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Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 4. listopadu 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: O. Bobek (do 16:50), V. Dvořák, K. Fantová, V. Lambl (od 13:00), T. Musil, M. Soušek 

(do 17:15), R. Vašík, M. Žižka  

Omluveni: 0 

KK: P. Ondráček  

Host: V. Brabec 

 

Výkonný výbor potvrdil rozhodnutí předsedy ČSJ ve věci žádosti předsedy ALT ČWA o přesunutí 

MČR FUN na náhradní termín: 

Termín 9. - 10. 10. 2021  

Nová CTL: 217021 

Místo konaní: vodní nádrž Rozkoš 

Jmenovaní funkcionáři pro MČR FUN: 

Hlavní rozhodčí: Václav Hnízdil 

Rozhodčí: Tomáš Altmann 

Garant závodu: Václav Hnízdil 

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 18. 10. 2021 - jmenovitá nominace na Youth Sailing 

World Championship 2021 v Ománu 

 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru: 
Pro: Ondřej Bobek, Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Radim 

Vašík, Martin Žižka 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 

Výkonný výbor hlasováním per rollam jednohlasně schválil jmenovitou nominaci na Youth Sailing 

World Championship 2021 následovně:  

YSWC, 11. – 18. 12. 2021, Al Mussanah, Oman 

ILCA 6 dívky: Alessia Palanti 

ILCA 6 chlapci: Jiří Himmel 

29er chlapci: Tibor Nevelöš – Adam Nevelöš 

Techno 293+ dívky: Kristýna Chalupníková 

Techno 293+ chlapci: David Drda 

Kiteboarding chlapci: Vojtěch Koška 

Trenéři: Milan Hájek, Štěpán Novotný 

Team Leader: Ivan Doronin 

 

 

1) Projednání zápisu      

    

Opravy ze zářijového zápisu Výkonného výboru: 

1) Následující bod předkládal namísto uvedeného Martina Žižky Radim Vašík: 

R. Vašík – předseda ČSJ – předložil návrh trenérky SpS Q na vyřazení následujících členů z SpS Q: 

Lukáš Kraus, Linda Dokoupilová, Adéla Rabasová, Ondřej Klíma, Jáchym Klíma, František Burda 

Dále předložil návrh trenérky SpS Q na zařazení nových členů SpS Q: 

Vladimír Kováč, Richard Kováč a Liliana Dymáková. 

Výkonný výbor oba předložené návrhy jednohlasně schválil. 
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2) Oprava garanta závodu CTL 211106 – namísto původně uvedeného Martina Souška správně 

Václav Brabec: 

Výkonný výbor dodatečně jednohlasně schválil jmenování funkcionářů pro MČR RS 500 v rámci 

závodu CTL 211106: 

Hl. rozhodčí: Pavel Muroň  

Garant ČSJ: Václav Brabec 

 
  

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. 

 

K úkolu 21-26 (Vyplatit reprezentantům druhou část budgetu pro sezonu 2021): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že druhá část budgetu pro sezonu 2021 byla reprezentantům 

vyplacena. 

 

K úkolu 21-29 (Uzavřít se zástupcem posádky Matěj Kučera – Adam Rek smlouvu o pronájmu 

svazové plachetnice 29er č. CZE 2287 na období do konce roku 2021): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že smlouva o pronájmu svazové plachetnice 29er č. CZE 2287 

na období do konce roku 2021 je se zástupcem posádky Matěj Kučera – Adam Rek uzavřena. 

 

 

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

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že závěrečné zkoušky na FTVS se budou konat 9. listopadu 

2021. TMK navrhla doplnit seznam členů zkušebních komisařů závěrečných zkoušek na „Trenéra 

jachtingu I. třídy“ o Tomáše Musila. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že na FTVS byla zaslána přihláška pro zájemce o rekvalifikační 

kurz na trenérské licence II. třídy. 
 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že v roce 2021 proběhla celkem tři školení trenérů III. třídy, a 

to 23. – 25. 4. 2021 v Brně, 1. – 3. 10. 2021 v Lanškrouně a 30. - 31. 10. 2021 v ČYKu. 

 

 

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

 

Výkonný výbor a Sportovní úsek ČSJ děkuje a gratuluje Nele Sadílkové za 1. místo na MSJ U17 

Techno 293 dívky, Kristýně Chalupníkové za 2. místo na MSJ U17 Techno 293 dívky, Kristýně 
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Piňosové za 4. místo na MSJ U17 Techno 293 dívky a Davidu Drdovi za 9. místo na MSJ U17 

Techno 293 chlapci. 

Dále Výkonný výbor a Sportovní úsek ČSJ gratuluje Jiřímu Tomešovi za 3. místo ze 436 lodí 

v závodě Halloween Cup 2021 na Gardě. 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ, které se konalo 

1. 11. 2021. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil následující návrh na ohodnocení za výsledky 

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

Nela Sadílková, 1. místo MSJ U17 Techno 293 dívky, Lago di Garda (ITA) - 50 000,- Kč 

Kristýna Chalupníková, 2. místo MSJ U17 Techno 293 dívky, Lago di Garda (ITA) - 39 374,- Kč 

Kristýna Piňosová, 4. místo MSJ U17 Techno 293 dívky, Lago di Garda (ITA) - 29 629,- Kč 

David Drda, 9. místo MSJ U17 Techno 293 chlapci, Lago di Garda (ITA) - 19 251,- Kč 

Alex Lojínová, 13. místo MSJ U15 Techno 293 junior dívky, Lago di Garda (ITA) - 14 881,- Kč 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

Výkonný výbor a Sportovní úsek ČSJ všem závodníkům a celému teamu Techno 293 gratuluje a 

děkuje za reprezentaci! 

 

Sportovní úsek ČSJ předložil následující návrh trenérky SpS Q na složení družstva SpS Q pro rok 

2022: Jeremiáš Přikryl, Vladislav Kováč, Richard Kováč, Karolína Lojková, Liliana Dymáková, Julie 

Čaganová, Beata Dokoupilová, Tomáš Peterka, Jiří Tomeš, Jan Valenta, Lukáš Krč.  

Výkonný výbor návrh na složení členů SpS Q pro rok 2022 jednohlasně schválil. 

  

Sportovní úsek ČSJ předložil následující návrhy trenéra SpS/SCM Techno 293/ iQFoil na složení 

družstev pro rok 2022: 

1) SpS Techno 293: Klára Chalupníková a František Burda 

2) SCM Techno 293/iQFoil: Alexandra Lojínová, Nicol Říčanová, Radim Hasman, Šimon Skřepek, 

Nela Sadílková, Markéta Štěpánková, Kristýna Chalupníková, Kristýna Piňosová, David Drda, 

Kateřina Altmannová, Barbora Švíková, Kateřina Švíková. 

Výkonný výbor hlasováním (pro: O. Bobek, K. Fantová,  T. Musil, M. Soušek, R. Vašík; proti: 0; 

zdržel se: M. Žižka; nehlasoval: V. Lambl) návrh na složení členů SpS a SCM Techno 293/iQFoil 

pro rok 2022 schválil. 

 

Sportovní úsek ČSJ předložil následující návrh trenéra SCM 29er na složení družstva SCM 29er pro 

rok 2022:  

M. Bauerová / M. Holá, L. Dadák / D. Viščor, N. Viščorová / K. Šlechtická, T. Nevelöš / A. 

Nevelöš. 

Výkonný výbor návrh na složení členů SCM 29er pro rok 2022 jednohlasně schválil.  

Sportovní úsek ČSJ předložil následující návrh trenéra SCM ILCA na složení družstev SCM ILCA 

pro rok 2022: 

ILCA 4: Michal Rais, Kristýna Flosmanová, Linda Dokoupilová, Adéla Rabasová, Tatiana Bělunková  

ILCA 6: Jiří Vacula, Jiří Himmel, Markéta Kališová  

ILCA 7: Mikuláš Vaszi, Andrew Lawson  

Výkonný výbor návrh na složení družstev SCM ILCA pro rok 2022 jednohlasně schválil. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil členům Výkonného výboru následující 

návrh trenéra SCM ILCA na zapůjčení čtyř starších lodí ILCA na sezónu 2022: 
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Lukáš Krč – loď 203 038 

Jan Kříž – loď 192 635 

Matyáš Ráža – loď 190 237 

Ondřej Klíma – loď 153 511 

Výkonný výbor žádost jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi uzavřít smlouvy na zápůjčku 

starších lodí ILCA na sezónu 2022 se zákonnými zástupci uvedených závodníků. 

 

O. Bobek – KTM – předložil členům Výkonného výboru následující návrh na přidělení lodí 29er 

pro sezonu 2021/2022 těmto posádkám: 

Kraus/Kraus – CZE 2284 

Dadák/Viščor – CZE 3089 

Viščorová/Šlechtická – CZE 3088 

Iljuchin/Dvořák – CZE 2278 

Baštář/Juha – CZE 3086 

Svobodová/Muchová – CZE 2285 

Nevelöš/Nevelöš – CZE 3087 

Lokajíčková/Klíma – CZE 2281 

Kučera/Rek – CZE 2287 

Košťálová/Košťálová – CZE 2279 

Benovičová/Šiknerová – CZE 2283 

Tkadlec/Paigerová – CZE 2286 

Košatová/Cibulková – CZE 2282 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

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

a SpS za září a říjen jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

O. Bobek – KTM – předložil rozdělení finančních příspěvků pro SCM 29er v roce 2021 z rozpočtové 

kapitoly KTM (1210): 

Dadák/Viščor  130 000,- Kč 

Bauerová/Holá 35 000,- Kč 

Cibulka/Tupý  45 000,- Kč 

Viščorová/Šlechtická 35 000,- Kč 

Baštář/Juha  35 000,- Kč 

Výkonný výbor vzal předložené rozdělení finančních příspěvků na vědomí. 

