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Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 20. ledna 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: V. Dvořák, K. Fantová, T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka  

Omluveni: O. Bobek, V. Lambl 

KK: P. Ondráček  

Host: Jiří Himmel 

 

Sportovní úsek a Výkonný výbor ČSJ děkuje a gratuluje Kristýně Chalupníkové za 2. místo na World 

Sailing Youth World Championship 2021 ve třídě „Techno 293 – dívky“ a celé výpravě za vynikající 

reprezentaci. 

 

Výkonný výbor jednohlasně potvrdil rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka o následujícím 

usnesení: 

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

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

Kristýna Chalupníková, 2. místo WS Youth MS Techno 293 - ženy, Mussanah (OMA) - 39 374,- Kč 

Vojtěch Koška, 10. místo WS Youth MS Formula Kite - muži, Mussanah (OMA) - 17 978,- Kč 

David Drda, 13. místo WS Youth MS Techno 293 - muži, Mussanah (OMA) - 14 881,- Kč 

Alessia Palanti, 15. místo WS Youth MS ILCA 6 - ženy, Mussanah (OMA) - 13 233,- Kč 

 

1) Projednání zápisu      

 

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

 

 

K úkolu 21-37 (Projednat a připravit k uzavření smlouvu o vzdělávání trenérů II tř. s fakultou 

sportovních studií MUNI): 

Úkol zrušen. V. Dvořák informoval, že smlouvu s MUNI není potřeba uzavírat. V případě zájmu 

stačí, když se zájemce o studium přihlásí na MUNI na běžně nabízený kurz všeobecné části „Vědecký 

základ sportovního tréninku“. 

 

K úkolu 21-44 (Ve spolupráci s TMK vybrat trenéry na pozice pro SpS Techno 293 a SpS RS Feva): 

Úkol trvá. T. Musil informoval o jednání se zástupci LT Techno 293 a ČWA ohledně výběru trenéra 

pro SpS Techno 293, kteří jednoznačně navrhují na tuto pozici Jana Skřepka. Jan celou sezónu 2021 

spolupracoval s trenérem SCM Milanem Hájkem a pomáhal s trenérským zajištěním jeho týmu na 

většině akcí SCM. V současné době se účastní rekvalifikace na trenéra jachtingu II. třídy. Sportovní 

úsek navrhuje uzavřít smlouvu s Janem Skřepkem na dobu určitou, a to na sezónu 2022. Dále T. 

Musil informoval o jednání se zástupci LT RS Feva, kteří požádali o odklad rozhodnutí o dalším 

postupu na únorové zasedání VV. LT RS Feva v současné chvíli nemá povědomí o nikom, kdo by 

měl zájem a schopnosti zastávat pozici trenéra SPS RS Feva. Současně jedná s mezinárodní asociací 

RS Feva o možnostech zajištění této funkce vybraným zahraničním expertem. Z těchto důvodů žádá 

LT RS Feva o odklad rozhodnutí v této záležitosti. VV vzal předložené informace na vědomí. 

 

K úkolu 21-45 (Připravit na lednové zasedání VV návrh na rozšíření SÚ ČSJ o osoby, které mají 

přehled o jednotlivých týmech (např. trenéři, zástupci ALT a další) a dále předložit VV principy 

jednání a hlasování SÚ ČSJ):  

Úkol trvá. T. Musil předložil návrh na rozšíření SÚ a principů jeho jednání a hlasování. Výkonný 

výbor ukládá T. Musilovi tento návrh projednat a dopracovat v pracovní skupině složené ze členů 
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VV ČSJ, expertů na danou problematiku (V. Brabec, K. Bauer, …) a smluvních trenérů SpS a SCM. 

Následně finální návrh předložit VV ČSJ k hlasování nejpozději na jeho únorovém zasedání. 

 

K úkolu 21-46 (Připravit smlouvu na bezúročnou půjčku ve výši 221 000,- Kč Zofii Burské a tuto 

půjčku poskytnout): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že smlouva na bezúročnou půjčku ve výši 221 000,- Kč je se 

Z. Burskou uzavřena. 

 

K úkolu 21-47 (Zaslat na NSA návrh Pavla Bobka na rozhodce Národního rozhodčího soudu pro 

sport za ČSJ): Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že na NSA byl zaslán návrh Pavla Bobka 

na rozhodce Národního rozhodčího soudu pro sport za ČSJ. 

 

K úkolu 21-48 (Vyfakturovat všem posádkám, které mají zapůjčené svazové lodě 29er, náklady na 

opravu lodě přesahující 2 000,- Kč): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všem posádkám, které mají zapůjčené svazové lodě 29er, 

vyfakturoval náklady na opravu lodě přesahující 2 000,- Kč.  

 

 

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

 

V. Dvořák – TMK, JA – podal informace z první proběhlé přednášky JA ČSJ „Marian Jelínek: 

ÚSPĚCH JE NÁVYK, aneb správné návyky jako cesta mezi nejlepší!“, která se konala 18. 1. 2022. 

Celkem se přednášku prezenčně i online účastnilo více než 110 posluchačů z ČR i za zahraničí. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – předložil návrh smlouvy o spolupráci a poskytování služeb (zajištění 

přednášek Jachtařské akademie ČSJ) mezi Vysokou školou NEWTON, a. s. a Českým svazem 

jachtingu. Výkonný výbor jednohlasně rozhodl smlouvu o spolupráci a poskytování služeb s Vysokou 

školou NEWTON, a. s. uzavřít a pověřuje místopředsedu ČSJ podepsáním smlouvy. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že 25. února 2022 začíná odborná část rekvalifikace trenérů II. 

třídy, kterou zajišťuje TMK ČSJ (ČSJ má přihlášeno 16 frekventantů). 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že předsedům krajských sdružení jachtingu byla zaslána výzva 

s žádostí, aby do 14. 2. zaslali předsedovi TMK (Vladimír Dvořák, e-mail: dvorak@sailing.cz ) a 

garantovi vzdělávání trenérů 3. třídy (Michal Kučera, sailing-for-fun@seznam.cz ) plánované 

termíny školení trenérů jachtingu III. třídy. Garant vzdělávání trenérů 3. třídy následně do konce 

února zajistí školitele na jednotlivá plánovaná školení.  

