška 

Posádky si rozdělí přiznanou podporu v poměru 50% : 50%. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil následující opravu přidělené podpory účasti 

na MS ve třídě RS 500 a RS Tera Sport pro rok 2021, vypracovaný dle směrnice C20: 

MS RS 500, 2. - 6. 8. 2021, Como (ITA) 92 016 Kč 

MS RS Tera Sport, 1. - 6. 8. 2021, Greve (DEN) 19 798 Kč 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil následující návrh na přidělení podpory účasti 

na MS U19 ve třídě IKA Formula Kite konaného 12. - 18. 7. 2021, Gizzeria Lido (ITA), vypracovaný 

dle směrnice C20: 

MS U19 IKA Formula Kite, 12. - 18. 7. 2021, Gizzeria Lido (ITA) 28 703 Kč 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh na navýšení rozpočtové kapitoly 

KVS pro rok 2021 o 1 000 000 Kč. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 
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T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh SÚ ČSJ na vyplacení druhé části 

budgetu pro 2. pololetí 2021 následovně: 

 

 
 

SÚ ČSJ zároveň navrhuje prodloužit termín na dočerpání budgetů v původní výši na společného 

trenéra Kateřiny Švíková a Jany Slívové (zbývá 117 850 Kč) a Jakuba Halouzky s Benem 

Přikrylem (zbývá 62 543 Kč) do konce roku 2021. 

Výkonný výbor předložené návrhy jednohlasně schválil. 

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi vyplatit reprezentantům druhou část budgetu pro sezonu 2021. 

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM 

a SpS za červen jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

Ondřej Bobek (KTM, SÚ ČSJ) – předložil návrh na dočasné řešení trenérského zabezpečení SCM 

29er v podobě dvou trenérek, a to konkrétně ve složení Dominika Vaďurová a Johana Kořanová 

Nápravníková. 

Důvodem pro tento návrh je komplikovaná životní situace současného trenéra D. Křížka, která 

neumožňuje, aby tuto funkci nadále plnil. K současnému návrhu řešení dospěl SÚ ČSJ na základě 

jednání s Davidem Křížkem a ALT 29er. Toto dočasné řešení je plánováno do konce sezóny 2021.  

Zároveň v případě, že se situace D. Křížka změní, SÚ ČSJ počítá s jeho opětovným návratem do role 

hlavního trenéra SCM 29er. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi smluvně zabezpečit do konce roku 2021 fungování trenérek 

SCM 29er Dominiky Vaďurové a Johany Kořánové Nápravníkové. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh sportovního úseku ČSJ přihlásit na Youth Sailing World 

Championship 2021, které se bude konat 11. - 18. 12. 2021 v Ománu, následující lodní třídy: 

Techno 293 - chlapec, dívka 

ILCA 6 - chlapec, dívka 

29er – chlapecká posádka 

Trenéři: Š. Novotný, M. Hájek 

Deadline pro jmenovité nominace závodníků a doprovodných osob je 1. listopad 2021. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

závodník

Celkový 

příspěvek

Příspěvek pro 

1. pololetí 

2021

Zbytek 2021 

dle plnění a 

výkonnosti

Teplý V. 1 050 000 Kč 700 000 Kč 350 000 Kč

Teplý O. 1 450 000 Kč 1 100 000 Kč 350 000 Kč

Lavický  1 550 000 Kč 1 100 000 Kč 450 000 Kč

Palanti 650 000 Kč 250 000 Kč 400 000 Kč

Himmelová 600 000 Kč 250 000 Kč 350 000 Kč

Slívová 250 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč

Švíková  500 000 Kč 200 000 Kč 300 000 Kč

Halouzka Jak. 450 000 Kč 150 000 Kč 300 000 Kč

Vaďurová - Tkadlecová 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč

Tkadlecová 0 Kč 0 Kč 50 000 Kč
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Výkonný výbor jednohlasně schválil nominaci závodníků Michaely Švejdové a Jana Melika a 

trenérky Krasnal Burské na účast v rozvojovém programu Para Sailing Development (PDP) a 

následném Hansa Class World Championships, které se bude konat v Lega Navale Italiana, Palermo 

Centro v termínu 29. 9. – 10. 10. 2021. 