VV ukládá M. Souškovi, aby provedl vyplacení a vyúčtování finančních příspěvků pro SCM 29er v 

roce 2021 z rozpočtové kapitoly KTM (1210). 

 

 

O. Bobek – KTM – předložil rozdělení finančních příspěvků pro SpS a SCM T293 v roce 2021 z 

rozpočtové kapitoly KTM (1212): 

Kristýna Chalupníková 58 000,- Kč 

Kristýna Piňosová  51 000,- Kč 

David Drda   65 000,- Kč 

Nela Sadílková  49 000,- Kč 

Jan Kuchař   17 000,- Kč 

Nicol  Říčanová  46 000,- Kč 

Tibor  Neveloš  21 000,- Kč 

Alexandra Lojínová  52 000,- Kč 

Markéta Štěpánková  34 000,- Kč 
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Radim Hasman  44 000,- Kč 

Šimon Skřepek  54 000,- Kč 

Klára Chalupníková    9 000,- Kč 

Výkonný výbor vzal předložené rozdělení finančních příspěvků na vědomí. 

VV ukládá M. Souškovi, aby provedl vyplacení a vyúčtování finančních příspěvků pro SpS a SCM 

T293 v roce 2021 z rozpočtové kapitoly KTM. 

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na prodloužení smlouvy s trenérkou J. Rozlivkovou na období do 

30. 9. 2024 a její rozšíření na 40 dní/rok. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil (nehlasoval V. Dvořák). 

 

O. Bobek – KTM – předložil následující návrh na úpravu rozpočtu KTM. Důvodem žádosti o 

navýšení je podpora českého týmu na MS Youth v Ománu (cca 300 tis. Kč) a vyšší náklady na trenéry 

a jejich činnost (cca 200 tis. Kč), které byly způsobeny vyšším počtem dní na vodě: 

   

   

Stávající 
rozpočet 

Navrhované 
navýšení 

Nový 
rozpočet 

12 Komise talentované mládeže KTM 6 635,00 500,00 7 135,00 

1201 Trenér SPS ČSJ - mzda   390,00 30,00 420,00 

1202 Trenér SPS ČSJ - náklady   400,00 50,00 450,00 

1203 Trenér SCM 29er ČSJ - mzda   390,00 70,00 460,00 

1204 Trenér SCM 29er ČSJ - náklady   400,00 50,00 450,00 

1205 Trenéři SCM ILCA ČSJ - mzda   390,00 10,00 400,00 

1206 Trenéři SCM ILCA ČSJ - náklady   400,00 90,00 490,00 

1207 Trenér Techno293 - mzda   390,00 80,00 470,00 

1208 Trenér Techno293 - náklady   400,00 100,00 500,00 

1209 SPS ČSJ - Optimist - akce   500,00   500,00 

1210 SCM ČSJ - 29er - akce   280,00   280,00 

1211 SCM ČSJ - ILCA - akce   400,00 60,00 460,00 

1212 SCM ČSJ - Techno293 - akce   500,00 60,00 560,00 

1213 RDJ - 29er   400,00 60,00 460,00 

1214 RDJ - ILCA   160,00   160,00 

1215 Zahraniční trenéři   200,00 -100,00 100,00 

1216 Kondiční trenéři, příprava, pomůcky   120,00   120,00 

1217 Rezerva   145,00 -60,00 85,00 

1218 Trenér ILCA 4   150,00   150,00 

1219 RDJ iQFoil + Techno293   370,00   370,00 

1220 YARMILL   250,00   250,00 

 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

 

4) MČR 2021 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z následujících MČR 2021: FB, RsA, FUN. 

Zbývá odjet poslední letošní MČR Team Race Q, které začíná 5. 11. 2021. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o průběhu 25. ročníku České námořní rallye, která byla 

mistrovstvím ČR v námořním jachtingu One-Desing. 
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5) Čerpání rozpočtu 2021 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 3. 11. 2021. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil snížení rozpočtové kapitoly 4505 (rezerva) o 700 000,- Kč. 

 

VV ukládá všem členům VV zaslat M. Souškovi do 20. 11. 2021 požadavky na jednotlivé rozpočtové 

kapitoly pro rok 2022 a dále zaslat informaci o prostředcích, které nebudou v jednotlivých kapitolách 

v roce 2021 vyčerpány. 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že obdržel pozvánku na slavnostní večer u příležitosti 

vyhlášení prestižního ocenění „Sportovec Ministerstva vnitra roku 2021“, které se mělo uskutečnit 

ve středu 27. října 2021 od 18.00 hodin v atletické hale v pražském areálu Stromovka. Z důvodu 

zhoršující se epidemiologické situace byl slavnostní večer zrušen. Ocenění, které měli reprezentanti 

obdržet, budou předána v náhradním termínu. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informaci, že s účinností od 1. 10. 2021 je nově zařazena do sekce 

UNIS ve VICTORIA Vysokoškolském sportovním centru MŠMT do kategorie stipendia B Anna 

Justová. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – předložil žádost České asociace lodních tříd RS o převzetí pořadatelství 

na významném mezinárodním závodě RS Feva Europeans 2022 a RS500 Eurocup, který se bude 

konat 25. - 28. 8.2022 v Černé v Pošumaví.  

Výkonný výbor jednohlasně schválil (nehlasoval V. Dvořák) převzetí pořadatelství závodu RS Feva 

Europeans 2022 a RS500 Eurocup. 

 

Výkonný výbor hlasováním (pro: O. Bobek, K. Fantová, V. Lambl, T. Musil, R. Vašík, M. Žižka; 

proti: 0; zdržel se: M. Soušek; nehlasoval V. Dvořák) schválil následující složení organizačního 

výboru RS Feva Europeans 2022 a RS500 Eurocup: Václav Brabec, Martin Soušek, Dominika 

Vaďurová. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že zaslal ALT Evropa podepsané potvrzení, že dne 1. 3. 2016 

Český svaz jachtingu bezplatně předal dva trupy lodí Evropa (rok výroby 1999 a 2004, vyřazené 

z majetku ČSJ v roce 2014, 2015) Asociaci lodní třídy Evropa z.s., která je přijmula do svého 

výlučného vlastnictví. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že Český svaz jachtingu obdržel dne 22. 10. 2021 od 

NSA usnesení o zastavení řízení ve věci žádosti o poskytnutí dotace na základě Výzvy Movité 

investice 2021. Na základě tohoto usnesení byla dne 25. 10. 2021 zrušena výběrová řízení na movité 

investice. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že se je potřeba uzavřít dodatek ke smlouvě s Karlem 

Bezouškem na pronájem parkovacího místa pro parkování mikrobusu trenérky SpS Q. Pronajímatel 

a nájemce se v dodatku dohodli, že smlouva bude pozastavena ke dni 1.10.2021 a znovu obnovena 
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ke dni 1.4.2022 nebo dle aktuální domluvy. Výkonný výbor jednohlasně schválil dodatek smlouvy 

uzavřít. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ podal na ČOV žádost o olympijské stipendium pro 

Alessii Palanti pro Paříž 2024, žádost ČSJ ale pro tento olympijský cyklus nebyla ze strany ČOV 

schválena. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 24. 9. 2021 zaslal ČSJ na World Sailing hlasování 

Special Resolution of WS Limited. 

 

VV obdržel žádost ALT Evropa o jmenování hl. měřiče LT Evropa Jiřího Žáčka. VV předal žádost 

KLM. V ukládá V. Lamblovi na listopadovém zasedání předložit návrh na jmenování Jiřího Žáčka 

hl. měřičem LT Evropa. 

 

Výkonný výbor obdržel dopis s žádostí Jakuba Burdy (zákonného zástupce Františka Burdy) o 

vysvětlení bodu zářijového zápisu o vyřazení F. Burdy z SpS Q. Výkonný výbor ukládá předsedovi 

SÚ ČSJ T. Musilovi odeslat do 15. 11. 2021 panu Burdovi odpověď na zaslané dotazy. 

 

Výkonný výbor obdržel oznámení ALT Star o pořádání významného závodu „Mistrovství 17th 

District třídy Star“ v roce 2022. Výkonný výbor rozhodl zařadit Mistrovství 17th District třídy Star 

do významných akcí ČSJ. O případném přidělení finanční podpory tomuto významnému závodu 

rozhodne VV v rámci schvalování návrhu rozpočtu pro rok 2022. 

 

Výkonný výbor obdržel žádost ALT RS o zařazení lodní třídy RS400 do seznamu lodních tříd 

vedeného podle ustanovení 2.1.5 Soutěžního řádu. Lodní třída RS400 má v současnosti 17 lodí, je 

distribuována v 8 klubech po celé České republice a v příští sezóně uvažuje o vypsání Poháru ČR. 

Výkonný výbor předloženou žádost jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi zařadit třídu RS400 

do seznamu LT ČSJ. 

 

Výkonný výbor nominoval Alessii Palanti do ankety České nadace sportovní reprezentace na 

„Juniorského sportovce roku 2021“.  

 

Výkonný výbor nominoval Nikol Staňkovou do projektu „Nezlomní trenéři“ České trenérské 

akademie ČOV, která chce poděkovat všem nezlomným trenérům, kteří se v době Covidu stali pro 

své svěřence inspirací a vzorem. 

 

 

7) Různé 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí souhrnnou zprávu o průběhu akcí Czech Junior Nationals 2021 a 

49er&49erFX Junior European Championship přednesenou Václavem Brabcem.  

 

Václav Brabec informoval o přípravách Czech Junior Nationals (MČR mládeže – Optimist, RS 

Feva, 29er, ILCA 4, Techno 293), které se bude konat na Nechranicích v termínu 29.9.-2.10.2022 

 

K. Fantová – KKK, PR – podala informaci, že na jednání PR komise, které se konalo 2. 11. 2021 byla 

ukončena spolupráce s dodavatelem Vybroušený Brand, s.r.o. pro projekt „Začni s jachtingem“.   