 

3) Sportovní úsek (informace trenérů SCM a SpS) nominace na mezinárodní závody 

 

VV ČSJ jednohlasně schválil vyplacení zálohy členům RD2024 a RD2028 ve výši 100 000,- Kč na 

každou posádku. Současný stav finančních prostředků dostupných ČSJ výplatu vyšší zálohy 

neumožňuje (NSA bude vypisovat dotační tituly na rok 2022 až po schválení rozpočtu ČR, tzn. že 

finanční plnění z dotačních titulů roku 2022 aktuálně očekáváme nejdříve v květnu tohoto roku). 

 

Sportovní úsek ČSJ předložil následující návrh nominace lodních tříd a kategorií pro Youth Sailing 

World Championship 2022, který se bude konat 8. - 15. 7. 2022 v nizozemském Haagu: 

ILCA 6 - chlapec 

29er – chlapecká posádka 

mailto:dvorak@sailing.cz
mailto:sailing-for-fun@seznam.cz
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Kite – chlapec 

iQFoil – chlapec a dívka 

Dále svaz přihlásí dva trenéry a team leadera. 

Deadline pro jmenovité nominace závodníků a doprovodných osob je 1. červen 2022. 

Výkonný výbor návrh sportovního úseku ČSJ jednohlasně schválil a ukládá D. Dvořákové zaslat 

přihlášku na World Sailing. 

 

Sportovní úsek předložil návrh na úpravu hodnotícího koeficientu v návaznosti na přehodnocení 

plánu přípravy a výsledkovou historii reprezentantky Kláry Himmelové pro sezónu 2022 na hodnotu 

0,75. Tento koeficient přímo ovlivňuje výši finanční podpory jednotlivých členů RD. Jedná se o 

přehodnocení návrhu Sportovního úseku předloženého na předchozí schůzi VV ČSJ. Finanční 

příspěvek Kláry Himmelové na sezónu 2022 tak bude činit 675 000,- Kč (450 000,- Kč “příspěvek 

závodnici” a 225 000,- Kč část “na trenéry”). 

Výkonný výbor po diskuzi předložený návrh SÚ ČSJ jednohlasně schválil.  

 

M. Žižka – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM 

a SpS za prosinec jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

 

4) MČR 2022 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh předsedy STÚ Martina Souška na vypsání MČR v roce 

2022 v následujících lodních třídách: 

 

ILCA 6 

RS Aero 

Tornádo 

RS 500 

RS 700 

Vaurien 

29er 

Cadet 

Flying Dutchman 

Pirát 

RS Tera 

Star 

RS Feva 

ILCA 4 

Raceboard 

Techno 293 

Optimist 

Finn 

RS Vareo 

420 

Evropa 

ILCA 7 

Fireball 

Team Racing 420 

Team Racing Optimist 

NJ – One Design 

Jachtařská liga 

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2021/Návrh rozpočtu 2022 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 19. 1. 2022 a aktuální stav návrhu rozpočtu 

na rok 2022. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 

  

Výkonný výbor ČSJ jednohlasně schválil návrh programu nadcházející Valné hromady ČSJ, která 

se bude konat v sobotu 26. března 2022 od 10.00 hodin v aule České unie sportu na Strahově.  

VV ukládá D. Dvořákové rozeslat elektronicky pozvánku včetně návrhu programu VH ČSJ všem 

subjektům ČSJ.  
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R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že pololetní zasedání World Sailing se bude konat 24. - 27. 

března 2022 v Abu Dhabi. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace, že EUROSAF připravuje Valnou hromadu na 12. března 

2022 v chorvatském Záhřebu. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Alessia Palanti se umístila na 10. místě 26. ročníku ankety 

Juniorský sportovec roku. Hlasování se účastnilo 10 členů Rady expertů včetně předsedy Klubu 

sportovních novinářů. Výkonný výbor a SÚ ČSJ Alessii k tomuto úspěchu gratuluje! 

 

 

7) Různé 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za listopad a prosinec 2021 a plán práce na leden a 

únor 2022, který je přílohou tohoto zápisu. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil aktualizaci seznamu windsurfingových tříd následovně: 

 
Zkratka Zkratka – do 3 znaků Třídy 

RAC RAC Raceboard 

FOIL FOI Formule Foil/ IQ Foil/ IQ Foil junior 

IQF IQF iQFOiL 

IQFJ IQJ iQFOiL Junior 

SLA SLA Slalom open/ Techno293 sĺalom 

T293 T29/T93 Techno293/ Techno293 open 

T293O T2O Techno293 open 

WSR WSR Windsurfer 

 

VV ukládá M. Souškovi provést úpravy aktualizace seznamu windsurfingových tříd na webu ČSJ. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – podal informace z jednání PR komise, které se konalo online 11. 1. 2022 

(viz příloha tohoto zápisu). 

V. Dvořák – TMK, JA – předložil ke schválení návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb 

mezi ES-yacht s.r.o. a Českým svazem jachtingu. Výkonný výbor předložený dodatek č.1 smlouvy 

jednohlasně schválil ukládá M. Souškovi podepsat za ČSJ dodatek smlouvy. 

 

Výkonný výbor obdržel od CZECH KITE FORCE s.r.o. žádost o přijetí do ČSJ, ale ještě před 

konáním lednového zasedání Výkonného výboru byla tato přihláška žadatelem stažena. 

 

K. Fantová – KKK, PR – informovala, že Zdeněk Chlup ukončil na vlastní žádost práci v PR komisi 

ČSJ. Výkonný výbor Z. Chlupovi děkuje za jeho dosavadní odvedenou práci v PR komisi. 

Na návrh K. Fantové Výkonný výbor jednohlasně schválil Jitku Tkadlecovou jako novou členku PR 

komise ČSJ. 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že na webu ČSJ je zveřejněna pracovní verze CTL 2022. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že již 52. setkání jachtařů a příznivců námořního jachtingu 

se bude konat 12. února 2022 v Libštátě.  
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R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že je vyhlášená anketa Jachtař roku 2021, hlasování na 

webu ČSJ probíhá do 1. 2. 2022. 