 

 

4) MČR 2021 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z následujících MČR 2021: 29er, CAD, FD, PIR, Techno 

293, RS700, VAU. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil jmenování funkcionářů pro MČR RS Tera 2021: 

Předseda protestní komise: Radim Vašík 

Hl. rozhodčí Jan Blahoňovský 

Rozhodčí: Martin Malec  

Garant ČSJ: Radim Vašík 

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2021 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 14. 7. 2021. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že se dne 19. 6. 2021 konala VH ČSJ. Valná hromada ČSJ 

ukložila Výkonnému výboru ČSJ zabývat se upřesněním podmínek pro pořádání náborových akcí – 

místní závody koef. 1, např. formou udělení výjimky. 

VV ukládá M. Souškovi za komisi závodů v souladu s usnesením VH ČSJ jednat o formátu místních 

závodů koef. 1 a předložit závěry na prosincovém zasedání VV. 

 

Výkonný výbor ustanovil pracovní skupinu ve složení V. Brabec, R. Vašík pro sbíraní a vypořádávání 

připomínek k návrhu Stanov ČSJ. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že na Plénu ČOV, které se konalo 29. června 2021 v O2 

universum, byl předsedou ČOV opět zvolen Jiří Kejval. Do funkcí místopředsedů byli zvoleni Libor 

Varhaník (ekonomika), Roman Kumpošt (mezinárodní vztahy), Zdeněk Haník (olympismus a 

vzdělávání), nově Milan Hnilička (bez gesce) a Filip Šuman (ČKSOI). 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z 39. VH ČUS, která se konala 23. 6. 2021 v kongresovém 

sálu Sportovního centra Nymburk. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že byl o rok prodloužen profil zadavatele ČSJ na Portálu 

pro vhodné uveřejnění, který ČSJ využívá pro uveřejňování veřejných zakázek. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že obdržel pozvánku na zahájení Olympijského festivalu 

v Praze, které se bude konat 23. července od 12:00 v areálu Olympu Centra sportu. 

 

Výkonný výbor hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Musil, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: 

Soušek) schválil jmenování funkcionářů pro MEJ 2021 49er/49erFX/Nacra17: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/
https://www.vhodne-uverejneni.cz/
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Ředitel závodu: Václav Brabec 

Účetní závodu: Martin Soušek 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil uzavření smlouvy na pořádání akce „2021 Mistrovství Evropy 

juniorů 49er/49erFX/Nacra17“ mezi Jachetním klubem Černá v Pošumaví z.s. a Českým svazem 

jachtingu. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že na webu ČSJ pravidelně aktualizuje článek k mimořádným 

opatřením MZd ČR včetně formuláře čestného prohlášení dle aktuálně platného mimořádného 

opatření. 

 

 

7) Různé 

 

V. Dvořák – TMK, JA – podal informace z jednání PR komise ČSJ, které se konalo 13. 7. 2021.  

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za červen a plán práce na červenec 2021, který je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval, že zahájil průzkum trhu na nákup tří 

motorových člunů na moře, 4-5 motorových člunů především na tuzemské vody a 4-6 trupů ILCA 

z investiční dotace NSA. Výkonný výbor vzal tuto informaci na vědomí a pověřuje T. Musila 

v pokračování příprav žádosti na investiční dotaci NSA. 

 

VV jednohlasně schválil složení hodnotící komise a komise pro otvíraní obálek k výše zmíněnému 

nákupu materiálu ve složení: T. Musil, V. Lambl, R. Vašík, V. Dvořák. 

 

VV jednohlasně schválil společnost Pyramida CS s.r.o., která zabezpečí pro ČSJ výběrové řízení na 

nákup materiálu z investiční dotace NSA. 