 

V. Dvořák – TMK, JA – podal informace z jednání PR komise ČSJ, které se konalo 2. 11. 2021.  
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V. Dvořák – TMK, JA – předložil následující harmonogram ankety Jachtař roku 2021: 

8. 11. 2021 vyhlásit zasílání nominací 

1. 12. 2021 uzavřít zasílání nominací 

na prosincovém zasedání VV předložit PR manažerka E. Skořepová návrh nominací 

1.1. 2022 spustit hlasování 

1. 2. 2022 ukončit hlasování 

Předpokládané termíny slavnostního vyhlášení ankety: čtvrtek/pátek 24. - 25. 2. 2022 nebo 3. - 4. 3. 

2022. Přesný termín vyhlášení ankety bude upřesněn na prosincovém zasedání VV.  

Výkonný výbor vzal předložený harmonogram na vědomí.  

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o tom, že schůze KR se bude konat 27. 11. 2021 přes Teams. 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o tom, že se schůze HZS ČSJ se uskuteční v sobotu 4. 12. 2021 

od 10:00 v ČYKu.  

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o tom, že se finalizuje elektronický formulář pro tvorbu CTL 

2022. 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za září a říjen a plán práce na listopad a prosinec. 

2021, který je přílohou tohoto zápisu. 

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval o plánu kontrol za rok 2021.  Kontrola hospodaření s 

majetkem ČSJ, kontrola hospodaření Sportovního centra mládeže ČSJ (SCM) a Sportovních středisek 

(SpS), kontrola hospodaření reprezentačních družstev ČSJ a kontrola hospodaření ČSJ proběhnou v 

období od 25. ledna do 15. března 2022. 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 25. listopadu 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za září a říjen 

2. Zápis z jednání SÚ ČSJ 

3. Přehled práce PR za září a říjen a plán práce na listopad a prosinec 2021, vč. FB reportu 

 

 



 

 

 
 
 
Pravidelná mesačná správa za SEPTEMBER 2021 
 
 
Sportovní centrum mládeže 
 

Tréner: Dominika Vaďurová a Johanka Nápravníková Kořanová 
Dátum: 4.10. 2021 
 
Lodná trieda: 49er/FX 

 
49er/FX Juniorské majstrovstvá Európy 
 
Na začiatku septembra absolvovali 
novoutvorené posádky na 49er a 49erFX svoj 
prvý pretek v medzinárodnej konkurencii. 
Juniorské majstrovstvá Európy na Lipne boli pre 
nich výbornou príležitosťou zistiť, či sú 
konkurencieschopní medzi juniorskými 
pretekármi, čo sú ich najväčšie slabiny a na čom 
treba zapracovať.  
 
Preteku predchádzal 2-denný klinik s troma 
zahraničnými trénermi a 15 loďami, kde dostali 
účastníci veľa užitočných tipov na boathandling. 
Následne všetky 4 dni fúkal slabý vietor do 10 
uzlov, ktorý bol pomerne stabilný.  
 
Väčšine posádok chýbajú hodiny na vode a 
najmä skúsenosti s väčším polom lodí. Hlavným 
problémom je rozdelenie koncentrácie medzi 
boathandling a taktiku - čo je ale pri prechode 
na túto rýchlu lodnú triedu v začiatkoch častým 
problémom. Riešením je vysoko intenzívny 
tréning v rôznych podmienkach. Ovládnutie lode 
im umožní presmerovať fokus na situácie v 
preteku a ich následný nácvik.  
 
S. Tkadlecová/ A. Justová - Juniorské ME boli 
pre Sáru prvým pretekom na kormidle a pre 
Aničku prvý pretek na FX vôbec. Počas 
tréningu, ktorý sme spolu absolvovali, dokázali 
loď pomerne dobre ovládať. Najmä v slabšom 
vetre im robili problémy štarty, ale po analýze 
problému dokázali chyby opraviť. Obe z 
posádky prejavili odhodlanie zlepšovať sa a 
chyby okamžite riešiť. 
 

 
 



 

 

 
 
M. Jurečka / Š. Jurečka - Matej so Šimonom majú na 49eri odjazdených málo dní, prejavilo sa to aj 
vo výsledku a finálnom pocite na lodi. Problém im spôsobuje fakt, že nemajú natrénované pohyby v 
lodi a niekedy nevedia odhadnúť jej reakciu. K tréningu aj pretekom však pristupujú svedomito, na 
lodi sú veľmi synchronizovaní, a musím vyzdvihnúť dobrú prípravu lode.  
 
J. Čermák / P. Košťál - Jára s Péťou sú zohraná posádka, bojujú najmä s kontrolou lode na štarte, a 
dlhší čas nejazdili vo väčšom poli, čo sa prejavuje na taktických rozhodnutiach. Učia sa rýchlo, ale 
tiež potrebujú veľa hodín tréningu, najmä s väčším počtom lodí.  
 
T. Neveloš/ A. Neveloš - Tibor a Adam mali na FX najazdených len pár dní. Do kariet im nahral 
slabý vietor na Lipne a pomerne jednoduché podmienky na ovládanie lode, ktoré im umožnili pár 
dobrých dojazdov. Evidentne majú pre jachting a loď cit, ale prejavujú sa tam niektoré návyky z 
29eru, ktoré na FX úplne nefungujú. Ak sa rozhodnú ďalšiu sezónu pre FX, je nutná oveľa 
intenzívnejšia fyzická príprava a tréning v skupine lodí. 
 
 

Lodná trieda: 29er 
 
Jesenná regata - česko-slovenský pohár 
Gabčíkovo  
 
Posledný víkend v mesiaci sa niekoľko 
posádok SCM 29er zúčastnilo Jesennej 
regaty na Gabčíkove. Podmienky umožnili 
absolvovať 4 rozjazdy v slabom vetre, na 
štarte bolo 10 lodí. Vietor zo začiatku okolo 
12 uzlov postupom dňa slabol a zúžil sa do 
miznúcich poryvov s veľkými zmenami. 
Podmienky boli náročné najmä z taktického 
hľadiska. U všetkých posádok boli viditeľné 
problémy so štartom, na ktoré sa zameriame 
v 2-dennom tréningu pred EuroCupom na 
Balatone. Som presvedčená, že lepšie 
zvládnuté štarty v rôznych podmienkach 
umožnia pretekárom lepšie výsledky aj v 
zahraničnej konkurencii.  
 
Celkové výsledky: 

1. Krsička/Krsička 
2. Dadák/Viščor 
3. Košťálová B./Čermák 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
29er sústredenie Balaton 28-29.9. 
 
Dvojdenné sústredenie na Balatone prebehlo v počte 7-9 lodí. Podľa plánu sme absolvovali dve 
tréningové jednotky. V prvý deň boli podmienky lepšie a na vode sme strávili 2,5 hodiny v slabnúcom 
vetre od 14 do 6 uzlov. Posádky chceli trénovať najmä štarty a akcelerácie, takže sme sa po 
prvotnom warm-up cvičení manévrov koncentrovali na rozbeh z miesta, udržanie línie a krátke 
dvojkolové rozjazdy s rolling štartami. Druhý deň boli podmienky slabšie do 10 uzlov, ale dokázali 
sme odjazdiť 3 hodiny podľa plánu - akcelerácie, obraty a zmeny módu na zaďáku, zakončené troma 
tréningovými rozjazdami s Maďarmi. Väčšina posádok má v slabom vetre problém s automatizáciou 
akcelerácie a jej úspešným prevedením tak, aby ňou získali po štarte výhodu. Niektoré posádky, 
evidentne “stresuje” pocit, že sa ide štartovať. Navrhujem preto tréning samostatného boathandlingu 
manévrov na štarte a udržanie sa na čiare, ako aj analýzu situácií na štarte a ich možným riešeniam, 
ktoré budeme preberať pred ME. Po ovládnutí týchto manévrov v rôznych podmienkach budú na 
štartoch posádky sebavedomejšie a dokážu lepšie a rýchlejšie reagovať na vzniknuté situácie. 
Cieľom nadchádzajúceho EuroCupu je využiť ho ako priestor na tréning vo väčšej skupine lodí pred 
ME na Lago di Garda v októbri. 
 
Krsička/Krsička – Michal s Lukášom majú dobrý boathandling a podávajú veľmi dobré výkony aj vo 
veľmi slabom vetre. Ich výkon je ale silne podmienený dobrým naladením posádky a zhodou 
v posádke, inak prichádza k problémom a strácajú fokus. Prístup posádky je proaktívny a problémy 
sú otvorení riešiť a diskutovať.  
 
Dadák/Viščor – Lukáš s Danom predvádzali aj v slabom vetre (s ktorým trochu bojujú) stabilné 
výkony s dobrou rýchlosťou lode. Treba pracovať na boathandlingu na štartoch a prevedení 
akcelerácie za akýchkoľvek podmienok. Posádka má tiež aktívny prístup a snaží sa nájsť okamžité 
riešenia a zlepšenia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Dominika Vaďurová  



Pravidelná mesačná správa za OKTÓBER 2021

Sportovní centrum mládeže

Tréner: Dominika Vaďurová a Johanka Nápravníková Kořanová
Dátum: 2.11.2021

Lodná trieda: SCM 29er

EUROCUP BALATON

Prvý deň EuroCupu na Balatone preveril schopnosť všetkých posádok zvládať silný vietor. Pred 
prvou rozjazdou dosahoval vietor v nárazoch 20 uzlov, a na vode sa tvoril typický vysoký chop. 
Postupom dňa vietor slabol. Posádka Dadák/Viščor dokázala s prehľadom vyhrať obe rozjazdy a 
pripravila si tak dobrú štartovú pozíciu na zvyšok EuroCupu. Ďalšie dni bol vietor o poznanie slabší 
od 4 do 12 uzlov. Základom dobrého výsledku bol dobrý štart a udržanie sa v čistom vetre. Posádky 
boli so svojimi výkonmi spokojné a postupom času svoje výkony zlepšovali. České posádky obsadili 
aj 2 miesta na stupni víťazov (2. Nevelöš/Nevelöš, 3. Dadák/Viščor) nasledovaní posádkou 
Krsička/Krsička (4.miesto). Po Balatone mali posádky 2 týždne voľna pred náročným výjazdom na 
Lago di Garda.