 

Kateřina Fantová – předsedkyně KKK, PR – podala informace z online schůzky NSA se zástupci 

sportovních svazů týkající se projednání epidemiologických opatření v rámci sportovních akcí, která 

se konala 10. ledna 2022 od 13:00 hod. Výsledky jednání ve věci opatření ve sportu mezi Národní 

sportovní agenturou a Ministerstvem zdravotnictví jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

K. Fantová – KKK, PR – informovala, že z důvodu souběhu termínů s přednáškami Jachtařské 

akademie ČSJ proběhne setkání zástupců Komise klubů a krajů ve čtvrtek 10. února od 18:00 hod. 

prostřednictvím Microsoft Teams. Na setkání budou pozváni i předsedové klubů, popřípadě další 

zájemci. K. Fantová požádala členy VV ČSJ o návrhy bodů k projednání a pozvala je k účasti na 

schůzce. 

 

Kateřina Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala o zařazení následujících sportovců do 

VICTORIE Vysokoškolského sportovního centra MŠMT: 

Jakub Halouzka, Benjamín Přikryl, Kateřina Švíková (kategorie stipendia A); Jaroslav Čermák, Matěj 

Jurečka, Sára Tkadlecová, Mikuláš Vaszi (kategorie stipendia B). 

 

E. Skořepová – PR – informovala, že 10. 2. 2022 v rámci pracovního jednání klubů a krajů bude 

představen zástupcům klubů a KSJ projekt „Začni s jachtingem“. 

 

E. Skořepová – PR – informovala, že 10. března 2022 se bude konat v rámci Jachtařské akademie 

ČSJ seminář, na kterém bude představena klubům a trenérům ČSJ práce s tréninkovým deníkem 

Yarmill.  

 

E. Skořepová – PR – informovala že vyhlášení ankety „Jachtař roku 2021“ se uskuteční 22. března. 

2022 v Praze. Ze slavnostního vyhlášení vznikne 15minutový sestřih, který odvysílá ČT Sport. 

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval o tom, že Michal Krysta obsadil vynikající 2. místo 

v extrémním jachtařském závodě přes atlantský oceán Globe 5.80, a také o vynikajícím výsledku 

Luďka Chovance, který se umístil taktéž 2. místě v závodě Setka Atlantic Challenge 2021. 

Výkonný výbor a Sportovní úsek ČSJ oběma jachtařům gratuluje! 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 17. února 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za prosinec 

2. Přehled práce PR za listopad a prosinec 2021 a plán práce na leden a únor 2022 

3. PR komise ČSJ – návrh rozpočtu a plánu na rok 2022 

4. Výsledek jednání NSA ohledně epidemiologických opatření ve sportu s MZČR. 

5. Návrh programu VH ČSJ 

 

 

 



 

 

 
 
 
Pravidelná mesačná správa za DECEMBER 2021 

 
 
Sportovní centrum mládeže 
 
Lodná trieda: 29er 
Tréner: Dominika Vaďurová  
Dátum: 03.01.2022 
 
 

 
V decembri pokračovala individuálna kondičná príprava posádok. Prebiehala ešte menšia úprava 
plánov na novú sezónu. Na začiatku mesiaca bolo naplánované sústredenie na horách, ale kvôli 
chorobe viacerých členov SCM, bolo zrušené. Náhradný termín sústredenia je 6.-9.2022. Na 
programe budú kondičné bloky, a teória – najmä otázky pravidiel v rôznych situáciách, ktoré budeme 
bližšie rozoberať na workshope s Vaškom Brabcom na konci januára.  
 
Členovia SCM  sa pomaly zžívajú s tréningovým denníkom Yarmill. Je ale nutné, aby jeho používanie 
zaradili do dennej rutiny. Niektorým členom v poriadnej kondičnej príprave bránili zdravotné 
problémy, ale vo všeobecnosti je celá skupina v príprave aktívna.  
 
Posádka Nevelöš/Nevelöš, sa od 11.12. účastnila Youth Worlds v Ománe. Ich výkony sme priebežne 
vyhodnocovali cez tracking v reálnom čase. Podmienky v Ománe boli náročné, prevažoval slabý 
vietor, ktorý nebol veľmi predvídateľný. Prvé 2 dni bojovali Tibor a Adam so štartami, nedokázali 
urobiť akceleráciu podľa svojich predstáv, prispôsobenú aktuálnej situácii na čiare. Po analýze sme 
sa snažili stanoviť 2 body, ktoré by ich výkon mohli zlepšiť – konkrétne štarty a zmena taktického 
prístupu. Z analýzy trackingu bolo vidieť, že boli schopní tieto zmeny aplikovať a podať 4 dojazdy 
v TOP 10. Ich prístup hodnotím pozitívne, a tento pretek bol pre nich určite veľkým prínosom, kde 
museli byť schopní spoľahnúť sa viac sami na seba v príprave aj vyhodnotení výsledku. Celkové 
výsledky: 17.miesto (24 lodí). Analýza ich výkonu dala impulz, aby sme sa s teamom počas prípravy 
zaoberali aj rôznymi taktickými prístupmi v závislosti na poveternostných podmienkach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Dominika Vaďurová  



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za prosinec 2021 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 4 
Trenér: Johana Rozlivková  
Datum: 5.1.2022 
 

• Plánování a organizace soustředění ve Španělsku v termínech 31.1.-6.2. a 5.2.-12.2.   

• Komunikace s týmem  

• Účast na schůzi TMK  



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za prosinec 2021 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 3. 1. 2022 

• Organizace zimních soustředění ve Španělsku pro ILCA 4 v únoru, březnu a ILCA6/7 v únoru. 

• Administrativní práce na tréninkovém deníku Yarmill. 

• Youth MS Omán 10. - 19. 12. 
o Účast:  

▪ ILCA: Alessia Palanti 15./46, Jiří Himmel 45./50 
▪ 29er: Adam Neveloš, Tibor Neveloš 17./24 
▪ Kite: Vojta Kostka 10./16 
▪ Techno 293+: Kristýna Chalupníkova 2./17, David Drda 13./18 

o 11. 12. proběhlo předávání lodí a následně byl prostor na kratší trénink. Trenéři neměli 
k dispozici žádný motorový člun, a proto šli závodníci na vodu sami. 12. 12. se uskutečnila 
practice race. Během něj i během závodu byla pro trenéry připravena na každý okruh jedna 
společná velká loď. 

o Předpověď na závod byla na slabý vítr z moře do 4 m/s. V tomto větru se odjel celý závod.  
o Alessia Palanti 15./46 

▪ Měla pro tento závod ambice skončit mezi top 3 závodnicemi. Slabý vítr nepatří 
k jejím silným stránkám a bohužel se to potvrdilo během závodu. První dva dny se jí 
ještě dařilo a pohybovala se okolo 3. místa. Následující dny se jí nepovedly. Částečně 
bojovala se starty, které neměla úplně na 100 %. Bojovala s technikou jízdy a z toho 
důvodu i s rychlostí. Bylo vidět, že má ve slabém větru poměrně velké nedostatky 
technice. Z těchto důvodů dělala i taktické chyby.  Ve výsledku se jí závod nepovedl.  

o Jiří Himmel 45./50 
▪ Jirka měl ambice skončit do poloviny. Velmi bojoval se starty a s jízdou po větru. 

