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Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 17. března 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: O. Bobek, V. Dvořák (do 14:00), K. Fantová, T. Musil, V. Lambl (od 14:00), R. Vašík,  

Omluveni: M. Soušek, M. Žižka 

KK: P. Ondráček 

 

 

1) Projednání zápisu      

 

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

 

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

Úkol splněn. T. Musil informoval, že SÚ ČSJ schválil návrh ALT RS Feva na obsazení pozice trenéra 

SpS RS Feva Miroslavem Horákem. VV jednohlasně schválil M. Horáka jako trenéra SpS RS Feva 

s účinností do 31. 10. 2022 s roční automatickou prolongací do 31. 10. 2023.  

 

K úkolu 22-05 (Připravit návrh změn směrnice B9 a návazných směrnic (C12, …) tak, aby byl 

předložený jednací řád SÚ ČSJ do těchto směrnic zapracován): 

Úkol splněn. T. Musil předložil návrh změn směrnice B9 a C12 tak, aby byly v souladu se schváleným 

dokumentem, který byl přílohou únorového VV (Zápis z jednání pracovní skupiny pro rozšíření 

Sportovního úseku ČSJ). VV předložené návrhy směrnic B9 a C12 jednohlasně schválil a ukládá 

D. Dvořákové aktualizovat směrnice B9 a C12 na webu ČSJ v sekci dokumenty.  

 

K úkolu 22-06 (Opatřit informace z ČVS a ČSK, zda se zabývají problematikou zvyšování cen 

pronájmů záborů vodních ploch a pozemků v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které 

využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti. Dále VV ukládá pracovní skupině připravit podklady 

pro jednání se zástupci Ministerstva zemědělství): 

Úkol trvá. K. Fantová informovala o probíhajících jednáních s Českým svazem kanoistů a Českým 

veslařským svazem o přípravě memoranda o spolupráci zabývají se problematikou zvyšování cen 

pronájmů záborů vodních ploch a pozemků v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které 

využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti. 

  

 

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

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o činnosti trenérsko-metodické komise ČSJ. Zpráva TMK je 

přílohou tohoto zápisu. 

  

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o plánovaných školeních pro trenéry III. třídy v roce 2022 (viz 

zpráva TMK v příloze). 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o tom, že probíhá teoretická část rekvalifikačního kurzu pro 

trenéry II. třídy na FTVS (viz zpráva TMK v příloze). 

 

V. Dvořák – TMK, JA – předložil zprávu o jachtařských přednáškách v roce 2022, kterou vypracoval  
Zdeněk Sünderhauf, manažer Jachtařské akademie ČSJ. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.  
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Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh TMK nominovat Johanu Rozlivkovou jako experta 

Českého svazu jachtingu pro potenciální služby World Sailing.   
 

 

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

 

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

10. 3. 2022. Zápis z jednání je přílohou tohoto zápisu. 

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh SÚ ČSJ na doplnění SpS Techno 293 o dva členy: 

Štěpán Loužek, Zdeněk Plch. SÚ ČSJ připraví návrh finanční podpory a zdroj financování pro tyto 

dva nové členy SpS v rámci členství. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

  

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh SÚ ČSJ na složení družstva SpS RS Feva A ve 

složení: Petr Pelnář – Matěj Červeň, Helena Navrátilová – Vanda Navrátilová, Michal Sazama – 

Eliška Sazamová a družstva SpS RS Feva B ve složení: Kristýna Křenková – Monika Křenková, 

Kristian Bezušek – Petr Jeřábek, Matěj Martan – David Křížek. Výkonný výbor předložený návrh 

jednohlasně schválil. 

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – informoval, že 21. 3. 2022 se v sídle NSA uskuteční osobní setkání 

s Filipem Neusserem, předsedou NSA. 

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – informoval, že v prosincovém zápisu z VV je chybně uveden rozsah 

počtu dnů na vodě (30 dnů) pro trenérku Johanu Rozlivkovou, správně je 40 dnů na vodě (viz zápis 

VV z října 2021).  

 

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

a SpS za únor jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

 

4) MČR 2022 

 

Nebyly předloženy žádné zprávy.  