ME LAGO DI GARDA

Každoročný Final EuroCup na Garde sa tento rok spojil s preloženými Majstrovstvami Európy, a tak 
sa na štarte stretlo 200 lodí, rozdelených do 4 skupín. Pred samotným eventom česká výprava v 
počte 10 lodí absolvovala 4 dni tréningu. Dni prípravy sme zamerali na nácvik manévrov a situácií, 
ktoré posádky považovali za najdôležitejšie pred ME. Skupinu 10 lodí bolo náročné zladiť aj pri 2 
tréneroch, a to najmä z dôvodu veľkých rozdielov vo výkonnosti posádok. Podmienky na tréningu boli
rôznorodé, od slabého vetra do 6 uzlov v prvý deň tréningu, po 20-25 uzlov posledný deň tréningu. 
Spoločným cieľom všetkých posádok bolo natrénovať boathandling na štartoch bez tlaku času a lodí 
okolo, na čo mali priestor každý deň. Druhým hlavným bodom boli manévre, ktoré musia byť 
zautomatizované a konzistentné. V tomto prípade sme využili vysoko intenzívne cvičenia s vysokou 
frekvenciou manévrov v blízkosti ostatných lodí, ktoré posádky donútili zintenzívniť komunikáciu a 
koncentráciu. Před závodem jsme čas věnovali i nastavení mysli na závod.

ME pozostávali z 3 kvalifikačných a 2 finálových dní, v skupinách po 50 lodí, na 2 okruhoch. 
Podmienky neboli typicky stabilné a veterné, a často predstavovali taktickú výzvu. Dni boli dlhé 
a náročné, ale celý team sa snažil každý deň posúvať vo svojej výkonnosti a využiť príležitosť 
európskej konkurencie na to, aby sa naučili nové veci. Rada by som vyzdvihla výkon, prístup a 
výsledok SCM A, ktorého členovia dokázali aj v náročných dňoch udržať chladnú hlavu a podať 
výsledky hodné zlatej skupiny. 

ME boli dobrým zakončením sezóny a ukázali, ako sa počas roka posádky zlepšili,  kde majú resty, a
na čom majú v ďalšom roku pracovať. Posádku Nevelošov čaká ešte Youth MS v Ománe. Vybrané 
posádky čaká v novembri kondičné testovanie, intro do kondičného tréningu a Yarmillu. Plánom na 
zimu je najmä intenzívna individuálna kondičná príprava, s niekoľkými spoločnými stretnutiami s 
tréningom s Johankou Kořanovou Nápravníkovou, ktoré umožnia skontrolovať pokrok a správnu 



techniku prípravy. Ďalšou súčasťou zimnej prípravy bude teória a analýza videí, plánovanie a 
stanovovanie cieľov, práca na komunikácii (teambuilding) a workshop s pravidlami pre 29er/49er.  

Hodnotenie posádok SCM A/B:

Krsička/Krsička – ME boli posledným pretekom na 29eri pre Michala a Lukáša. V poslednej dobe sa
často zasekli na nepodstatnom probléme vo vlastnej lodi a koncentrácia im unikala z diania okolo. Na
ME ale dokázali prehodnotiť svoj prístup a spolupracovať, o čom vypovedali aj výsledky a spolupráca
s nimi bola bezproblémová.

Nevelöš/Nevelöš – Tibor a Adam dosiahli na ME najlepší výsledok z celého teamu. Počas celého 
eventu boli sústredení a spolupráca s nimi sa výrazne zlepšila. Aj v silnom vetre predviedli 
boathandling na vysokej úrovni a konzistentné výsledky. Na tomto místě chválíme i výrazně lepší 
komunikaci v posádce a z toho plynoucí klidnější řešení krizových situací.

Dadák/Viščor – Lukáš a Dan výsledkom na ME potvrdili svoje kontinuálne zlepšovanie výkonu 
počas sezóny a dokázali aj sami sebe, že dokážu konkurovať top európskym posádkam. Niekedy by 
pozornosť mali venovať viac pohľadu na veci zo širšej perspektívy a nie detailom, ktoré ich dokážu 
zneistiť. Nasadenie a prístup hodnotím pozitívne. 

Viščorová/Šlechtická – Nela a Katy majú svoje svetlé chvíle s dobrými výsledkami, ale bojujú so 
štartami a komunikáciou v posádke. Oceňujem, že sa nestratia ani v silnejšom vetre, napriek málo 
skúsenostiam na 29eri. Musia sa naučiť za každých okolností fungovať ako team, kde sa budú vedieť
podporiť. 

Bauerová/Holá – Markétka a Majda majú v lodi výbornú komunikáciu a aj ich boathandling je 
pomerne na dobrej úrovni, je zde prostor na aktivnější vedení lodě. Z technického hľadiska majú na 
to, dosahovať oveľa lepšie výsledky. Problémom v ich posádke je nízka sebadôvera, že do poľa 
patria. 

Baštář/Juha – V posádke sa výrazne zlepšila komunikácia a prístup k riešeniu situácií najmä na 
štarte. Posádka už v ďalšom roku, ale bude pokračovať v inom zložení, pravdepodobne 
Kraus/Baštář.

(Dobrý)/Cibulka (standardní posádka Cibulka/Tupý) – P. Tupý se závodu nemohl zúčastnit ze 
studijních důvodů, V. Cibulka tedy závod absolvoval jako kosatník, kormidloval J. Dobrý. Posádka 
spolu byla poprvé na lodi, V. Cibulka bez výraznějších zkušeností na kosatce. Trénink tedy využívali 
hlavně k zorientování se v lodi a k vyjasnění spolupráce, v závodě šlo především o získávání 
zkušeností.

(Tkadlec)/Paigerová (standardní posádka Paigerová/Šabatová) – V. Paigerová se závodu 
účastnila nestandardně s T. Tkadlecem, s možným výhledem společného ježdění i příští rok. Vanda 
je na kosatce zkušená, aktivně pracuje a má týmové nasazení. Posádka spolu jela poprvé, i u nich 
byl tedy trénink především o sladění se a závod o získávání zkušeností.

Vypracovala: Dominika Vaďurová a Johanka Nápravníková Kořanová



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za září 2021 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 5. 10. 2021 
 

• Pohárový závod Nechranice ILCA 4, 3. - 5. 9. 
o V pátek před závodem proběhl trénink, kterého se zúčastnilo 6 lodí. Bohužel foukal velmi 

slabý vítr. Trénink na vodě trval zhruba 120 minut a skládal se ze startů a krátkých rozjížděk. 
Odpoledne následovalo posilování a protažení. 

o Slabý vítr vydržel i na závody. V sobotu v podvečerních hodinách se podařilo odjet jen dvě 
rozjížďky a v neděli už žádnou. Proto tento závod nebyl počítán jako pohárový závod. 

o Odkaz na výsledky: https://www.sailing.cz/vysledky/211126 

 

• Trénink + MČR ILCA 6, 6. - 12. 9. 
o Účast: Klára Himmelová, Alessia Palanti, Jiří Vacula, Jiří Himmel, Zdeněk Vysloužil, Michal 

Rais 
o Trénink před závodem byl zaměřen hlavně na starty, krátké rozjížďky a objezdy bójek. Důraz 

by kladen na manévry na startu. První dny tréninku foukal slabý vítr, který každý den sílil. 
Poslední den před závodem foukalo přes 12 m/s. Méně větrné dny následoval trénink podle 
kondičního plánu. 

o Závod byl třídenní a závodilo se pouze první den, kdy foukalo od 5–8 m/s. Díky tomuto větru 
se povedly odjet čtyři rozjížďky. Další dny se nevyjelo ani na vodu. 

o Nejvíce se dařilo Alessii, která zajížděla konzistentní výsledky, ale na vítězství to nestačilo a 
skončila 3. za bratry Halouzky. Velmi dobře jezdil Jiří Himmel, kterému se dařilo 
probojovávat polem až na přední pozice a skončil na 4. místě. Méně se dařilo Kláře, která i 
přes velmi dobrou rychlost nedokázala jezdit správně takticky. Solidně si vedl Zdeněk, který 
dokázal pravidelně do desátého místa. Závod se vůbec nepovedl Jiřímu Vaculovi. Pro 
Michala to bylo první mistrovství na ILCA 6 a sbíral hlavně zkušenosti. 

 

https://www.sailing.cz/vysledky/211126


 
 

 
 

 

o Výsledky Celkově 
1. Jakub Halouzka 
2. Jiří Halouzka 
3. Alessi Palanti 

o Výsledky ženy: 
1. Alessia Palanti 
2. Klára Himmelová 
3. Markéta Kopcová 

o Výsledky junioři: 
1. Alessia Palanti 
2. Jiří Himmel 
3. Zdeněk Vysloužil 

o Odkaz na výsledky: https://www.sailing.cz/vysledky/212101 

 

• Trénink + MČR ILCA 7 22.-27.9. 
o Účast: Viktor Teplý, Ondřej Teplý, Jakub Halouzka, Benjamin Přikryl, Jiří Himmel, Mikuláš 

Vaszi 
o Trénink před závodem byl zaměřen na starty a rozjížďky. Při nejvíce větrném dni, kdy 

foukalo okolo 10 m/s, byla část tréninku věnována speed testů a intervalům. 
o Letošní podzim závodům na Nových Mlýnech nepřál a předpověď neslibovala téměř žádný 

vítr na všechny dny. Předpověď se bohužel potvrdila a MČR ILCA 7 se neodjelo a pro tento 
rok zůstane bez náhrady. 