Když se mu povedl start a na první bójce byl do první poloviny, dokázal mnoho míst 
ztratit ve zbylém průběhu rozjížďky. Ke konci závodu již měl daleko lepší starty. 

 

 



 
 

 
 

 

o Adam Neveloš, Tibor Neveloš 17./24 
▪ Kluci si v začátku závodu příliš nevěřili, ale postupně během závodu se zlepšovali. 

V druhé polovině závodu dokázali zajíždět velmi pěkné rozjížďky. Bohužel jednou 
zaznamenali UFD a také prohráli protest v jedné rozjížďce. Ve chvíli, kdy si začali více 
věřit, měli lepší starty a díky tomu mohli bojovat v první polovině závodního pole. 
Určitě jim tento závod přinesl mnoho zkušeností, na čem musí zapracovat. 

 

 



Pravidelná měsíční zpráva za prosinec 2021

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída:  Techno 293
Trenér: Milan Hájek
Datum: 10.1.2022

V prosinci jsme se zúčastnili Youth Worlds v Ománu. Ve třídě Techno Plus nás reprezentovala Kristýna 
Chalupníková a David Drda. Oba dva zde zajeli výborný výsledek. Kristýna obsadila 2. místo a David byl 
nakonec třináctý. Po celou dobu závodu panovali těžké podmínky, nestabilní slabý vítr, se kterým se 
všichni museli vyrovnat. Organizace závodu byla naprosto perfektní. Bylo vidět, že místní mají s pořádáním 
velkých regat zkušenosti.



Další program byl v prosinci následující

• rozdělení závodníků do RD, RDJ, SCM a SpS

• online schůzka s týmem a rodiči

• školení používání tréninkového deníku Yarmill

• kondiční příprava

• vytvoření tréninkových plánů na sezonu 2022 s výhledem na zimu 22/23

• plánování prvního zimního pětitýdenního soustředění v Cadizu, kterého se zůčastní RDJ, SCM a SpS 
+  přidá se RD

• kontrola a zkompletování OD materiálu na iQFoil Junior v U17 a U19 ( změna mastu, ráhna, boardy)

• nepodařilo se díky covidu uspořádat tradiční posezóní večírek s vyhodnocením sezony a vyhlášení 
poháru, kde bylo v plánu udělat i fyzické testy všech závodníků ( přeloženo na začátek února )



Pravidelná měsíční zpráva za prosinec 2021

Sportovní středisko
Lodní třída: Op mist
Trenér: Nikol Staňková
Datum: 16.1.2022

• Mikulášská regata, Pula

- termín: 1.12. - 5.12.
- účast: B. Dokoupilová, J. Čaganová, L. Dymáková
- podmínky: 2 tréninkové dny 6 – 18 kt, 1. závodní den bora 20 – 28 kt, 2. ZD 3 kt, 3. ZD 14 kt

- Před závodem jsme měli dva tréninkové dny. Jeden ve slabším větru okolo 6 – 10 kt a druhý ve středním 
větru o síle 14 – 18 kt s mořským swellem. Byl to skvělý trénink pro přípravu techniky jízdy na vlnách, 
vylévání, vyvažování a manévry.
- První závodní den přišla Bora o síle až 28 kt s krátkým choppem a ukázalo se, kdo má fyzičku a vydrží jet na 
maximum všechny 3 naplánované rozjížďky. Nejlépe si vedla Beata, která všechny 3 rozjížďky dokončila v 
top10 a po prvním dni se držela na celkovém 17. místě z 270 lodí.
- Druhý den se díky silnému proudu a velmi slabému větru nepovedlo dokončit žádnou rozjížďku.
- Tře  den jsme opět začali závodit a všechny skupiny dokončili opět 3 naplánované rozjížďky za větru do 14 
kt s lehkým swellem. Beata, která měla závod nejlépe rozjetý ve svém tempu pokračovala a podařilo se jí 
dvakrát dokončit na 3. místě a 13., které si škrtla. Celkem se posunula na 14. místo a odvezla si bronzovou 
medaili v kategorii děvčat. F. Burda dokončil na 36. místě (3. U12 chlapci), J. Čaganová 53. místo, L. 
Dymáková 75. místo (4. U12 děvčata), D. Beroun 166. místo.

I přes to, že byl obrovský rozdíl mezi prvním a tře m závodním dnem (co se podmínek týče), závodníci byli 
schopni stále zajíždět vyrovnané výsledky či pokračovat v boji o medailovou pozici. Je důležité trénovat za 
každých podmínek a být připraven do silného i slabého větru, do swellu, chopp nebo i hladké vody. 
Různorodost lokalit, kde trénujeme proto nechávám na sezónu 2022 co nejpestřejší, abychom se mohli se 
závodníky kvalitně připravit do všech podmínek. 



 
 

 
 
 

Přehled PR listopad a prosinec 2021  
 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 

• WS Youth Worlds Omán – ČT1 Branky, ČT Déčko – Zprávičky, ČTK, Deníky, Sport.cz, 
Aktuálně.cz, iDnes.cz 

• MS ILCA 6 Omán – ČTK, ČTSA 

• Jabuka – ČT1 Branky 

• Halloween Cup Optimist – ČT Déčko – Zprávičky, Deníky 

• MČR Team racing Q – ČT Déčko – Zprávičky, natáčení Lvíčat – 18.12. na ČT Sport, Deníky, 
Pražský magazín, Večerní Praha 

• Michal Krysta pře Atlantik – Reflex, Deníky 
 
Hlavní mediální výstupy z těchto akcí jsou na: https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich 
 
2) Zacnisjachtingem.cz – převzala jsem tento projekt a budu v něm nadále pokračovat. Webová 
stránka www.zacnisjachtingem.cz byla od Martina Šimka (Vybroušený brand, s.r.o.) převedeny pod 
ČSJ. V rámci projektu proběhla anketa na kluby týkající se počtu nových dětí, tréninkového deníku 
Yarmill atd. – bohužel z 210 oslovených klubů jich odpovědělo jen osm. 
 