5) Čerpání rozpočtu 2021/Návrh rozpočtu 2022 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh úpravy rozpočtu 2022 v kapitole SÚ ČSJ, a to o navýšení 

1 052 500,- Kč, který bude hrazen z rezervy rozpočtu ČSJ (kapitola 4505). 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 

 

Výkonný výbor obdržel dne 9. 3. 2022 oznámení pořadatele o konání automobilového závodu 

„PRAŽSKÝ RALLYSPRINT“ který se uskuteční na místo v prosinci 2021 v náhradním termínu ve 

dnech 25. - 26. 3. 2022 v rozsáhlém okolí Strahova, a v jehož důsledku bude celé široké okolí 

uzavřené pro dopravu a v areálu ČUS nebude možné parkovat (jako náhradní parkoviště bylo 

nabídnuto parkoviště u Strahovských kolejí s příjezdem do 9:00 anebo parkoviště u Skokanská ul. 

vzdálené asi 1 km od budovy ČUS). Z důvodu těchto neočekávaných komplikací schválil 



Zápis z jednání VV ČSJ – BŘEZEN  Strana 3/4 

 

 

   

 

Výkonný výbor jednohlasně přesunutí konání Valné hromady ČSJ z plánovaného termínu 

26. 3. 2022 na náhradní termín, který byl stanoven v souladu se Stanovami ČSJ na sobotu 

28. 5. 2022. Výkonný výbor ukládá D. Dvořákové zaslat toto rozhodnutí na všechny subjekty ČSJ. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh na udělení čestného Zlatého odznaku ČSJ panu Přemyslu 

Drábkovi (1942, YC lázně Toušeň).  

  

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že NSA zveřejnila 28. 2. 2022 výzvu „Podpora sportovních 

svazů 2022“. Zahájení příjmu žádostí: 4. 3. 2022, ukončení příjmu žádostí: 4. 4. 2022 do 12:00 hod. 

Dále NSA zveřejnila 3. 3. 2022 výzvu „Významné sportovní akce 2022“. Zahájení příjmu žádostí: 

9. 3. 2022, ukončení příjmu žádostí: 8. 4. 2022. 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že NSA zveřejnila 8. 3 2022 NSA na svých webových 

stránkách nové Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace ve Výzvě Můj Klub 2022 

koeficientem 0,9. Tato informace byla zaslána všem klubům ČSJ.        

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že byla v programu Nadace ČEZ – Podpora regionů 2022 

podána žádost o finanční podporu pro konání ME RS Feva 2022. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že 12. 3. 2022 se konala online konference EUROSAF. Český 

svaz jachtingu na konferenci zastupoval místopředseda ČSJ T. Musil, který členům Výkonného 

výboru podal z průběhu konference informace. ČSJ podporuje návrh skupiny G zamezit účasti 

sportovců a funkcionářů Ruska a Běloruska na akcích EUROSAF. T. Musil na konferenci zastával 

tento postoj. Vzhledem k vývoji jednání, kdy po námitkách účastníků konferenci opustil zástupce 

Ruské jachtařské asociace, ale zůstala ruská členka Výkonného výboru EUROSAF, Tomáš Musil 

spolu s dalšími delegáty jednání EUROSAF opustil. Následně T. Musil doporučil ČSJ podpořit 

protinávrh prohlášení EUROSAF k situaci na Ukrajině podaný skupinou G. Výkonný výbor 

jednohlasně tento postoj schválil. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že svaz obdržel dne 27. 2. 2022 stanovisko předsedy NSA k 

situaci na Ukrajině. Dále ČSJ obdržel k této situaci stanovisko World Sailing. Obě tato stanoviska 

jsou zveřejněna na webu ČSJ. 

  

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

v náhradním termínu 26. – 29. května 2022 v Abu Dhabi.  

 

 

7) Různé 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za únor a plán práce na březen a duben 2022, který 

je přílohou tohoto zápisu. 

  

 K. Fantová – KKK, PR – informovala, že vyhlášení ankety Jachtař roku 2021 se uskuteční 22. 3. 

2022. Z vyhlášení vznikne 15minutový sestřih, který odvysílá ČT sport v premiéře v neděli 27. března 

v 11:55. 
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E. Skořepová – PR – zaslala informaci, že 10. 3. 2022 se konal v rámci Jachtařské akademie seminář 

TRÉNINKOVÝ DENÍK YARMILL, který byl určen především pro všechny trenéry a zástupce 

jachtařských klubů pracujících s mládeží.  