• Odjezd na ME ILCA 6 a 7 do Bulharska Varny 29.9. 
o Účast: Klára Himmelová, Jiří Himmel, Jiří Vacula 

https://www.sailing.cz/vysledky/212101
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• ME Varna, Bulharsko, ILCA 7 muži, ILCA 6 a ILCA 6 muži open 29.9.- 10.10.2021 
o Účast: Klára Himmelová, Jiří Himmel, Jiří Vacula 
o Trénink před závodem jsme zahájili 30.9. Po dobu tréninku foukal střední až silný vítr, ze 

stejného směru, který byl předpovídán na závody. Specifikem ve Varně byly velké vlny 
z moře, většinou z jiného směru, než foukal vítr a proud z jiného směru. Trénink byl 
zaměřen na rozjížďky ve velké skupině a na zjišťování výhodnější strany proti větru. 

o Závod začal 4.10. v prvních dnech foukal střední vítr okolo 5-6 m/s, který postupně každým 
dnem sílil, kdy poslední den foukalo k 13 m/s. 

o Klára Himmelová: 
 Pro Kláru to byl letos druhý takto těžký závod. V prvních dnech byly největším 

problémem starty. Sice se snažila startovat z výhodného místa, ale vždy se pár 
sekund po startu propadla a musela se vyčistit na čistý vítr. Starty se postupně 
během závodu lepšily. Ve větru okolo 8-10 m/s je Klára stále ještě pomalejší při jízdě 
proti větru, proto jsme zvolili taktiku startů od prámu, která dává člověku větší šanci 
se po startu vyčistit. To se ukázalo jako lepší a Klára začala dojíždět lépe na první 
bójku. Bohužel druhým hlavním problémem byla jízda po větru. Panovaly velmi 
těžké podmínky (velké, dlouhé vlny z boku), které Kláře příliš neseděly. Celkově 
v tomto závodě zaznamenala posun o 12% oproti loňskému ME v Polsku. 

 65/78 
o Jiří Himmel 

 V ILCA 6 open startovalo jen 26 lodí a pole nebylo extra silné. Očekávání pro tento 
závod bylo alespoň top10 u obou závodníků. Bohužel Jirkovi to v závodě vůbec nešlo. 
Nevěřil si na startech, kdy půlku startů měl i v takto malém poli špatných. Rychlost 
na stoupačku nebyla dobrá, protože málo vyvažoval a měl stále nakloněnou loď a 
nedokázal pracovat s otěžemi. Povětšinu závodu bojoval ke konci závodního pole 



 
 

 
 

 

s velkou ztrátou na špičku. Jeho projev na vodě nebyl vůbec dobrý a výsledek velmi 
podprůměrný. 

 19/26 
o Jiří Vacula 

 Jirka má letos velmi málo dnů na vodě. Na moři byl naposled v únoru na Maltě, kde 
byl v daleko lepší formě a v podobném větru jako panoval zde, byl tehdy velmi 
rychlý. Bohužel absence vyvažování během roku způsobila, že dokázal vyvažovat jen 
velmi krátkou dobu naplno a poté začal ztrácet na rychlosti. I přestože na startu pro 
70 lodí (ILCA 6 ženy) bylo jen 26, Jirka měl často start z druhé řady a nemohl jet po 
startu na čistém větru. Jeho výsledek je velmi podprůměrný, měl na to být mezi 
nejlepšími deseti. 

 18/26 
o Výsledky: https://eurilca.org/2021-senior-europeans-results/ 

• Kondiční testy SCM ILCA 23.-24.10.2021 Brna a Praha 
o Účast SCM: Mikuláš Vaszi, Andrew Lawson, Jiří Himmel, Markéta Kališová, Jiří Vacula 
o Ze zájemců o vstup do SCM: Vojtěch Tlapák, Richard Rezek, Ema Pitelová, Michal Rais, Vít 

Kouřil, Linda Dokoupilová, Kristýna Flosmanová, Michaela Blatecká, Adam Povolný, Adéla 

Rabasová, Zuzana Tlapáková, Nina Paigerová, Jan Záhornacký, Helena Hýžová, Pavlína 

Motlíková, Tatiana Bělunková. 

o Ve spolupráci s Johanou Rozlivkovou jsme pořádali kondiční testy pro SCM ILCA a zájemce o 

vstup do SCM ILCA. Testy se konaly v sobotu 23.10. v Brně Bystrci, neděle se odehrála v 

Praze Klánovicích. Na kondiční ́testy navazovala informační schůze. Prezentovali jsme 

předběžný plán sezony 2022. Představili jsme požadavky a nároky na závodníky SCM. Došlo i 

k představení sezony týmu ALT ILCA 4, který́ bude v příštím roce fungovat v podobném 

režimu jako letos, kdy budou vítáni všichni zájemci o účast na akcích. Po informačním úvodu 

následovaly individuální pohovory se všemi závodníky a jejich rodiči.  

o Všeobecný výsledek kondičních testů stávajících členů SCM a nových zájemců je spíše 

průměrný až na některé výjimky oběma směry. Proto v příštím roce musí dojít ke zkvalitnění 

koncepce fyzické přípravy a rozšíření mezi skupinu ALT. 

Velmi chci poděkovat Johaně Rozlivkové za skvělou práci v průběhu celého roku s týmem ALT ILCA 4. Za 

perfektně zvládnutou organizaci akcí a za pomoc během celé sezony 2021. Těším se na další spolupráci. 

Štěpán Novotný 
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Několik dní po ME v Tallinnu jsem odjel s foilovým týmem na ME iQFoil juniorů, které se konalo na ostrově 
Brač na známé pláži na Bolu. Fouká zde termický vítr a tak jsme zde měli ty nejlepší podmínky pro závod. 
Trénovali jsme 2 dny před závodem, samotný závod trval týden. Závodu se zúčastnilo 6 našich nejlepších 
foilistů. Výsledky a popis závodu je na webu CSJ. Za sebe chci hlavně poděkovat za perfektní reprezentaci 
celého týmu na závodech tak i mimo něj. Musím konstatovat, že na takto velké závody by měla jezdit jen 
skupina zkušených závodníků, o počtu 4 -7, které jsem schopný koučovat a kterým jsem schopný zajisti 
100% podporu. V tomto vidím velkou změnu do budoucna.



Hodnocení iQFoil týmu.

RDJ Kateřina Altmannová - zajela 3. místo. Její nejlepší výkon v roce. Kačka přestoupila a začala trénovat 
na iQFoilu teprve tuto zimu a její výkonnost roste každým závodem. Trénuje hlavně na Gardě a zároveň se 
skupinou SCM. Je potřeba vyřešit její další podporu na roky 2022 – 2024.

RDJ Barbora Švíková - zajela 4. místo. Po základní části figurovala na 2. místě. Spolu s Kačkou se dostaly do
velkého finále pro nejlepší 4. Tady už to bylo o zkušenostech  a štěstí. Vyhrát mohly všechny závodnice. 
Stejně jako Kačka, trénuje hlavně na Gardě a párkrát se přidala i se skupinou SCM. Má natrénováno již přes
90 dní. Spolu s Kačkou jsou velké naděje na kvalifikaci na OH 2024. Je potřeba vyřešit její další podporu na 
roky 2022 - 2024.

RDJ Adam Neveloš - ME se bohužel nezůčastnil a ani nevím jeho plány do budoucna. Letos má odjeto 
velice málo, bohužel nemám údaje z jeho tréninkového deníku. Spolu se svým bratrem Tiborem mají určitě
velký potenciál, ale je potřeba si určit priority a zvolit jednu lodní třídu, které se budou věnovat a kde 
budou podporovaný svazem. Letošní model podpory ve dvou třídách v RDJ se neosvědčil a nepřinesl žádné
zlepšení, spíše naopak.

SCM Kristýna Piňosová - stále závodnice U17, ale jela už v U19, kde se dostala do medailové rozjížďky pro 
12 nejlepších. Jezdí skvěle stoupačky a slalom. Její slabinou jsou manévry a zadní vítr. Vzhledem k tomu, že 
letos trénuje hlavně na Techno 293 a na iQFoilu má najeto opravdu málo, je veliký předpoklad pro zlepšení
v příštím roce. Je potřeba vyřešit její další podporu na roky 2022+.



SCM David Drda - náš nejlepší závodník na iQFoilu. Jel U17 a dostal se do medailové rozjížďky. Tady měl 
bohužel předčastný start. David trénuje převážně na Techno 293 a letošní cíl je ME a MS na T293. Příští rok
přestupuje 100% na iQFoil. David má velký potenciál do budoucna. Je potřeba vyřešit jeho další podporu 
na roky 2022+.

SCM Alexandra Lojínová - naše nejmladší závodnice, teprve 13 let. Vyhrála kategorii U15 a skončila na 4. 
místě v U17. Perspektivní závodnice do budoucna, zvláště na iQFoilu. Je potřeba zvolit vhodný formát 
tréninku, aby zvládala závodit na iQFoil a Techno 293.

SCM Nicol Říčanová - zajela 6. místo v U17. Stejně jako Alex, je potřeba zvolit vhodný formát tréninku, aby 
zvládala závodit na iQFoil a Techno 293 i v dalším roce, kdy bude ještě kombinovat obě třídy.

V září se závodníci a závodnice SpS a SCM ještě zůčastnili českých pohárových závodů a  MČR iQFoilu, které
se bohužel pro nedostatek větru neodjelo

Na říjen je naplánovaná účast na MS Techno 293 na Gardě včetně týdeního tréninku před závodem. 
Účastní se kompletní SCM a SpS včetně mladých závodníků v U13.
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Počátkem října se odjelo Mistrovství ČR na iQFoilu. Na Rozkoš se sjela celá česká windsurferová špička, 
včetně našich reprezentantů a členů RD a RDJ. Bohužel z RD a SCM se nezúčastnily naše úspěšné sestry 
Švíkovi a bratři Nevelošové. Je to škoda, mohla se porovnat výkonost. Do budoucna by měla být účast na 
MČR pro SCM povinná. Naše mladé naděje ukázaly, že za rok tréninku dohnaly a v některých případech 
předehnaly dospělé závodníky. Závod vyhrál teprve šestnáctiletý David Drda, ženy pak o rok starší Kateřina
Altmannová. Oba závodníci SCM.