 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 19. srpna 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za červen 

2. Přehled práce PR za červen a plán práce na červenec 2021 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za červen 2021 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 4. 7. 2021 
 

• ME Luštica Bay Černá hora U21 ILCA 6 a ILCA 7 7. – 18. 6. 2021 
o Účast: Klára Himmelová, Alessa Palanti, Andrew Lawson, Mikuláš Vaszi. 
o Před závodem probíhal trénink pár dní a byl zaměřen na starty a rozjížďky ve větším 

poli. 
o Během závodu foukal vítr od 4 do 8 m/s a odjelo se celkem 9 rozjížděk v ILCA 6 a 8 

v ILCA 7. 
o Nejlépe se závod vydařil Alessii, která již od začátku bojovala na předních pozicích, 

jezdila velmi vyrovnané výsledky a celkově se umístila na 3. místě. Klára Himmelová 
bojovala se starty a rychlostí po startu. Díky těmto problémům v takto vyrovnaném 
poli bylo velmi těžké se následně probojovat na přední pozice. Klára skončila na 28. 
místě, to je velmi dobrý posun oproti posledním výsledkům v tomto závodě. 

o Kluci Andrew a Mikuláš mají velkou pochvalu, protože dokázali velmi dobře bojovat 
v tomto poli i přestože v tomto roce nemají téměř nic naježděno kvůli maturitním 
zkouškám. Mikuláš se několikrát v rozjížďkách dostal do top 10, ale bohužel následně 
kvůli zbytečným chybám, které pramení z nevyježděnosti, se propadl. Zaznamenal 
jeden dojezd na 11. místě. Andrew dokázal dvakrát dojet na 8. místě a několikrát se 
také pohyboval okolo top 10. Celkově skončili Mikuláš na 22. místě ve stříbrné skupině 
a Andrew na 26. místě ve stříbrné skupině. 

o Výsledky: https://eurilca.org/2021-under-21-european-championships/ 

• Plánování dalších akcí na léto 2021. 

 

 

https://eurilca.org/2021-under-21-european-championships/


Pravidelná měsíční zpráva za červen 2021

Sportovní středisko
Lodní třída: Op mist
Trenér: Nikol Staňková
Datum: 14.7.2021

 Youth centenary rega a a trénink před závodem
- termín 5.-11.6.2021
- účast na tréninku před závodem: L. Kraus, J. Přikryl, J. Valenta, J. Tomeš, F. Burda, K. Lojková, J. 

Kříž, L. Dymáková, V. Kováč, R. Kováč
- vítr: 3 – 18 kt, velmi nestabilní počasí, mnoho bouřek, směr větru velice nestabilní
- soustředění bylo zaměřené na poslední trim formy před vrcholy sezóny ME a MS
- starty, speed testy i rozjížďky se zahraničními závodníky 
- během závodu foukala Ora, kterou velmi ovlivňovali okolní bouřky, vítr tak byl nestabilní na síle 

i směru. Dva dny jsme závodili i na ranní Pelér, ovšem závodní komise plánovala ranní starty na 
pozdní hodiny a v nesprávné dny co se týče předpovědi počasí. Rozjížďky tak byly velmi 
náročné, vítr se točil i o 40°.

- celkem se odjelo 9 rozjížděk a nejlepší formu v poli 142 závodníků potvrdil L. Kraus ve zlaté 
skupině na 68. místě. Stříbrná skupina patřila zbytku českému týmu, na 81. místě J. Přikryl, 88. 
F. Burda, 92. J. Kříž, 94. J. Valenta, 106. J. Tomeš, 111. V. Kováč, 123. K. Lojková, 136. L. 
Dymáková, 137. R. Kováč

 MISTROVSTVÍ EVROPY
- termín: 16.6. - 27.6.
- účast: K. Lojková, B. Dokoupilová, T. Peterka, L. Dokoupilová, O. Klíma, M. Ráža, L. Krč, J. Kříž, 
- vítr: 8 – 30 kt
- 16.6. naše výprava přiletěla do Cadizu, kde jsme se setkali s M. Krčem, který přivezl do 

Španělska auto s op misty



- Před závodem jsme s týmem měli 4 dny tréninku. Podmínky pro trénink byly výborné, vítr 15 – 
20 kt, směr větru z moře s mixem swell a choppy vlnama. Podobné podmínky jsme měli při 
zimním soustředění na Maltě, někteří tak byli na tyto podmínky připraveni. Trénink byl 
jednofázový a rozdělen na dvě čás : 30 % tréninku jsme měli speed testy se zaměřením na 
techniku ve vlnách, 70 % tréninku jsme poté měli rozjížďky a speed testy s dalšími týmy, se 
kterými již dlouhodobě spolupracuji. 