3) Instagram a TikTok – navázala jsem spolupráci s mladými jachtařkami Emou Pitelovou a Adélou 
Rabasovou, které nově zajišťují většinu příspěvků na tyto sociální sítě ČSJ. 
 
4) Jachtař roku 2021 – připravila jsem návrh nominovaných závodníků a akcí pro anketu Jachtař 
roku 2021 včetně jejich medailonků a výsledků pro VV ČSJ, který nominaci schvaluje. Hlasování 
proběhne během ledna. Vyhlášení ankety bude 22. 3. 2022, místo a forma budou upřesněny podle 
aktuální situace. Z vyhlášení vznikne 15minutový sestřih, který odvysílá ČT Sport. 
 
5) Průběžně probíhají jednání s potenciálními partnery ČSJ 
 
6) Průběžně probíhá aktualizace webu a úklid databáze fotek a videí v archivu ČSJ 
 
7) Plán na rok 2022 – společně s Vláďou Dvořákem a PR komisí jsme připravili komunikační plán a 
návrh rozpočtu na rok 2022. 
 

 
 
 
 

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


 
 

 
 
 

Přehledy: 
 
Sledující Facebook 1. 11. 2 632/30. 11. 2 641 
 

 
 
Sledující Instagram 1. 11. 977/30. 11. 1 000 
 
Dosah příspěvků: 1.–30. 11. 
 

 
 
Sledující Facebook 1. 12. 2 641/31. 12. 2 647 
 

 



 
 

 
 
 

Sledující Instagram 1. 12. 1 000/31. 12. 1 007 
 
Dosah příspěvků: 1.–31. 12. 
 

 
 
 
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% 

XI.21 14 000 6 000 51,39% 

XII.21 8 900 3 800 51,66% 

 
 

http://www.sailing.cz/


 
 

 
 
 

Návštěvnost webu www.zacnisjachtingem.cz: 
 

Měsíc Návštěvy Uživatelé Míra 
okamžitého 

opuštění 

IX.21 920 688 61,41% 

X.21 84 63 58,33% 

XI.21 71 63 66,20% 

XII.21 80 67 60,00% 

 
 
Podle monitoringu médií Anopress bylo v českých médiích za listopad a prosinec publikováno  
1 478 příspěvků se zmínkou o jachtingu. 
 
 

Plán PR na leden a únor 2022 
 
1) Jachtař roku 2021 
Harmonogram: 
1.1. spustit hlasování 
1.2. ukončit hlasování 
22. 3. slavnostní vyhlášení 
Připravit vyhlášení, zajistit propagaci. 
 
2) Zacnisjachtingem.cz – pokračovat v projektu – upravit stávající stránku graficky i obsahově, 
využít klíčová slova a promování k zajištění vyšší návštěvnosti, spolupracovat s kluby. 
 
3) Tréninkový deník Yarmill – přiblížit klubům a trenérům – přednáška v rámci Jachtařské 
akademie proběhne na konci února nebo na začátku března. 
 
4) Připravit harmonogramy kampaní na významné regaty v roce 2022 a spojit se s organizačními 
týmy – MMČR mládeže, ME RS Feva a Mezinárodní regata Starů, Regata 130 let jachtingu v roce 
2023   
 
5) Jednání s potenciálními partnery ČSJ 
 
6) Aktualizace databáze novinářů 
 
7) Aktualizace profilů reprezentantů na webu 
 
12. 1. 2022  
Eva Skořepová 

http://www.zacnisjachtingem.cz/
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PR komise ČSJ – návrh rozpočtu a plánu na rok 2022 

Podklady pro lednové jednání PR komise ČSJ  
Připravil: Vladimír Dvořák  

Projednáno a revidováno na jednání PR komise dne 11.1.2021 ve složení Katka Fantová, Eva Skořepová, Jitka Tkadlecová, 
Pavel Winkler, Radim Vašík, Martin Soušek a Vladimír Dvořák   

1. Situace – stav komunikace a PR v roce 2021 

V roce 2021 proběhl výběr nového PR týmu. Cílem bylo lépe zajistit komunikační priority ČSJ: 

• Informování jachtařské komunity o dění v komunitě – tato část fungovala výborně  

• Informování široké veřejnosti o sportovních úspěších jachtařů (primárně OH tříd a tříd 

přípravných na OH) – tato část fungovala velmi dobře  

• Přiblížit jachting, windsurfing a kiting široké veřejnosti jako atraktivní sport a pomoci 

vybraným klubům získat nové zájemce o sportování, zejména děti – tato část fungovala 

částečně 

ČSJ se rozhodl uzavřít 2 smlouvy se dvěma dodavateli: 

• ES-yacht, s.r.o. (Eva Skořepová) pro oblast informování jachtařské komunity a informování o 

sportovních úspěších  

o Smlouva na dobu určitou do 31.12.2024 

o Celkový rozsah plnění po dobu trvání této smlouvy je stanoven minimálně na 130 a 

maximálně na 160 dnů za rok 

o Cena 500 000 Kč s DPH za rok  

o Smlouva uzavřena 22.4.2021 

o Vybroušený brand, s.r.o (Šimkovi) na projekt Začni s jachtingem, jehož cílem je 

přiblížit jachting, windsurfing a kiting široké veřejnosti jako atraktivní sport a pomoci 

vybraným klubům získat nové zájemce o sportování, zejména děti  

o Smlouva na dobu určitou do konce roku 2021 s možností prodloužení 

o Rozpočet 180 000 Kč ročně včetně DPH 

o Smlouva uzavřena 1.6.2021 

V rámci projektu Začni s jachtingem byla realizována jeho první etapa – byl zřízen web 

https://zacnisjachtingem.cz/, který byl spuštěn na začátku září tak, aby byl v provozu v době, kdy 

rodiče hledají kroužky pro děti.  