Kompletní SpS a SCM, se kterým počítám na rok 2022 vyrazilo ve druhé půlce měsíce na Gardu, aby se 
zúčastnilo MS ve třídě Techno 293. Zvláště po skvělých výsledcích v Tallinnu jsme měli cíl medaili v U17 
dívky a umístění do 10. místa v U17 chlapci. Cíl jsme splnili dokonale. Máme mistryni světa, máme 
vícemistryni světa a 4. místo v dívčí kategorii. David Drda přidal skvělé 9. místo v chlapcích. V nejmladších 
dívkách byla Alex Lojínová na 13. místě. Výsledky a popis je na stránkách ČSJ. Děkuji všem za naprosto 
skvělou reprezentaci a skvělé výsledky. 

Hodnocení závodníků

U17 dívky

Nela Sadílková - 1. místo. Po smolné bramborové medaili na ME v Tallinnu, vyhrála s přehledem MS. Na 
Gardě panovaly podmínky, které ji vyhovují a ve kterých podala letos svůj nejlepší výkon. Nela se zlepšila 
hlavně v psychické odolnosti a byla se schopná vyrovnat s obrovským tlakem, hlavně v posledních dvou 
dnech. Nela je fyzicky velice dobře připravená. Na T293 bude závodit ještě příští rok.



Kristýna Chalupníková - 2. místo. Kiki vedla závod hned od začátku, ale pak se začalo jezdit více na ranní 
studený vítr, některé rozjížďky ve 13m/s a to nejsou její ideální podmínky. I přesto se s tím vyrovnala 
znamenitě a poslední den závodu se dostala zpět a nakonec dojela na 2. místě. Kristýna nás bude 
reprezentovat na Youth Sailing World Championships v Ománu, kde by ji naopak podmínky měly 
vyhovovat.



Kristýna Piňosová - 4. místo. Kristýna jezdila skvěle v silném větru a neztrácela ve středním. Bohužel 
několik rozjížděk se odjelo ve slabším větru a tady je schopná zajet vysoká čísla. Byl to její poslední závod 
na Techno 293. Svoje fyzické předpoklady se ji budou hodit na iQFoilu, který bude jezdit příští rok.

Nicol Říčanová – 23. místo.  Nicol drobnější postava brzdí v silnějším větru, na který jsme na Gardě jezdili. I
proto je její umístění a hlavně odolnost v těchto studených a větrných podmínkách obdivuhodná. Na T293 
bude závodit ještě příští rok a už by měla začít jezdit v top ten v T293. 

Markéta Štěpánková – 31. místo. Markéta musí zlepšit fyzičku. Ta ji brzdí zajet lepší výsledky v těchto 
podmínkách. Na T293 bude závodit ještě příští rok.



U17 chlapci

David Drda – 9. místo. David zakončil kariéru na T293 skvělým výsledkem. David jezdí dobře v těžkých 
podmínkách, kdy dokázal zajíždět pódiová umístění. Příští rok přestupuje na iQFoil.  David nás bude 
reprezentovat na Youth Sailing World Championships v Ománu.

Radim Hasman – 36. místo. Radim se dostal do zlaté skupiny kde se držel po celou dobu lehce za půlkou. 
Je to jeho nejlepší letošní výsledek. Na T293 bude závodit ještě příští rok.

Šimon Skřepek – 60. místo. Šimon mohl jet U15 ale jel již o kategorii výš. Držel se v popředí stříbrné 
skupiny. Dokázal pak poslední den zajíždět dobré výsledky. Je potřeba zapracovat na fyzičce. Na T293 bude
závodit ještě další dva roky.

U15 dívky

Alexandra Lojínová – 13. místo. Alex zajela stejné umístění jako na ME. Alex měla smůlu, mladší holky 
jezdily většinou na slabší odpolední vítr a to nejsou její podmínky. Alex přechází příští rok do U17. Větší 
plachta a náročnější závodění by ji měly vyhovovat. 

Klára Chalupníková – 26. místo. Klára je mladá závodnice. Byl to její první větší závod. Sbírala zde hlavně 
zkušenosti. S umístěním musí být spokojená. V U15 bude jezdit ještě příští rok.

Celý tým, kromě Kristýny a Davida, má již do konce roku volno. Začátkem prosince provedeme fyzické 
testy, které pak chceme na jaře zopakovat. Tým se bude připravovat individuálně. Po krátké přestávce 
začne pracovat hlavně na fyzické kondici.
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• Trénink + CERE Regata Nechranice 3.-5.9.2021 

o Na začátku září jsme absolvovali CERE Regatu, kterou předcházel jednodenní páteční trénink. 

o Trénink se konal v bezvětří, dvouhodinový trénink na vodě byl zaměřený na houpané obraty a manévry 

ve slabém větru, odpoledne pak bylo věnováno kondici (kruhový trénink, voleyball). 

o Tréninku se zúčastnili: Jindřich Knetig, Rudolf Bína, Zuzana Tlapáková, Richard Rezek, Nina 

Paigerová a Pavlína Motlíková 

o Trénink byl pořádán za trenérské spoluúčasti Štěpána Novotného 

 

o CERE Regatu provázel velmi slabý vítr, nakonec se v sobotu večer povedlo odjet 2 rozjížďky. Nakonec 

se rozfoukalo na zhruba 3-4 m/s, směrově byl vítr dosti nestabilní. Bohužel trať byla velmi krátká, tudíž 

závodníci jeli celou rozjížďku pouze 15 minut, hodně rozhodoval start, díky krátké trati se již nedalo 

moc nic dohnat v průběhu rozjížďky.  

o V neděli se již neodjela žádná rozjížďka, závod se tím pádem nepočítá do poháru ILCA 4.  

o Nejlépe si vedl Michal Rais, druhé místo obsadila Nina Paigerová, bronzová byla Kristýna Flosmanová  

o Na závodech jsme byli dohromady se Štěpánem Novotným  

 

 

• Optimistický podzim 25.-26.9.2021 

o Poslední závod poháru ČR letošní sezóny, účast 25 závodníků na ILCA 4 

o V sobotu foukal slabý až střední vítr 2,5-4m/s, poměrně stabilního směru. Povedlo se odjet 4 opravdu 

kvalitní rozjížďky – trať byla dobře postavená, start i brána v přiměřené velikosti a dobře postavené, 

prodlevy mezi jednotlivými starty byly přiměřené, zkrátka závodní komise odvedla velmi dobrou práci.  

o Šlo o velmi kvalitní závod v dobré konkurenci, pole je vyrovnané a na předních pozicích se vede 

opravdu těsný souboj.  

o V sobotu proběhla na Rozkoši informační schůze pro závodníky ILCA 4 a jejich rodiče. Byly sděleny 

informace o kondičních testech, které proběhnou 23.-24.10.2021. Dále jsem přednesla informace o 

fungování týmu ILCA 4 v následující sezóně 2022. 

o V neděli se pro bezvětří nezávodilo. 



 
 

 
 

 

o Nejlépe si vedl Michal Rais, který jel celý závod suverénně. Na druhém místě se umístila Kristýna 

Flosmanová, třetí příčku obsadila Táňa Bělunková, pro obě se jedná o nejlepší letošní umístění 

v poháru ILCA 4 a rozhodně je zasloužené. Skvěle si vedla i Adéla Rabasová a Linda Dokoupilová, 

které obsadili 4. a 5. příčku a potvrdily, že rozhodně patří do čela pole.  

 

• Plánování kondičních testů, které proběhnou v Brně 23.10.2021 a Praze 24.10.2021 

• Komunikace s týmem  

 

Letošní sezóna na vodě pro tým ILCA 4 skončila, chtěla bych všem závodníkům a jejich rodičům poděkovat 

za skvělé chvíle u vody. Odvedli jsme kus práce, povedlo se nám vytvořit skvělou partu a těším se na další 

společné akce v příštím roce! 
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Kondiční testy SCM ILCA 23.-24.10.2021 

Ve spolupráci se Štěpánem Novotným jsme pořádali kondiční testy pro SCM ILCA a zájemce o vstup do SCM ILCA. 

Testy se konaly v sobotu 23.10. v Brně Bystrci, neděle se odehrála v Praze Klánovicích. Na kondiční testy navazovala 

informační schůze. Prezentovali jsme předběžný plán sezóny 2022. Představili jsme požadavky a nároky na závodníky 

SCM. Došlo i k představení sezóny týmu ALT ILCA 4, který bude v příštím roce fungovat v podobném režimu jako letos, 

kdy budou vítáni všichni zájemci o účast na akcích. Po informačním úvodu následovaly individuální pohovory se všemi 

závodníky a jejich rodiči.  

Kondičních testů se celkem zúčastnilo celkem 22 závodníků: 

Z SCM: Mikuláš Vaszi, Andrew Lawson, Jiří Himmel, Markéta Kališová, Jiří Vacula 

Ze zájemců o vstup do SCM: Vojtěch Tlapák, Richard Rezek, Ema Pitelová, Michal Rais, Vít Kouřil, Linda Dokoupilová, 

Kristýna Flosmanová, Michaela Blatecká, Adam Povolný, Adéla Rabasová, Zuzana Tlapáková, Nina Paigerová, Jan 

Záhornacký, Helena Hýžová, Pavlína Motlíková, Tatiana Bělunková  



 
 

 
 

 

Na základě kondičních testů, pohovorů, výsledků sezóny a našeho trenérského hodnocení navrhujeme do SCM ILCA4 

pro příští rok 2022 zařadit tyto závodníky:  

- Michal Rais 

- Linda Dokoupilová 

- Kristýna Flosmanová 

- Adéla Rabasová  

- Tatiana Bělunková  

 

 

V průběhu měsíce probíhala organizace a příprava na kondiční testy, tvorba předběžného plánu sezóny 2022 a 

komunikace s týmem.  