- Den před závodem nás čekalo proměřování, které bylo dost striktní a letos se měřiči poprvé 
zaměřili na kontrolu objímky a kroužku na stěžni. U 7 z 8 lodí jsme museli tyto dva díly vyměnit, 
zbytek proměřování probíhal hladce.

- Závod byl rozdělen na kvalifikační a finálovou část. Kvalifikace se jela první 3 dny závodu při 
tempu dvou rozjížděk každý den. Při této kvalifikační čás  se prostřídali všechny možné větrné 
podmínky. První den vítr o síle 12-18 kt se swell / choppy vlnama a silným proudem byl stejný 
den, jako všechny naše tréninkové. Den druhý ve znamení slabšího větru 8-10 kt, ovšem 
směrově velmi nestabilního, hladina téměř bez vln a silný proud (až 10 m/min) stočený 
mnohem více zprava opro  směru větru. Tře  den naprostá změna s pevninským horkým a 
suchým větrem o síle až 30 kt a velmi ostrýma choppy vlnama i silným proudem ve směru pro  
větru. 

- Každý den byla nová challenge poprat se co nejlépe s danými podmínkami a dosáhnout co 
nejlepšího výsledku. Po těchto třech dnech bohužel nikdo nedosáhl na zlatou skupinu, nejblíže 
ovšem byla Beata Dokoupilová, které zlatá skupina utekla o jediný bod. Z chlapců byl po 
kvalifikaci nejlépe Lukáš Krč ve stříbrné skupině. 

- Následovali poslední dva dny finálových rozjížděk. Čtvrtý den stále s větrem lampante, tedy 
pevninský horký vítr s chopps. Pátý den opět slabší vítr z moře ve kterém zářila Beata 
Dokoupilová, která vyhrála tře  finálovou rozjížďku a m stále vedla stříbrnou skupinu ME. 
Bohužel poslední čtvrtou rozjížďku nedostatečně reagovala na změny, dojela si pro škrtačku a 
spadla na stále krásné 5. místo ve stříbrné skupině., celkem byla 63. 

- Lukášovi Krčovi se dařilo zajíždět pěkné a vyrovnané výsledky i během finálových rozjížděk a 
celkem se umís l na 94. místě

- Jan Kříž si během kvalifikace vyjel dvě UFD za předčasný start a m pádem se nedostal do 
stříbrné skupiny. Finále bojoval v bronzové a celkem se umís l na 113. místě. 

- Linda Dokoupilová bojovala ve slabém i silném větru, ale na zlatou skupinu to bohužel také 
nestačilo. V silném větru technicky ztrácela na boční a zadní vítr a ve slabším větru měli 
významnou výhodu mladší a lehčí ročníky. Linda nasbírala z Op mistu mnoho zkušenos  a nyní 
se již soustředí na další lodní třídu ILCA. Na ME vybojovala celkové 76. místo. 

- Pro Ondřeje Klímu bylo letošní ME jeho prvním velkým závodem tohoto formátu a také 
posledním na Op mistu. Ze závodění ve velkém poli nemá mnoho zkušenos  a umís l se na 
133. místě.



- Tomáš Peterka letos neabsolvoval mnoho tréninků společně s SpS a má slabší techniku jízdy ve 
středním až silnějším větru a vlnách. Umís l se na 138. místě. 

- Karolína Lojková zajížděla vyrovnané výsledky v druhé polovině pole, způsobené hlavně 
nejistotou ve velkém poli a nepříliš ak vní prací těla. Celkově se umís la na 101. místě ze 116 
děvčat. 