  

Výkonný výkon jednohlasně schválil návrh komise rozhodčích ČSJ jmenovat Národním rozhodčím 

pro řízení závodů následující rozhodčí: 

Jana Merendová 

Jaroslav Kuřava 

Martin Malec 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že v termínu 19. - 20. 3. 2022 se uskuteční tradiční setkání 

rozhodčích a jednání komise rozhodčích ČSJ v Třemošnici. 

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi připravit návrh aktualizace směrnice C5 „Směrnice pro 

vypořádání náležitostí dobrovolných funkcionářů ČSJ“ a předložit VV dopad úprav na navýšení 

rozpočtu ČSJ roku 2022. 

 

Petr Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval, že proběhly tři kontroly Kontrolní komise ČSJ za 

rok 2021, a to kontrola hospodaření ČSJ, kontrola hmotného majetku ČSJ a kontrola hospodaření SÚ 

ČSJ. Dostupné zprávy KK ČSJ jsou přílohou tohoto zápisu. Výkonný výbor vzal předložené zprávy 

KK ČSJ na vědomí. 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 21. dubna 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Zpráva Trenérsko metodické komise za březen 2022 

2 Zpráva o Jachtařských přednáškách v roce 2022 

3. Zápis z jednání SÚ ČSJ a Komory trenérů SÚ ČSJ za březen 2022 

4. Zprávy trenérů SCM a SpS za únor 

5. Přehled práce PR za únor a plán práce na březen a duben 2022 

6. Zpráva o kontrole hmotného majetku ČSJ za rok 2021 

7. Zpráva o kontrole hospodaření Sportovního úseku ČSJ za rok 2021 

  

 

 



Zpráva Trenérsko metodické komise pro březnový VV ČSJ  

Vypracoval: Vladimir Dvořák, předseda TMK     16.3.2022 

Od minulého VV se TMK sešla přes Teams dne 21.2. 2022. Dále probíhaly jednotlivé dílčí komunikace 

mezi předsedou a členy. Toto je výtah z jednání TMK a další komunikace shrnující témata 

komunikace. 

 

Obnova licencí – II a III. - kapitoly 1401 a 1402 

V roce 2022 vyprší licence II. třídy celkem 12 trenérům z nichž cca 8 jsou aktivní trenéři, kteří budou 

licenci obnovovat. Úkolem roku 2022 je připravit nový koncept obnovy licence tak, aby to nebyl 

pouze formální akt bez věcné a společenské hodnoty. Jako primární pracovní návrh je jednodenní 

setkání / workshop v rámci nějakého významného závodu.   

V roce 2022 vypršela nebo vyprší licence III. třídy celkem u 94 trenérů. Kapacitu na obnovu všech 

v roce 2022 nemáme, ale ani v tuto chvíli nevíme kolik z nich aktivně trénuje a bude mít zájem si 

licenci obnovit. V Q1 provedeme průzkum mezi trenéry a zjistíme reálné potřeby na obnovy licence a 

podle nich rozhodneme o další strategii. Jako primární pracovní návrh je sada jednodenních setkání / 

workshopů v rámci nějakého významného závodu.  

Byl dohodnut následující plán:  

• Analýza zájmu obnovit licence. Obeslat trenéry, kterým končí licenci s dotazem, zda aktivně 

trénují a budou chtít licenci obnovit – VD  

• Na základě výstupu analýzy zájmu připravit seznám zájemců s jejich profilem – koho a kdo 

trénují a rozdělit je do odborných skupin  

• V rámci TMK a spolu se zástupci Alt podporovaných lodních tříd - Q,Feva,ILCA,29/49, 

windsurfing/IQ foil navrhnot hodnotnou formu a obsah školení  

Tento plán nestihneme realizovat během půl roku. Proto navrhujeme licence prodloužit plán 

dopracovat.  

Předseda TMK navrhuje VV prodloužení platnosti licencí trenérů II. a III. tříd o 31.12. 2023. 

  

Kursy kvalifikace pro získání trenéra III.tř.- kapitola 1403  

Na základě posbíraných požadavků z KSJ byl vytvořen následující plán školení nových trenérů III. 