Projekt Začni s jachtingem byl od začátku provázen jinými očekáváními od stylu a výsledku prací jak 

na straně ČSJ, tak pana Šimka. Neshody vyústily na konci listopadu v dohodu o ukončení spolupráce 

ke dni platnosti smlouvy, tedy k 31.12. 2021. Dále bylo v rámci PR komise ČSJ dohodnuto, že projekt 

Začni s jachtingem převezme od ledna 2022 ES-yacht s tím, že se již bude podílet na jeho předávání 

od Vybroušeného brandu v prosinci 2021. 

V plánu bylo do konce roku 2021 vyčerpat 100 000 Kč včetně DPH. K přečerpání došlo nešťastnou 

komunikací a řízením projektu ze strany ČSJ – dodavatel pochopil sjednanou částku 180 000 Kč jako 

plnění za rok 2021 a vyčerpal 140 000 Kč. 

Pozitivní pro ČSJ jsou následující skutečnosti: 

• Otevřeným výběrovým řízením jsme se přesvědčili, že služby Evy Skořepové jsou v daném 

rozpočtu a schopnostech ČSJ součinit tou nejlepší volbou.  

https://zacnisjachtingem.cz/
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• Díky rozdělení aktivit – běžný provoz zajišťovaný ES-yachtem a nový projekt zajišťovaný 

novým dodavatelem Vybroušený brand s.r.o. – jsme se přesvědčili, že je velmi obtížné nový 

externí realizační tým, který nezná komunita a komunita nezná jeho, zapojit do fungování 

ČSJ. Pozitivní je, že díky této strategii se projekt Začni s jachtingem rozběhl.  

 

2. Návrh změny struktury PR rozpočtu od roku 2022 

Jednou z priorit ČSJ je i zlepšení řízení realizací činností a projektů a jejich lepší transparentnost pro 

komunitu. Z tohoto důvodu navrhuje PR komise v roce 2022 změnit strukturu PR rozpočtu tak, aby 

bylo možné jednoduše identifikovat, jaké částky jdou, do jaké strategie vymezené komunikační 

oblasti. 

V rámci PR strategie máme definované následující komunikační priority, které budou v PR rozpočtu 

reprezentovány níže popsaným způsobem: 

• Informování jachtařské komunity o dění v komunitě  

o Kapitola rozpočtu 3202 

• Informování široké veřejnosti o sportovních úspěších jachtařů 

o Kapitola rozpočtu 3210 – průběžná komunikace sportovních úspěchů  

o Kapitola rozpočtu 3204 - anketa Jachtař roku  

• Informování o významných sportovních akcích pořádaných v ČR  

o  Kapitola rozpočtu 3201  

• Přiblížení jachtingu široké veřejnosti – nábor nových jachtařů pro kluby – projekt Začni 

s jachtingem  

o Kapitola rozpočtu 3206 

Další kapitoly rozpočtu jsou určeny pro přehled o dalších externích nákladech a projektech: 

• Výroba videí a fotodokumentace pro další komunikaci – kapitola rozpočtu 3203 

o  zde ČSJ využívá externí fotografy a video týmy, které dodávají materiály 

z domluvených akcí. Jejich vyúčtování chodí souhrnně a není realistické je v tuto 

chvíli alokovat na hlavní komunikační oblasti reprezentované kapitolami 3201, 3202 

a 3204. 

• Koordinační a manažerská práce PR manažerky Evy Skořepové – kapitola rozpočtu 3205 

o Zde se účtují všechny organizační náklady, které jsou spojené s řízením PR ČSJ a 

nejsou součástí jedné ze 3 hlavních oblastí reprezentovaných kapitolami 3201, 3202 

a 3204. 

• Náklady ČSJ na zajištění propagace jachtingu na významných akcích pořádaných ČOV – 

Olympijský festival, Olympiáda dětí a mládeže – kapitola 3207 

o Z těchto akcí mohou pro ČSJ plynout (a plynou) i výnosy, které jsou zaúčtovány na 

výnosové straně rozpočtu. 

• Náklady agenturám za propagaci komunikačních kanálů ČSJ – kapitola 3208  

o Jedná se o náklady na promo příspěvků na sociálních sítí Facebook, Instagram a o 

náklady na SEO optimalizaci webů. Jejich vyúčtování chodí souhrnně a není 

realistické je v tuto chvíli alokovat na hlavní komunikační oblasti reprezentované 

kapitolami 3201, 3202 a 3204. 
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3. Návrh rozpočtu na rok 2022 

Pro rok 2022 navrhujeme následující rozpočet: 

 

4. Plán PR na rok 2022 
4.1. Vytvoření dodatku ke smlouvě s ES-yacht, s.r.o.  

Současnou smlouvu s ES yacht, s.r.o. je potřeba aktualizovat dodatkem tak, aby odpovídala obsahu 

prací rozšířených o projekt Začni s jachtingem a celkový roční finanční objem.  

Součástí dodatku tedy bude: 

-  Aktualizace předmětu plnění o práce na projektu Začni s jachtingem 

- Aktualizace finančního objemu plnění na 600 000 Kč pro rok 2022 

- Aktualizace plnění na 160 dnů za rok, respektive 1 280 hodin za rok 

- Aktualizace způsobu pravidelného měsíčního vyúčtování, kdy nově bude: 
o Účtováno v hodinách  
o U každé položky bude uvedena kapitola (3201 – 320x), kam daná činnost spadá  

- ES-yacht bude také zplnomocněna objednávat jménem ČSJ služby třetích stran v rámci 

schváleného rozpočtu PR komise (například výrobu videí, reklamu na sociálních sítích…). Tito 

dodavatelé budou fakturovat služby přímo ČSJ. ES-yacht bude mít povinnost přijatou 

fakturu odsouhlasit a doplnit ji o informaci, na jakou kapitolu rozpočtu má být účtována.  

- ES-yacht přebírá odpovědnost za dodržování schváleného rozpočtu PR komise. V případě, že 

požaduje jeho navýšení, musí ho odůvodnit PR komisi ČSJ, která tuto žádost následně 

projedná na VV ČSJ. 

Dodatek s ES-yacht, s.r.o. bude uzavřen do 30.1. 2022. 