- Matyáš Ráža také bojoval v bronzové skupině a z celkového počtu 155 chlapců se umís l na 
147. místě. 

- Pro celý tým bylo letošní ME velkou zkušenos  ale také ukázkou toho, že lepších výsledků 
můžeme dosáhnout pouze pokud budeme více trénovat a to jak na vodě, tak i na suchu s 
fyzickou přípravou. Letos nám fyzickou přípravu zajišťuje Johana Kořanová, dě  mají i cvičební 
pomůcky a já věřím, že pokud se budou přípravě věnovat i na suchu, brzo to bude vidět i na 
vodě. 

- Chtěla bych poděkovat Michalovi Lojkovi za skvěle odvedenou práci v roli team leadera 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za červen 2021 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 4 
Trenér: Johana Rozlivková  
Datum: 9.7.2021 
 

• 12.-13.6.2021 Velká cena YC Dyje   

 

o účast na pohárovém závodu LT ILCA 4 

o v sobotu se kvůli bezvětří nic neodjelo, v neděli foukalo 10 m/s, odjely se 3 rozjížďky  

o závodu se účastnilo 28 lodí  

o Pro většinu závodníků se jednalo o první zkušenosti na ILCA 4 v takto silném větru, pro některé to 

znamenalo nedojetí některých rozjížděk, či vůbec nevyjetí na start. Závodníci, kteří závodili, ze sebe 

opravdu vydali vše, makali, ale i tak se často převraceli. Přesto si vedli skvěle, pole bylo vyrovnané, 

nikdo vyloženě nedominoval, šlo o velmi povedený závod.  

o Seznam závodníků, kteří do té doby již absolvovali mnou pořádané akce (umístění): Michal Halouzka 

(1.), Michal Rais (2.), Helena Hýžová (3.), Vojtěch Tlapák (5.), Tatiana Bělunková (7.), Michaela 

Blatecká (11.), Kristýna Flosamová (12.), Jan Záhornacký (14.), Pavlína Motlíková (15.), Zuzana 

Tlapáková (17.), Teo Zajíček (20.), Karolína Hejnová (20.). Na vodě se mnou spolupracovala jen část 

závodníků.  

o výsledky: https://www.sailing.cz/vysledky/212116 

 

• 28.6.-4.7.2021 MEJ ILCA 6 U19 Kaštela, Chorvatko  

o Účast na MEJ s týmem SCM ILCA 6 místo Štěpána Novotného, který se ze zdravotních důvodů 

nemohl zúčastnit  

o Závodníci: Zdeněk Vysloužil, Jiří Himmel, Markéta Kališová  

o První tři dny závodu se kvůli bezvětří nezávodilo, čekali jsme na vodě, bohužel se nepodařilo dojet 

jedinou rozjížďku.  

o Zbylé tři dny šampionátu foukalo stálých 8m/s, s nárazy k 10m/s. Jeden den jsme závodili v zátoce, 

zbylé dva mezi Splitem a ostrovem Brač. Vítr byl stabilní, směrově i sílou. Tvořili se až metr vysoké 

vlny.  

o U všech závodníků jsme řešili problém se startem (budováním pozice a následnou rychlostí po 

startu). U všech došlo ke zlepšení v budování a udržení pozice na startu, bohužel docházelo 

k poměrně rychlému propadu v důsledku nedostatečné rychlosti. U Markéty tak šlo o hlavní problém, 

kdy se po startu rychle propadla pod ostatní a následně již pozici nevylepšila. Kluci Jirka se Zdendou 

https://www.sailing.cz/vysledky/212116


 
 

 
 

 

výrazně vylepšili budování pozice na startu. Byli schopni i danou pozici po startu udržet mnohem 

déle, problémy pak nastávaly s taktickými rozhodnutími, na kterých ztráceli místa.  

o Závodu se účastnila i naše reprezentantka Alessia Palanti se svým coachem, která suverénním 

způsobem závod vyhrála.  

o Výsledky: 

▪ Dívky 72 lodí:  

• 1. Alessia Palanti  

• 70. Markéta Kališová  

▪ Chlapci 217 lodí:  