Třídy na rok 2022:   

 1.Ústecký a Liberecký kraj                         9 studentů         25.-27.3. Štětí, Tonda Mrzílek, Q a ILCA     

2.Jihomoravský kraj                                    2 studenti          termín zatím neurčen, Dářko, Michal Kučera 

s Vysočinou  

2.Vysočina                                                    6 studentů         termín zatím neurčen, Dářko, Michal Kučera, 

s Jižní Moravou  

3.Praha                                                         6 studentů         termín zatím neurčen, OYC, Robert Kába, 

       Štěpán Novotný  



3.Jihočeský kraj                                           3 studenti         termín zatím neurčen, OYC Cinda, spolu 

s Prahou   

4.Pardubický a Královehradecký kraj      12 studentů       2.4. Hrádek, Robert Kába, Jan Richter     

5.Olomoucko a Zlínsko                              6 studentů         termín zatím neurčen, Plumlovská přehrada, 

Tomáš Karas   

 Plzeňský a Karlovarský kraj                       nic  

Moravskoslezský                                        nic  

 Celkem tedy bude v roce 2022 5 kursů pro nové trenéry III třídy a aktuálně máme požadavek na 

vyškolení cca 40 trenérů III. Třídy.   

 ČSJ z rozpočtu TMK kapitoly 1403 hradí školitele a testování. Kraje/kluby/ účastníci hradí ostatní 

náklady na školení.  

  

Školitelé trenérů III. Třídy  

VD oslovil jsem ČWA s návrhem na nominaci školitele/ů. 

Plánujeme v Q2 setkání školitelů – po analýze zájmu o obnovení licence II a III. Třídy. 

 

Rekvalifikační kurs Trenér II. - kapitola 1404 

Rekvalifikační kurs běží jeho teoretická část. Problém je, že MUNI zrušila pro nedostatek studentů 

kurs Všeobecné vzdělání Trenér B a Honza Skřepek tedy musí počkat na podzimní kurs. Na FTVS už 

bylo pozdě. Honza tedy udělá praktickou část, praktické zkoušky a zkoušky ze specializace, ale 

osvědčení o rekvalifikaci získá až na podzim po dokončení teoretické části.  

 

Jacht akademie – kapitola 1405 

Zdeněk Sunderhauf vypracoval zprávu viz je příloha.  

Výtah ze zprávy: 

Rozhodli jsme se pro kombinovanou formu přednášek a to on – line a účast na místě. Před 

spuštěním rezervací a reklam na Facebooku se vyvinula platební brána na Webu ČSJ, která fungovala 

bezchybně a velmi pomohla k hladkému, letošnímu průběhu Jachtařských přednášek.  

Úroveň přednášejících, technické podpory, snímací techniky byla ve všech směrech výborná a 

bezproblémová. NEWTON UNIVERSITY se projevil jako vyspělý partner, který posunul svou vyspělou 

technikou a perfektně spolupracujícím týmem průběh přednášek o kategorii výše 

18. 1. 2022 Marian Jelínek: ÚSPĚCH JE NÁVYK, aneb správné návyky jako cesta mezi nejlepší 

• 152 účastníků on-line 

• 47 účastníků fyzicky 

25. 1. 2022 Václav Brabec: Zavodní pravidla jachtingu – štít i meč. 



• 135 účastníků on-line 

• 45 účastníků fyzicky 

27. 1. 2022 Michal Krysta: Sólový závod přes Atlantik – Globe 5.80 Transat 2021 

• 46 účastníků on-line 

• 12 účastníků fyzicky 

1. 2. 2022 Jirka Denk: Plavby v roce 2021- Mexiko, Nikaragua, Kostarika a Panama 

• 42 účastníků on-line 

• 16 účastníků fyzicky 

8. 2. 2022 Katka Staňková: Nehody na moři a organizace záchrany 

• 53 účastníků on-line 

• 21 účastníků fyzicky 

15. 2. 2022 Karel Lavický: Příprava na olympijské hry v Tokiu a jejich průběh 

• 45 účastníků on-line 

• 4 účastníci fyzicky 

22. 2. 2022  Libor Hošek: Weather routing pro veřejnost, pro závodní týmy 

• 42 účastníků on-line 

• 35 účastníků fyzicky 

1. 3. 2022 Petr Ondráček: Bezpečně na moři s Colregem a elektronikou 

• 36 účastníků on-line 

• 5 účastníků fyzicky 

Celkově: 