Pravidelná měsíční zpráva za září 2021

Sportovní středisko
Lodní třída: Op mist
Trenér: Nikol Staňková
Datum: 15.10.2021

• Mistrovství Polska, Dziwnow
- termín 12.9. - 19.9. 2021
- 5 tréninkových dní, 3 dny závodní
- účast: J. Přikryl, R. Kováč, V. Kováč, L. Dymáková, K. Lojková, B. Dokoupilová, J. Čaganová, T. 

Peterka, 
- vítr: 10 – 30 kt
- Před samotným závodem jsme na baltském moři 5 dní trénovali. Podmínky byly ideální, 4 dny 

foukal severozápadní vítr, 1 den severovýchod. Při větru o síle 10 – 18 kt a adekvátních vlnách k 
tomuto směru a síle větru měli závodníci možnost se aklima zovat zpět na moři a připravit se 
na 3 denní závod. Trénink byl zaměřen na starty a techniku jízdy ve swell vlnách.

- S prvním závodním dnem přišel i krásný severozápadní vítr o síle až 25 kt a 2 m vlnami. Na 
vlnách se často dělal i chopp, který pomáhal k tomu, že se vlny balily i na otevřeném moři. 
Závodníci tak museli být pohybově velice ak vní a na každé vlně zabránit co největšímu 
množství vody přeli  do lodě. 

- Druhý závodní den a zároveň poslední kvalifikační nás organizátoři poslali závodit na jezero 
Kamien Pomorski z důvodu velkých a nebezpečných vln v kanále, kterým se vyjíždí z mariny na 
moře. I jezerní podmínky byly zajímavé, vítr o síle až 30 kt, menší jezerní vlny a mnoho poryvů a 
změn. S podmínkami, které vládly celou kvalifikační část závodu si nejlépe poradili pouze , 
kteří do všech rozjížděk šli na plno a měli sílu loď vyvážit. 

- 8 závodníků ve zlaté skupině na finálový den mezinárodního mistrovství Polska. Poslední 
závodní den byl ve znamení opět jezerního jach ngu ve větru o síle do 16 kt. V poli 85 zlatých 
závodníků nejlepší umístění vybojoval J. Valenta na 29. místě, 32. místo J. Tomeš, 52. B. 
Dokoupilová, 59. J. Přikryl, 74. T. Peterka, 77. L. Krč, 84. F. Falc, 85. R. Kováč. Dále ve stříbrné 
skupině na celkovém 122. místě F. Burda, 123. L. Dymáková, 143. V. Kováč, 157. M. Ráža, 172. 
K. Lojková, 204. J. Čaganová

- Celkem se závodu zúčastnilo 340 závodníků a z toho 36 českých op mistů, kteří zajisté nabyli se 
svými klubovými trenéry mnoho zkušenos .



- Mnoha závodníkům chybí jakákoliv fyzická příprava a někteří kromě jach ngu nedělají žádný 
další sport

- Také závodníci nesledují a necvičí tréninkové plány v Yarmillu
- Všichni členi SPS mají povinnos  si najít sport/kroužek se zimní fyzickou přípravou, který budou 

přes celou zimu navštěvovat.

• Plánování sezóny 2022
-     plán a příprava zimních tréninků, vyjednávání lokalit a komunikace se zahraničními týmy



Pravidelná měsíční zpráva za říjen 2021

Sportovní středisko
Lodní třída: Op mist
Trenér: Nikol Staňková
Datum: 3.11.2021

• Halloween Cup, Garda, první kvalifikační závod na MS/ME 2022
- termín 26.10. - 1.11. 2021
- 4 tréninkové dny, 3 dny závodní
- účast: J. Přikryl, R. Kováč, V. Kováč, L.  Dymáková, K. Lojková, B. Dokoupilová, J. Čaganová, T. 

Peterka, L. Krč
- vítr: 10 – 20 kt
- Trénink byl zaměřen na techniku jízdy, starty a tréninkové rozjížďky.
- Všechny tréninkové dny probíhali společně s polským trenérem a jeho týmem, se kterým jsme 

dělali společný briefing, speedtesty, starty i rozjížďky. Tato spolupráce s dalšími týmy je pro 
závodníky velice přínosná, jsou více mo vovanější při tréninku, navazují nové kontakty, cí  se 
více sebevědoměji v cizím prostředí...

- První závodní den se podařilo při pochmurném počasí odjet 3 rozjížďky pro všechny 4 skupiny 
juniorů ve větru 5 – 14 kt, jak už to bylo letos celou sezónu zvykem, Oru kombinovala Vinésa a 
tak Garda byla opět lehkým oříškem. 

- Druhý závodní den byl v čekacím módu, ale nakonec jsme se dočkali slabšího větru při kterém 
všechny skupiny zvládli odjet jednu rozjížďku.

- Tře , poslední a finálový den jsme vyrazili na start již na 8 hodinu ranní do větru o síle až 18 kt. 
Začalo se startem zlaté skupiny, kde jsme měli 5 závodníků. Start byl 2x opakovaný a z našich 
závodníků si Beata připsala předčasný start, kterým bohužel ztra la své 3. místo v děvčatech. 
Dále se startovní procedury následujících skupin neustále rušili vlajkou AP těsně před 
startovním znamení z důvodu velkého množství lodí přes čáru a další skupina vystartovala 50 
minut po startu zlaté skupiny. Tyto velké prodlevy zapříčinili, že pouze zlatá skupiny zvládla 
odjet 2 finálové rozjížďky a zbylé 4 skupiny (3 plus cade ) pouze jednu.

- Na celkových výsledcích prvního kvalifikačního závodu pro MS / ME 2022 se nejlépe umís l J. 
Tomeš na celkové bronzové pozici. Za sebou tak nechal mnoho závodníků ze zlaté skupiny, se 
kterými bojoval na letošním MS. Dalším milým překvapením byl T. Peterka na 31. pozici, který 
mne velice překvapil jeho klidnou hlavou a téměř vyhranou rozjížďkou první závodní den. Také 



je u Tomáše konečně vidět změna techniky jízdy, kterou jsem s ním dlouze probírala a 
přeučovala. Dále se téměř blýskla B. Dokoupilová v kategorii děvčat, avšak předčasný start ji stál
mnoho bodů a celkové 39. místo hodno m také jako skvělý výsledek. U Beaty vidím velikou 
změnu v závodním sebevědomí, která přišla spolu se zkušenostmi ze zahraničních závodů a 
tréninků se zahraničními týmy. Ve zlaté skupině bojoval i J. Přikryl, který zvládl jednu rozjížďku 
vybojovat 9. místo. U Jeremiáše je potřeba zapracovat na mentální stránce v závodním módu a 
změnit jeho přístup při tréninku, pak věřím, že přijdou výrazně lepší výsledky. Dále ve zlaté 
skupině bojoval i F. Burda na celkovém 73. místě. 

- Stříbrná skupina při finálové rozjížďce zářila písmeny CZE vpředu pole. Na druhém místě 
dokončil rozjížďku J. Valenta (bohužel nakonec BFD) na 6. místě K. Lojková a 12. místo L. Krč. 
Celkově se tak závodníci umís li na 130. místě L. Krč, na 157. místě K. Lojková a 169. pozice J. 
Valenta

- Vítězství při finálové rozjížďce bronzové skupiny o fous uteklo V. Kováčovi, který nakonec 
dokončil na 4. místě, na 9. místě dokončila L. Dymáková, které patří i celkové první místo v 
bronzové skupině, v celkovém pořadí je na 218. pozici. V. Kováč celkově 223. místo, 238. místo 
M. Ráža, 300. místo J. Čaganová. 

- Po nevydařené kvalifikaci jsme měli závodníky i v emeraldové skupině, kde suverénně s 
obrovským náskokem vyhrál finálovou rozjížďku R. Kováč, bohužel ale s předčasným startem se 
celkem umís l na 377. pozici z celkových 436 závodníků. 

- Závodu se celkem účastnilo 44 českých op mistů, kteří se každým zahraničním tréninkem a 
závodem viditelně posouvají. Jen kvalitně vyškolení kluboví trenéři a trénink na moři či Gardě 
může další mladé jachtaře posunout v jejich výkonnos . 

-

• Plánování sezóny 2022
-     příprava zimních tréninků, vyjednávání lokalit a komunikace se zahraničními týmy



 

 

Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ) 

Jednání se uskutečnilo dne 1.11.2021 od 18:00 prostřednictvím MS Teams. 
 
Přítomen: Tomáš Musil (TM), Martin Žižka (MŽ), Vladimír Dvořák (VD), Vojtěch Lambl (VL), Ondřej 
Bobek (OB) 
Omluven: 0 
Host: 0 
 

 
1. KTM – SPS Optimist 

Složení SpS Q pro první pololetí 2022 předložila trenérka v následujícím složení: Jeremiáš 
Přikryl, Vladislav Kováč, Richard Kováč, Karolína Lojková, Liliana Dymáková, Julie Čaganová, 
Beata Dokoupilová, Tomáš Peterka, Jiří Tomeš, Jan Valenta, Lukáš Krč. Sportovní úsek po diskuzi 
tuto nominaci schválil. 
 

2. KTM – SPS, SCM a RDJ Techno 293, iQFoil 
Trenér SPS a SCM Techno 293 předložil nominaci závodníků do SPS Techno 293 ve složení Klára 
Chalupníková a František Burda a do SCM Techno 293 / iQFoil ve složení Alexandra Lojínová, 
Nicol Říčanová, Radim Hasman, Šimon Skřepek, Nela Sadílková, Markéta Štěpánková, Kristýna 
Chalupníková, Kristýna Piňosová, David Drda, Kateřina Altmannová, Barbora Švíková, Kateřina 
Švíková. Sportovní úsek po diskuzi tuto nominaci schválil. 
 