4.2. Podpora komunikace významných sportovních akcí (100 000,-Kč) 

V roce 2022 budeme v rámci PR komise podporovat tyto významné sportovní akce: 

- MMČR mládeže  

- ME RS Feva  

- Mezinárodní regata třídy Star  

- Příprava regaty u příležitosti 130 let jachtingu v roce 2023    

 

4.3. Komunikace pro jachtařskou komunitu  (115 000.-) 

V roce 2022 budeme v rámci PR komise nadále zajišťovat komunikaci o dění v jachtařské komunitě 

na webu www.sailing.cz , na Facebooku ČSJ, Instagramu ČSJ a TikToku ČSJ.  

Mladá generace laseristek Ema Pitelová a Adéla Rabasová začaly s Evou Skořepovou spolupracovat 

ta tvorbě obsahu pro Instagram a TikTok, který je primárně využíván mladou generací.  

 

Nové projekty: 

Účet Název kapitoly 2021

Návrh 

rozpočtu 

2021 (tis. Kč)

upraveno VV 

ČSJ 2021 

(tis.Kč)

skutečně 

čerpáno 

2021 

(tis.Kč)

rozdíl:  

skutečnost  - 

upraveno VV  

(tis.kč)

Název kapitoly 2022

Návrh 

rozpočtu 

2022 (tis. 

Kč)

32 PR Komise 800,00 820,00 767,17 52,83 935,00

3201 40,00 0,00 0,00 Podpora komunikace vybraných významných sportovních akcí 100,00

3202 100,00 0,00 0,00 Komunikace pro jachtařskou komunitu 115,00

3203 Propagační materiály, bannery, video, foto 40,00 30,00 51,94 -21,94 Výroba zdrojů pro propagační a materiály - video, foto 60,00

3204 Galavečer Jachtař roku 0,00 90,00 87,32 2,68 Anketa Jachtař roku 120,00

3205 PR manager 560,00 500,00 421,20 78,80 PR manager - řízení projektů 130,00

3206 Začni s jachtingem 0,00 100,00 140,00 -40,00 Náborová propagace - projekt Začni s jachtingem 200,00

3207 Olympijský festival 0,00 44,00 38,35 5,65 Olympijský festival, Olympiáda dětí a mládeže 0,00

3208 Promo sociální sítě 50,00 28,36 21,64 Promo print, outdoor,web, sociální sítě - platby agenturám 80,00

3209 Rezerva 60,00 6,00 6,00 Rezerva 10,00

3210 Rezerva 60,00 6,00 6,00 Komunikace sportovních úspěchů 120,00

http://www.sailing.cz/
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- V roce 2022 spustíme Newsletter pro členy a příznivce ČSJ. Budeme využívat pro distribuci 

SW platformu Ecomail.  

- Spustili jsme presentaci na sociální síti TikTok 

 

4.4. Komunikace sportovních úspěchů (120 000.-Kč)   

Rok 2022 je přípravný na OH 2024 v Paříži. V tuto chvíli mají nejlepší výsledky reprezentantky 

windsurfingu/iQFoilu, které obsazují medailová místa na evropských a světových juniorských 

šampionátech. Jejich podpora bude pro rok 2022 prioritou. I díky svým výsledkům jsou atraktivní pro 

běžná media, jakou jsou TV, zpravodajské a life style weby, rozhlas a tisk.  

4.5. Anketa Jachtař roku (120 000.-Kč)   

V průběhu prosince 2021 proběhly nominace. Hlasování bylo spuštěno 1.1.2022 a bude ukončeno 

1.2.2022.  

O přesné podobě vyhlášení rozhodne vývoj epidemiologické situace Covid 19.  

Vyhlášení ankety Jachtař roku proběhne 22. 3. 2022, místo bude upřesněno (pravděpodobně sídlo 

Yachting.com nebo YC CERE). Natáčet jej bude česká televize a vznikne z něho 15minutový pořad, 

který odvysílá program ČT Sport.  

 

4.6. Náborový projekt Začni s jachtingem   (200 000,- Kč)  

V roce 2022 převezme projekt Eva Skořepová a dojde k vytvoření dodatku ke smlouvě mezi ES-yacht 

a ČSJ, který tento projekt do smlouvy doplní. 

Hlavními cíli projektu pro rok 2022 budou: 

- dostat stránku do stavu, kdy bude vizuálně a obsahově velmi atraktivní,  

- potencionální zájemci ji snadno najdou, 

- bude propojena s kluby a jejich komunikačními kanály, 

- začne plnit roli náborového nástroje a posílat do klubů zájemce o jachting.  

Plán: Dokončit samostatnou stránku www.zacnisjachtingem.cz jako informační kanál pro širokou 

veřejnost.  

Stránka www.zacnisjachtingem.cz bude: 

- napojena na www.sailing.cz . Bude nastavena její správa a údržba tak, aby byla spravována, 

udržována a rozvíjena stejným týmem jako www.sailing.cz,  

- aktualizována tak, aby její grafická podoba byla jednoduchá, graficky zajímavá a sladěná 

s vizuálem www.sailing.cz,  

- obsahovat informace o klubech a lodních třídách, včetně jasných kontaktů a postupů pro 

nové zájemce o jachting, a bude napojena na interaktivní mapu vodních ploch a klubů se 

snadnou cestou/kontakty, kam se obrátit, 

- obsahovat atraktivní informace, proč by děti měly jachting dělat. 

Aktivity, dodavatel, náklady, harmonogram:  

- aktualizace grafiky – Besocial – 20 000 Kč      do 15.2. 2022 

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


Strana 5 
 

- převedení stránky pod ČSJ a její úprava – Petr Šlehofer – 30 000 Kč   do 28.2.2022 

- úprava textů, nastavení klíčových slov – Eva Skořepová – 10 000 Kč   do 28.2.2022  

- průběžná technická správa stránky a hosting – Petr Šlehofer – 10 000 Kč  za rok 2022 

- průběžná aktualizace obsahu – Eva Skořepová – 20 000 Kč   za rok 2022 

- průběžné promo na FB, IG a ve vyhledávačích – Besocial – 40 000 Kč  za rok 2022 

- tvorba příspěvků, příprava fotek, videí apod. – Eva Skořepová – 20 000 Kč  za rok 2022 

- tvorba příspěvků a stories na IG – Ema Pitelová (Eva Skořepová) – 20 000 Kč za rok 2022 

- komunikace a propagace stránky na akcích jako MČR mládeže, MČT team race, Jachtařská 

liga - Eva Skořepová – 30 000 Kč       za rok 2022 

Náklady celkem:        200 000 Kč za rok 2022 

Kluby zapojené do projektu v roce 2022 

- Praha a Střední Čechy  

o OYC Marina Praha 

o Jachtklub Toušeň 

o Yacht Club CERE, z.s. 

o Yacht Club Nelahozeves, z.s. 

o Český Yacht Klub 

- Jižní čechy  

o Sail and Ski Lipno 

o Yacht Club Písek 

o Yacht Club Dvořiště-Lišov, z.s. 