• 551 on- line účastí (nejedná se o unikátní návštěvníky, jejich počet nemáme analyzovaný) 

• 185 fyzicky (nejedná se o unikátní návštěvníky, jejich počet nemáme analyzovaný) 

• Od účastníků se vybralo přes platební bránu- 39 750 Kč 

• Od fyzicky přítomných- 3 600 Kč 

Zdenálovi a týmu patří obrovský dík za další skvělý ročník a posunutí laťky o kus výše.  

 

Word Sailing – komunikace Vladimír Dvořák  

S World Sailing – Catherine Duncan a Robem Holdenem jsou řešena 2 témata: 

1. 2022 World Sailing Training Scholarship. 

The 2022 program will be as follows: 

Attendee arrive to the UK: Wednesday 31st August 

Scholarship runs from Thursday 1st September to Wednesday 19th October 

Attendees depart the UK: Thursday 20th October 

 



The training scholarship is a 7-week program which will provide the candidate with the training and 

experience required to develop and manage a successful National sail-training program within the 

MNA 

 

Who is this course for? 

Committed volunteers or staff involved in developing the National Sail Training Program 

Individuals in the position to influence the future of training and development of Sailing in your 

country 

Cena je 15 000,- USD.  

Je to kurs vhodný pro sportovního ředitele, šéfa TMK. Jeho absolventem je Johana Rozlivková. 

ČOV má program, kterým by se dal financovat, ale podmínkou je minimální věk 35 let. Uzávěrka 

přihlášek ČOV je 31.3.2022 

2. WS Nominated Experts  

WS hledá experty, které by mohl vysílat do dalších zemí. Popis níže. Za ČR navrhuji nominovat 

Johanku Rozlivkovou. Je absolventkou WS scholarship programu, studuje na FTVS Trenér I. třídy a je 

tedy vhodným kandidátem. Poslal jsem její životopis a motivační dopis Robu Holdenovi a Catherine 

Duncan k posouzení. Podle Roba je možné ji zařadit do výběru k dalšímu oslovení.  

 

Betreff: World Sailing Nominated Experts 

  

As you may be aware World Sailing has a group of Nominated Experts who we may 

ask to deliver our range of Technical Courses to MNA’s who request the courses. 

These are coaching courses to help develop Instructors and Coaches worldwide 

and we are currently looking to expand our nominated experts to train a number of 

new experts. 

  

We are asking each Continental Association if there is anyone they would 

recommended to apply to be an expert. We would then liaise directly with the 

person and their MNA regarding the full process. 

  

We have included below the requirements of the expert as well as a brief overview 

of the course level to give a little more information on the role of an expert. Please 

do let us know if there is anyone you believe would be a good fit and we can 

proceed from there. 

  

The expert will travel to the MNA and then deliver the course. We currently offer 3 

levels of courses: 

• Level 1 Technical Course for Coaches – Sailing Instructor - This first level of 

training covers all of the skills for a candidate to be able to teach someone to 



sail. Candidates will be confident sailors who wish to pass on their knowledge 

and passion to others. At the end of the course, Instructors will be competent 

in running a Learn to Sail program, as well as being equipped to run a sailing 

centre, manage other instructors and maintain a safe sailing environment. This 

is a 7 day course 

• Level 2 Technical Course for Coaches – Club Race Coach - This second level 

course teaches coaches all about the first step in competitive racing. This 

course will provide attendees with the skills to coach at club race level.  

Including developing an understanding of tactics, Safety, goal setting and 

developing your coaching philosophy. This is a 7 day course 

• Level 3 Technical Course for Coaches – Performance Coach - This course 

aims to prepare coaches for working in a performance environment or with 

sailors on a performance pathway. Performance Coach course will challenge 

the skills of a Club Race Coach to think at an international level. This is a 5 day 

course 

 Requirements:  

• Knowledge and understanding of coaching schemes in Participation (learn 

to sail) or Performance (learn to race) pathways.  