• 158. Jiří Himmel  

• 189. Zdeněk Vyloužil  

▪  Výsledky dívky: 

https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/pe98gld05pbx534egnq407t1074u?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3D%22GIRLS_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3

DUTF-8%27%27GIRLS_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-

Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-

1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T075941Z&X-Amz-Expires=604800&X-

Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=19f02bf45cecdcccfa25b6bec43322bae7c53ee593deb7aa8732dc9c066e7927 

▪ Výsledky chlapci bronzová skupina:  

https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/4zqkijepjnukemqogmardhmos2h6?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3D%22BOYS_BRONZE_FINAL.pdf%22%3B%20filena

me%2A%3DUTF-8%27%27BOYS_BRONZE_FINAL.pdf&response-content-

type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-

1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T080009Z&X-Amz-Expires=604800&X-

Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=3638007bfdbd834006610cffad7b5142951569756454ddfb6a760b819a9fa0ea 

 

• Příprava nadcházejících akcí týmu a komunikace s týmem.  

https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/pe98gld05pbx534egnq407t1074u?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22GIRLS_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27GIRLS_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T075941Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=19f02bf45cecdcccfa25b6bec43322bae7c53ee593deb7aa8732dc9c066e7927
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/pe98gld05pbx534egnq407t1074u?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22GIRLS_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27GIRLS_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T075941Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=19f02bf45cecdcccfa25b6bec43322bae7c53ee593deb7aa8732dc9c066e7927
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/pe98gld05pbx534egnq407t1074u?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22GIRLS_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27GIRLS_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T075941Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=19f02bf45cecdcccfa25b6bec43322bae7c53ee593deb7aa8732dc9c066e7927
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/pe98gld05pbx534egnq407t1074u?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22GIRLS_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27GIRLS_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T075941Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=19f02bf45cecdcccfa25b6bec43322bae7c53ee593deb7aa8732dc9c066e7927
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/pe98gld05pbx534egnq407t1074u?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22GIRLS_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27GIRLS_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T075941Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=19f02bf45cecdcccfa25b6bec43322bae7c53ee593deb7aa8732dc9c066e7927
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/pe98gld05pbx534egnq407t1074u?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22GIRLS_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27GIRLS_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T075941Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=19f02bf45cecdcccfa25b6bec43322bae7c53ee593deb7aa8732dc9c066e7927
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/pe98gld05pbx534egnq407t1074u?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22GIRLS_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27GIRLS_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T075941Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=19f02bf45cecdcccfa25b6bec43322bae7c53ee593deb7aa8732dc9c066e7927
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/pe98gld05pbx534egnq407t1074u?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22GIRLS_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27GIRLS_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T075941Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=19f02bf45cecdcccfa25b6bec43322bae7c53ee593deb7aa8732dc9c066e7927
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/4zqkijepjnukemqogmardhmos2h6?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22BOYS_BRONZE_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27BOYS_BRONZE_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T080009Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3638007bfdbd834006610cffad7b5142951569756454ddfb6a760b819a9fa0ea
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/4zqkijepjnukemqogmardhmos2h6?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22BOYS_BRONZE_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27BOYS_BRONZE_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T080009Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3638007bfdbd834006610cffad7b5142951569756454ddfb6a760b819a9fa0ea
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/4zqkijepjnukemqogmardhmos2h6?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22BOYS_BRONZE_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27BOYS_BRONZE_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T080009Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3638007bfdbd834006610cffad7b5142951569756454ddfb6a760b819a9fa0ea
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/4zqkijepjnukemqogmardhmos2h6?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22BOYS_BRONZE_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27BOYS_BRONZE_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T080009Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3638007bfdbd834006610cffad7b5142951569756454ddfb6a760b819a9fa0ea
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/4zqkijepjnukemqogmardhmos2h6?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22BOYS_BRONZE_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27BOYS_BRONZE_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T080009Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3638007bfdbd834006610cffad7b5142951569756454ddfb6a760b819a9fa0ea
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/4zqkijepjnukemqogmardhmos2h6?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22BOYS_BRONZE_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27BOYS_BRONZE_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T080009Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3638007bfdbd834006610cffad7b5142951569756454ddfb6a760b819a9fa0ea
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/4zqkijepjnukemqogmardhmos2h6?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22BOYS_BRONZE_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27BOYS_BRONZE_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T080009Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3638007bfdbd834006610cffad7b5142951569756454ddfb6a760b819a9fa0ea
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/4zqkijepjnukemqogmardhmos2h6?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22BOYS_BRONZE_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27BOYS_BRONZE_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210714%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210714T080009Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3638007bfdbd834006610cffad7b5142951569756454ddfb6a760b819a9fa0ea