- Pardubicko a Hradecko  

o TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s 

o Voda a sport Pardubice, z.s. 

o Yachtclub Pardubice, z.s. 

- Střední a severní Morava a Slezsko  

o TJ Slavoj Český Těšín - jachetní oddíl 

o Lodní sporty Kroměříž z.s. 

o Klub jachtingu Těrlicko, z.s. 

o Yachtclub Baník Ostrava 

o Yacht club jezero Hlučín 

- Plzeňsko a Karlovarsko  

o Jachetní klub Plzeň z.s. 

o Jachtklub Sokolov 

o TJ Lokomotiva Plzeň, oddíl jachtingu 

- Ústecko a Liberecko  

o Jachetní oddíl Slavoj Litoměřice z.s. 

o YC Nechranice 

o YC Doksy 

o YachtClub SK Štětí 

o YCR jachting Roudnice nad Labem z.s. 

- Jižní Morava a Vysočina  

o Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO 

 



 

Filip Neusser 
předseda Národní sportovní agentury  

 

  

 Č. j.:  NSA-0004/2022/K/1 
Počet stran: 1 

  

  
  
 Praha, dne 19. 1. 2022  

       

Věc: Výsledek jednání ohledně epidemiologických opatření ve sportu 
 
 
Vážené předsedkyně, Vážení předsedové 
 
v návaznosti na naše jednání ohledně opatření v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou 
situací v důsledku varianty Omikron, bych Vás tímto chtěl informovat o výsledcích jednání 
zástupců Národní sportovní agentury a Ministerstva zdravotnictví. 
 
Jako předseda Národní sportovní agentury jsem rád, že se podařilo v současných 
epidemiologických vlnách nechat otevřená sportoviště. Zejména naše děti tak mohou nadále 
sportovat a nehrozí roční uzavření tělocvičen, jak tomu bylo v loňském roce. Samozřejmě 
vnímám, jaké problémy způsobují profesionálnímu sportu současná omezení v počtu diváků 
na 1 000 osob. Týká se to především nejvyšší soutěže v hokeji, resp. fotbale, který má ovšem 
v současné době zimní přestávku.  
 
Plně podporuji navýšení počtu diváků při dodržení bezpečných pravidel na sportovních akcích 
a mohu Vás ubezpečit, že jednání zástupců Národní sportovní agentury s Ministerstvem 
zdravotnictví jsou velmi intenzivní. V současné době je největším problémem nepředvídatelný 
dopad mutace Omikron na epidemiologickou situaci, kvůli kterému dochází ze strany 
Ministerstva zdravotnictví ke zpřísňování opatření. Tomu odpovídal i návrh zástupců 
ministerstva. Ti požadovali razantnější omezení počtu osob na vnitřních i vnějších akcích, a to 
za předpokladu, že budou mít všechny přítomné osoby 3 dávky očkování. To by mohlo být pro 
některé profesionální sportovní kluby v České republice likvidační. Proto jsem rád, že se 
zástupcům Národní sportovní agentury podařilo domluvit na jednání s Ministerstvem 
zdravotnictví pokračování aktuálně platných opatření bez jakéhokoliv zpřísnění.  
 
Zároveň s tím po domluvě s ministrem zdravotnictví připravujeme opatření, která umožní za 
bezpečných podmínek vyšší návštěvnost na vnitřních akcích, zejména hokejové extralize a 
významných sportovních akcích. Přesto pevně věříme, že se prognózy expertů potvrdí a 
současná vlna způsobená mutací Omikron brzy odezní a počet diváků se bude vracet 
k normálnímu stavu. 
 

 
 
Na vědomí: 
Zástupci sportovních svazů České republiky 



Vážená paní, vážený pane, 
v souladu se stanovami ČSJ Vás zveme na: 
 

VALNOU HROMADU ČESKÉHO SVAZU JACHTINGU 
(zapsaného spolku pod spisovou značkou L 593 vedeného u Městského 

soudu v Praze) 
 

konanou v sobotu 26. března 2022 od 10:00 v Aule ČUS, Zátopkova 
100/2, Praha 6 – Strahov (přízemí, za recepcí) 

 
Návrh programu: 
 

1. volba pracovního představenstva, mandátové komise, komise pro 
usnesení  

2. udělení čestných odznaků ČSJ 
3. předání ocenění Českého svazu jachtingu za rok 2021 
4. projednání a schválení zprávy o činnosti výkonného výboru ČSJ 

v uplynulém období  
5. projednání zprávy o činnosti Kontrolní komise v uplynulém období a 

stanovení úkolů pro její další činnost 
6. projednání a schválení výsledků hospodaření s rozpočtem Výkonného 

výboru ČSJ a Kontrolní komise ČSJ, a s rozpočtem společných 
výdajů ČSJ, včetně svěřených majetkových dispozic 

7. projednání a schválení hospodaření spolku – účetní závěrku k 31. 12. 
předcházejícího roku 

8. projednání a schválení zásad hospodaření Výkonného výboru ČSJ, 
včetně Kontrolní komise ČSJ pro období do příští Valné hromady ČSJ 

9. projednání a schválení zásad hospodaření společných výdajů ČSJ 
k zajištění zájmů a potřeb svých členů pro období do příští Valné 
hromady ČSJ 

10. zprávy odborných komisí ČSJ 
11. schválení návrhu Stanov ČSJ s účinností od 1. 1. 2023 
12. různé 
13. předložení a schválení návrhu usnesení VH ČSJ 
14. závěr Valné hromady se stručným zhodnocením jejího průběhu 

 
 
 
 
Dana Dvořáková 
generální sekretář ČSJ 
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