• Practical Sailing / Coaching competence and experience at International 

Level.  

• Attends a World Sailing Instructor/coach Developer course 

• Assisting an experienced Nominated Expert in the running of one Technical 

Course prior to full appointment (this will be arranged by World Sailing upon 

receipt of application).  

• Appropriate working knowledge of Anti-Doping applicable to the category 

at which appointed and in accordance with latest available WADA 

guidelines.  

• Is willing and able to travel internationally 

• Has good people skills and the ability to work with people from different 

cultural backgrounds 

• Can inspire people 

• Is passionate about the sport of sailing 

• Is creative and adaptable to different teaching environments and conditions. 

• Level 1 First Aid certificate 

• Powerboat Operator licence  

  

Desirable Experience:  

• Nominated person works within an MNA who holds recognised training status  

 Application Information:  

• Nominations for appointment must come from a World Sailing Member 

National Authority.  

• All applicants would be subject to Character reference and police checks.  



• World Sailing is committed to ensuring gender equity is represented at all 

levels therefore applications for Female Experts are actively encouraged to 

ensure equal representation.  

  

Best regards, 

  

Catherine Duncan   

Training & Development Executive  

 

  

 



 
 

 
 
 

Přehled PR únor 2022  
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 

• Příprava reprezentantů v zahraničí – web, FB a IG ČSJ, jachtařská média 

• Kiteboarding – nábor – Jihočeský deník, Lipensko 
 
Hlavní mediální výstupy z těchto akcí jsou na: https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich 
 
2) Zacnisjachtingem.cz – byla dokončena nová grafika a upraveny texty pro SEO optimalizaci 
stránky www.zacnisjachtingem.cz. Stránky nyní připravuje webmaster Petr Šlehofer.  
 
3) Jachtař roku 2021 – vyhlášení ankety bude 22. 3. 2022, bude pouze pro pozvané oceněné 
jachtaře a předávající, bude mít formu natáčení a uskuteční se v prostorách Yachtnig.com stejně 
jako vloni. Z vyhlášení vznikne 15minutový sestřih, který odvysílá ČTsport v premiéře v neděli 27. 
března v 11.55 hodin. 
 
4) Probíhala jednání s potenciálními partnery ČSJ – byla dohodnuta spolupráce s firmami Integra, 
Yachting.com, Sailingcentrum a IFP Publishing. 
 
5) Průběžně probíhá aktualizace webu – byla aktualizována nabídka partnerů a přidána možnost 
odběru newsletteru, který bude členům zasílán pravidelně od dubna. 
 
6) Schůzka PR komise – proběhla online 11. 3. – účast (Pavel Winkler, Jitka Tkadlecová, Klára 
Houšková, Ema Pitelová, Eva Skořepová) 
Hlavní témata: Jachtař roku, projekt Začni s jachtingem, Sociální sítě 
 
7) Příprava významných akcí – jsem v kontaktu s organizačními týmy MMČR mládeže, Eurocupu 
ILCA a Mezinárodní regaty Starů – byly připraveny materiály pro potenciální partnery, probíhá 
jejich oslovování, byl doplněn web MMČR mládeže. 
 
8) Proběhla aktualizace databáze novinářů 
 

Přehledy: 
 

Sledující Facebook 1. 2. 2 692/28. 2. 2 718 
 

 

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


 
 

 
 
 

Sledující Instagram 1. 2. 1034/28. 2. 1 041 
Dosah příspěvků: 1.–28. 2. 
 

 
 
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% 

I.22 9 500 4 300 51,79% 

II.22 7 700 3 300 47,07% 

 

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% 

I.22 190 140 62,63% 

II.22 239 201 61,09% 

 
Podle monitoringu médií Anopress bylo v českých médiích za únor publikováno  
786 příspěvků se zmínkou o jachtingu. (Upravili jsme klíčová slova, aby měl monitoring lepší 
vypovídací hodnotu.) 
 

Plán PR na březen a duben 2022 
 
1) Hlavní závody a akce propagovat v médiích: 

• Příprava reprezentantů v zahraničí  

• iQFoil Games Cadiz 

• ME U21 ILCA 6 

• Palma de Mallorca 

• Hyeres 

• Velikonoční regata Optimist – Portorož (kvalifikace na MS/ME) 

• Optimist Garda Meeting 
 
2) Jachtař roku 2021 

• 22. 3. slavnostní vyhlášení 

• Připravit vyhlášení, zajistit propagaci a média na akci. 