Pravidelná měsíční zpráva za červen 2021

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída:  Techno 293
Trenér: Milan Hájek
Datum: 20.7. 2021

Začátkem června jsme odjeli na iQFoil soustředění na Gardu. Podobně jako loni, nám na soustředění 
pomáhal bývalý světový šampion ve foilu Steve Allen. Na soustředění byla 100% účast, včetně RDJ a RD. 
Dohromady celkem 16 závodníků na iQFoilu.

Na Gardě jsme během osmidenního soustředění trénovali hlavně na odpolední vítr, který bez problémů 
foukal celý týden. Závodníci byli rozděleni podle výkonosti na dvě skupiny. Jedna trénovala převážně 
starty, objíždění bojek, manévry a dělala speed testy, druhá, pod dohledem Steva, který jezdil na prkně a 
ukazoval vše přímo v reálu, se zaměřila na doladění manévrů, materiálu a věnovala se převážně rychlosti. 
Na konci každého tréninku jsme pak společně jezdili cvičné rozjížďky. Skupiny se pravidelně střídali. Celkem
jde říct, že závodníci SpS a SCM udělali zase značný pokrok. 

Podobné soustředění je naplánováno ještě v červenci, týden před mistrovstvím světa iQFoil juniorů.



V červnu pak celá skupina SpS a SCM přešla jezdit na Techno 293 a odjela na něm několik závodů, včetně 
Supercupu na Balatonu.

Zde se ve třídě Techno 293 zúčastnilo 54 startujících, 30 ve třídě Foil, mimo domácích závodníků se 
zúčastnili závodníci ze Slovenska, Chorvatska a naši zemi reprezentovalo celkem 19 windsurfařů.

V nabité konkurenci se z našich mladých a nadějných závodníků nejlépe dařilo Davidu Drdovi a Nele 
Sadílkové na foilech – kteří vyhráli v kategoriích U17 a U19 a celkově obsadil David 3. místo mezi muži a 
Nela celkové 2. místo. Velký úspěch ve třídě Techno 293 zaznamenali zejména dívky, když Kristýna 
Piňosová vyhrála U17 dívky před druhou Kristýnou Chalupníkovou, a Alex Lojínová, která suverénně 
vyhrála kategorii U15.



V červnu se člen SCM, David Drda zůčastnil mistrovství světa juniorů ve slalomu, které se jelo na Gardě. 
David Drda bojoval o vítězství v kategorii U17. V první jízdě si myslel, že se bude opakovat start, a zastavil z 
1. místa. Kdyby se toto nestalo byl by mistrem světa, protože v dalších jízdách jezdil skvěle. Nakonec mu 
titul unikl velmi těsně a získal bronz, což je skvělé! Je vidět jeho potenciál nejen ve slalomu, ale skvěle 
závodí i na olympijském iQFoilu. 

V červenci nás čeká nabitý program. Začátek MČR na Techno 293 a pak 3 týdny na Gardě, kde se bude 
konat mistrovství světa iQFoil juniorů.