3. KTM – SCM 29er 
Trenérky předložily návrh na složení SCM pro rok 2022 následovně: M. Bauerová/ M. Holá, L. 
Dadák/ D. Viščor, N. Viščorová/ K. Šlechtická, T. Neveloš/ A. Neveloš. Sportovní úsek po diskuzi 
tuto nominaci schválil. 
 

4. KTM – SCM ILCA 
Trenér SCM ILCA předložil návrh na složení SCM pro rok 2022 následovně: 

• SCM ILCA 4: Kristýna Flosmanová, Linda Dokoupilová, Adéla Rabasová, Tatiana Bělunková, 
Michal Rais 

• SCM ILCA 6: Markéta Kališová, Jiří Vacula, Jiří Himmel 

• SCM ILCA 7: Mikuláš Vaszi, Andrew Lawson 
Sportovní úsek po diskuzi tuto nominaci schválil. 
 

5. KTM - Rozpočet 
OB informoval o potřebě navýšení rozpočtu kapitoly KTM. KTM plánuje žádat na nejbližším VV 
o navýšení rozpočtu KTM o 500 tis. Kč. Důvody pro vyšší čerpání budgetu jsou: 

1. Podpora MS Youth v Ománu, 300 tis. Kč 
2. Vyšší náklady na trenéry a jejich činnost, 200 tis. Kč 

 
 

 
 
Zapsali: přítomní členové Sportovního úseku 

Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK 



 
 

 
 
 

Přehled PR září a říjen 2021 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
MMČR mládeže – Deníky, Na startu.cz 
MEJ 49er – Sportovní zprávy ČT Sport, Deníky 
OH – rozhovor Jakub Kozelský – Na startu.cz, Pražský magazín 
MEJ iQFoil Bol – ČT Branky body + ČT Sport, iDnes, MF Dnes, iSport, Sport.cz, Deníky 
Pálavská regata Nové Mlýny - Deníky 
MČR ILCA 7 Nové Mlýny - Deníky 
ILCA 6 a 7 ve Varně - Deníky 
MS Tornado - Deníky 
Česká námořní rallye Chorvatsko – ČT Branky body + ČT Sport, Na startu.cz, Večerní Praha 
Eurocupy RS500 a 29er – MF Dnes 
MS Techno 293 Garda - ČT Branky body + ČT Sport + Zprávičky, Český Rozhlas, ČTK… 
ME 29er Garda - Deníky 
Závody v Praze – Pražský magazín 
 
Hlavní mediální výstupy z těchto akcí jsou na: https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich 
 
1) Czech Sailing Grand Prix – pro nedostatek účastníků a zhoršenou covidovou situaci byl závod 
odložen na rok 2022 
 
2) Díky trenére – zúčastnila jsem se finále, kam mezi nejlepších osm trenérů mládeže napříč sporty 
postoupil Pavel Schwarz, předseda ČYKu a trenér třídy Optimist v ČYKu. Měla jsem tak možnost 
setkat se s trenéry z ostatních sportů a organizátory akce a komunikovat s nimi PR otázky. Zároveň 
to byla skvělá propagace jachtingu. Do dalšího ročníku nominuji Milana Hájka. Nominace 
proběhnou po novém roce. Nominovat je samozřejmě možné i více trenérů, nominovat může 
kdokoli. 
 
2) Setkání s reprezentačními týmy – setkala jsem se členy reprezentace: 
- na MČR Laser na Nových Mlýnech a v Brně s týmem ILCA 7 
- v Brně a v Klánovicích na fyzických testech s týmem ILCA 4 a 6 
- na Gardě s SCM Techno 293, 29er a SPS Optimist 
Proběhlo seznámení, předání kontaktů, krátká prezentace, proč je PR důležité pro každého 
reprezentanta… 
 
3) Zacnisjachtingem.cz – 30. 9. jsem se setkala s Martinem Šimkem, probírali jsme možnosti další 
práce na projektu  
 
4) Deník Sport – příloha nábory dětí – vyšel zde článek o jachtingu s odkazem na 
www.zacnisjachtingem.cz a kontakty na vybrané kluby. 
 
5) Promo příspěvků na Facebooku – probíhá ve spolupráci s firmou Besocial, report je přílohou 

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


 
 

 
 
 

zápisu. Byly primárně promovány příspěvky zaměřené na nábor dětí do klubů.  
 
6) Probíhala jednání s potenciálními partnery ČSJ 
 
7) Průběžně probíhá aktualizace a úklid databáze fotek a videí v archivu ČSJ 
 

Přehledy: 
 
Sledující Facebook 1. 9. 2 580/30. 9. 2 612 
 

 
 
Sledující Instagram 1. 9. 919/30. 9. 951 
 
Dosah příspěvků: 1.–30. 9. 
 

 



 
 

 
 
 

Sledující Facebook 1. 10. 2 612/31. 10. 2 632 
 

 
 
 
Sledující Instagram 1. 10. 951/31. 10. 977 
 
Dosah příspěvků: 1.–31. 10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

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% 

VII.21 24 000 9 100 42,43% 

VIII.21 26 000 9 100 39,83% 

IX.21 33 000 11 000 37,92% 

X.21 18 000 6 800 43,33% 

 
 
Návštěvnost webu www.zacnisjachtingem.cz: 
 

Měsíc Návštěvy Uživatelé Míra 
okamžitého 

opuštění 
IX.21 920 688 61,41% 

X.21 84 63 58,33% 

 
 
Podle monitoringu médií Anopress bylo v českých médiích za září a říjen publikováno  
1 093 příspěvků se zmínkou o jachtingu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.sailing.cz/
http://www.zacnisjachtingem.cz/


 
 

 
 
 

Plán práce na listopad a prosinec 2021 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
Jachtař roku 2021 
ME iQFoil Silvaplana 
MS ILCA 6 Omán 
MS ILCA 7 Barcelona 
WS Youth Worlds Omán  
MČR Team racing Q+420+RS Feva 
 
2) Jachtař roku 
Návrh harmonogramu: 
- 8. 11. vyhlásit posílání nominací 
- 1. 12. uzavřít posílání nominací 
- na prosincový VV připravím návrh nominací 
- 1.1. spustit hlasování 
- 1.2. ukončit hlasování 
- čtvrtek/pátek 24.-25. 2. nebo 3.-4. 3. slavnostní vyhlášení 
Připravit rozpočet, místo a datum vyhlášení ke schválení na prosincový VV. 
Plán je udělat pěknou společenskou akci spojenou s losováním Erste Regaty – propojení jachtařů 
s businessmany.  
 
3) Zacnisjachtingem.cz – pokračovat v projektu –  
 
4) Anketa na kluby – kolik přišlo nových dětí – otázky jsou připravené – rozeslat po skončení team 
raců v Praze 
- Katka Fantová zajistí rozeslání a finální podobu ankety v souvislosti na další požadavky od jiných 
subjektů ČSJ 
 
5) Dobré ráno nebo Snídaně s Novou s junior windsurfing teamem – po sezoně 
 
6) Tréninkový deník Yarmill – přiblížit klubům – přes zimu – přednáška v rámci Jachtařské 
akademie 
 
7) Setkání s reprezentačními týmy – postupně probíhá 
 
8) Připravit harmonogramy kampaní na významné regaty v roce 2022 a spojit se s organizačními 
týmy – MMČR mládeže, ME RS Feva a Mezinárodní regata Starů 
 
9) Regata 130 let jachtingu v roce 2023   
 
10) Rozpočet a plán akcí na rok 2022 
 



 
 

 
 
 

11) Jednání s potenciálními partnery ČSJ 
 
12) Aktualizace databáze novinářů 
 
26. 10. 2021  
 
Eva Skořepová 



REPORT / PROPAGACE NA FACEBOOKU

ČESKÝ SVAZ 
JACHTINGU



Popis 
kampaně
Cílem kampaně je budování povědomí o Českém svazu 
jachtingu a jeho aktivitách pomocí promování 
Facebookových postů. 

V rámci kampaně využíváme optimalizaci na projevený 
zájem o příspěvek. 

01 / 09 / 2021 -
Období reportu

30 / 09 / 2021

Rozpočet

2 051,07 Kč

Hlavní cíl

povědomí o službě



Celkové výsledky
Měsíc Imprese Zájem o 

příspěvek
CPE Utraceno CPM

Září 32 790 1 575 1,30 Kč 2 051,07 Kč 62,55 Kč

CELKEM 32 790 1 575 1,30 Kč 2 051,07 Kč 46,72 Kč



Top 3 posty
Facebook post Imprese Zájem o 

příspěvek
CPE Utraceno CPM

Podzimní tréninky 9 508 632 0,79 Kč 500 Kč 52,59 Kč

Chcete aby děti závodili 9 097 348 1,44 Kč 500 Kč 54,96 Kč

Vyzkoušeli jste si na Olympijský 6 169 206 2,43 Kč 500 Kč 81,05 Kč



Seznam
promovaných postů



Rekapitulace
kampaně
V měsíci září se podařilo dosáhnout více než 32 000 impresí a 1 500 projeveného zájmu o příspěvek

za dobrou cenu, která byla 1,30 Kč za projevený zájem.  

Cílilo se na dvě cílové skupiny. Cílová skupina rodiče (věk 25-50) se zájmem o jachting, plachtění, 

plachetnice, jachty a lodě. Druhá cílová skupina sportovci (věk 20-60) se stejnými zájmy jako první cílová 

skupina. 

Z hlediska ceny a projeveného zájmu, tento měsíc nejlépe fungovali posty se sbírkou fotek. Nejlépe však 

fungují formáty video postů, které mají nejnižší cenu a zasáhnou tak větší počet lidí. 



BeSocial.cz

Sanderova 1366/26, Holešovické nábřeží, Praha 7, 170 00

info@besocial.cz

721 112 365
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