• Tisková zpráva hotová předem do 10. 3. 

• Po vyhlášení přidat rozhovor s vítězem 
 
3) Zacnisjachtingem.cz – pokračovat v projektu – upravit stávající stránku graficky i obsahově 
podle připraveného návrhu ve spolupráci s Petrem Šlehoferem, využít klíčová slova a promování 
k zajištění vyšší návštěvnosti – připravit plán promovaných příspěvků a propagace stránky v dalších 
jachtařských médiích a serverech, spolupracovat s kluby. 
 
4) Tréninkový deník Yarmill – přiblížit klubům a trenérům – přednáška v rámci Jachtařské 
akademie proběhne 10. března 

http://www.zacnisjachtingem.cz/


 
 

 
 
 

 
5) Připravit harmonogramy kampaní na významné regaty v roce 2022 a pokračovat ve spolupráci 
s organizačními týmy – MMČR mládeže, Eurocup ILCA, ME RS Feva a Mezinárodní regata Starů, 
Regata 130 let jachtingu v roce 2023   
 
6) Jednání s potenciálními partnery ČSJ a jednotlivých akcí 
 
7) Na zářijový VV ČSJ připravit návrh rozpočtu a formátu Jachtaře roku 2022 
Navrhnout přesun z rozpočtu PR do rozpočtu Významných akcí 
 
13. 3. 2022, Eva Skořepová 



 

 

K O N T R O L N Í   K O M I S E   Č S J 

 

 

Zpráva o kontrole hmotného majetku ČSJ za rok 2021 
 

Podle plánu činnosti Kontrolní komise ČSJ (KK ČSJ) na rok 2021 byla provedena kontrola stavu a 
využívání hmotného majetku ČSJ. 
 
Kontrolu provedl člen KK ČSJ p. Pavel Schwarz za součinnosti generální sekretářky ČSJ paní Dany 
Dvořákové, p. Martina Součka a p. Michala Maiera dne 8.2.2022 (Roudnice) a 17.2.2022 (Praha). Při 
kontrole byly použit inventurní seznam hmotného majetku CSJ k 31.12.2021 jenž je přílohou této 
zprávy.   
 
Byla provedena fyzická kontrola majetku v Sekretariátu ČSJ (kancelářské vybavení), ve skladu v 
Roudnici n/L (čluny, plachetnice, vleky). Vzhledem k tomu, že v roce 2021 neproběhl žádný investiční 
nákup, většina hmotného majetku zůstává přidělena konkrétním uživatelům. Kontrola potvrdila, že 
aktuální stav odpovídá přiloženému seznamu majetku. Jednotlivá přidělení odpovídají rozhodnutím 
Výkonného výboru ČSJ (viz zápisy z jednání Výkonného výboru ČSJ). 
 
Kontrola nájemních smluv a souvisejících dokumentů, předložených p. Martinem Souškem, neshledala 
též žádná pochybení. 
 
Majetek podléhá fyzickým inventurám prováděným každoročně Výkonným výborem ČSJ jmenovanou 
inventurní komisí. 
   
Závěr  
Na základě provedené kontroly KK ČSJ konstatuje, že veškerý hmotný majetek ke dni kontroly odpovídá 
inventurnímu seznamu. Jeho využívání a provoz je v souladu s příslušnými závaznými dokumenty a 
dalšími pravidly schválenými Výkonným výborem ČSJ. Stav hmotného majetku ČSJ odpovídá jeho stáří 
a provádějí se na něm předepsané kontroly a prohlídky. 
 

 
V Praze dne 28. února 2022         
 

 Petr Ondráček   
                           předseda KK ČSJ 
 
 
Příloha: Inventurní seznam hmotného majetku ČSJ k 31. 12. 2021 
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K O N T R O L N Í   K O M I S E   Č S J 

 

 

Zpráva o kontrole hospodaření Sportovního úseku ČSJ za rok 2021 
 

Podle plánu činnosti Kontrolní komise ČSJ (KK ČSJ) za rok 2021 byla provedena kontrola hospodaření 
v rámci sportovního úseku ČSJ, se zaměřením na Komisi talentované mládeže (KTM) a komisi mládeže 
a rozvoje základny (KMR). 
 