 
 

 
 
 

Přehled PR červen 2021 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
Jachtař roku – TV Sport5, Radiožurnál, Deníky, iDnes 
OH – účast Karla Lavického – Deníky, iDnes, ČT 
MEJ U21 ILCA – Deník Sport, Právo, Metro 
ME Optimist Cadiz  
MSJ Slalom 
Pozvánka na Viganj 
MČR Tornado – Deníky 
České poháry různých tříd 
Stary v Rakousku 
Rolex Giraglia 
Jachtařská Liga – Český rozhlas, Deníky 
Cadeti v Polsku 
2.4mR v Itálii 
MČR RS700 – MF Dnes, Deníky 
MČR Vaurien 
Erste Premier Trophy – TV Sport5 
 
Mediální výstupy z těchto akcí jsou na: https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich 
 
2) Vyhlášení ankety Jachtař roku proběhlo on-line a v TV Sport5 – záznam je uložen na web 
Generální partner – společnost Integra – byl nadmíru spokojen, a je připraven na další spolupráci. 
 
3) Proběhla schůzka společně s Lucií Šimkovou ve firmě Besocial ohledně promování příspěvků 
na sociálních sítích 
Firma Besocial bude promovat příspěvky na sociálních sítích – výše promování a provize do k 
 
4) Mistrovství mládeže – kampaň začala, proběhlo několik jednání se sponzory, ceny pro 
závodníky jsou zajištěny, jednání o finanční podpoře dále probíhají 
 
5) Czech Sailing Grand Prix – kampaň začala, snažíme se, aby se závod naplnil a uskutečnil, 
posádky se postupně přihlašují 
 
6) Je zajištěna účast ČSJ na Olympijském festivalu v Praze (proběhne 23. 7.–8. 8. v době konání 
OH) – jachting bude mít dva Optimisty na vodě, umožňující svezení dětí, zajištění člunem (ve 
spolupráci s ČYKem) a trenažér na břehu (ve spolupráci s OYC) 
 
7) Proběhla prezentace PR na Valné hromadě ČSJ  
 
8) Proběhlo několik schůzek s potenciálními partnery a sponzory ČSJ – jednání budou pokračovat 

 

https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich


 
 

 
 
 

Přehledy: 
 
Sledující Facebook 1. 6. 2 463/30. 6. 2 476 
 

 
 
 
Sledující Instagram 1. 6. 745/30. 6. 786 
 
 
Dosah příspěvků: 1. 6.–30. 6. 
 

 



 
 

 
 
 

Návštěvnost webu www.sailing.cz: 
 

Měsíc Návštěvy Uživatelé Míra 
okamžitého 

opuštění 

I.21 8 800 3 900 49,45% 

II.21 7 000 3 100 51,14% 

III.21 9 800 4 200 46,42% 

IV.21 12 000 5 500 46,82% 

V.21 17 000 6 400 42,42% 

VI.21 24 000 8 200 38,99% 

 
 
Podle monitoringu médií Anopress bylo v českých médiích za květen publikováno 654 příspěvků 
se zmínkou o jachtingu. 

 
 
 
Plán práce na červenec 2021 
 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
Olympijské hry 
Pozvánky na Czech windsurfer Cup, MMČR mládeže, Czech Sailing Grand Prix 
MS Optimist 
MMČR a Eurocup 29er – Vítr a Slunce 
MMČR ve Slalomu ve Viganji 
MMČR a České poháry různých tříd 
Soustředění Velké Dářko 
Další závody, které se uskuteční 
 
2) Účast na OH Festivalu v Praze (23.7.-2.8.) – plánovaní hosté: Karel Lavický po návratu z OH, 
Lenka Vydra Šmídová, Jára Čermák a Petr Košťál – účastníci MEJ 49er 
 
3) MEJ 49er – nastavení spolupráce s médii, získání mediálního partnera, příprava témat pro 
média 
 
4) Mistrovství mládeže – pokračování kampaně dle harmonogramu 
 
5) Czech Sailing Grand Prix – pokračování kampaně, aby se závod naplnil a uskutečnil 
 

http://www.sailing.cz/


 
 

 
 
 

6) Lucie Šimková – dokončení stránky Zacnisjachtingem.cz 
 

7) Článek o tréninkovém deníku Yarmill s cílem představit ji klubům, aby ji začaly využívat – 
dokončení 
 
8) Schůzky s potenciálními sponzory 
 
 

 
1. 7. 2021  
 
Eva Skořepová 
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