Kontrolu provedl člen KK ČSJ p. Petr Sládeček za součinnosti účetní ČSJ Martina Souška dne 8. března 
2022 na základě předložených listinných i elektronických účetních výpisů týkajících se kontrolovaných 
položek. 
 
Kontrola byla zaměřena na položky kapitoly 12 a 13, částečně i na 14 rozpočtu ČSJ 2021: 

 

A - Výdaje rozpočtu v tisících korun 
  
  

Návrh 
rozpočtu 

2021 

upraveno 
VV ČSJ 
2021 

skutečně 
čerpáno 

2021 

rozdíl:  
skutečnost  
- upraveno 

VV   

12 
Komise talentované 
mládeže KTM 6 635,00 7 135,00 7 343,44 208,44 

1201 Trenér SPS ČSJ - mzda   390,00 420,00 443,20 23,20 

1202 Trenér SPS ČSJ - náklady   400,00 450,00 484,19 34,19 

1203 Trenér SCM 29er ČSJ - mzda   390,00 460,00 386,10 -73,90 

1204 Trenér SCM 29er ČSJ - náklady   400,00 450,00 427,50 -22,51 

1205 Trenéři SCM ILCA ČSJ - mzda   390,00 400,00 405,60 5,60 

1206 Trenéři SCM ILCA ČSJ - náklady   400,00 490,00 526,51 36,51 

1207 Trenér Techno293 - mzda   390,00 470,00 475,80 5,80 

1208 Trenér Techno293 - náklady   400,00 500,00 600,51 100,51 

1209 SPS ČSJ - Optimist - akce   500,00 500,00 488,40 -11,60 

1210 SCM ČSJ - 29er - akce   280,00 280,00 245,62 -34,38 

1211 SCM ČSJ - ILCA - akce   400,00 460,00 512,38 52,38 

1212 SCM ČSJ - Techno293 - akce   500,00 560,00 612,36 52,36 

1213 RDJ - 29er   400,00 460,00 444,17 -15,84 

1214 RDJ - ILCA   160,00 160,00 168,80 8,80 

1215 Zahraniční trenéři   200,00 100,00 91,05 -8,95 

1216 
Kondiční trenéři, příprava, 
pomůcky   120,00 120,00 159,77 39,77 

1217 Rezerva   145,00 85,00 74,18 -10,82 

1218 Trenér ILCA 4   150,00 150,00 160,06 10,06 

1219 RDJ iQFoil + Techno293   370,00 370,00 392,06 22,06 

1220 YARMILL   250,00 250,00 245,18 -4,82 

13 KM a rozvoje základny KMR 1 830,00 1 830,00 1 817,96 -12,04 

1301 Podpora klubů   1 200,00 1 200,00 1 195,94 -4,06 

1302 Podpora ALT   600,00 600,00 599,74 -0,26 

1303 Činnost komise   30,00 30,00 22,29 -7,72 
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14 
Trenérsko-metodická 
komise TMK 600,00 600,00 409,68 -190,32 

1401 Jachtařské přednášky    50,00 50,00 23,13 -26,88 

1402 Rozvoj mládežnického jachtingu   50,00 50,00   -50,00 

1403 Školení trenérů III.tř.   100,00 100,00 123,76 23,76 

1404 Rekvalifikace na trenéry II.tř.   100,00 100,00 27,20 -72,80 

1405 Jachtařská akademie a ostatní   300,00 300,00 235,59 -64,41 

 
Z uvedeného vyplývá, že kapitola 13-KMR byla čerpána v souladu s návrhem, zatímco kapitola 12-KTM 
byla přečerpána jak oproti původnímu (navýšení o 10,7%), tak i oproti upravenému návrhu VV ČSJ 
(navýšení o 2,9%), na čemž se podílely především zvýšené výdaje na trenérskou činnost SPS a SCM, 
zejména pak náklady SCM ILCA (položka 1206 navýšena oproti původnímu návrhu o 31,5%) a SCM 
Techno293 (položka 1208 navýšena oproti původnímu návrhu o 50%). Tato navýšení však byla 
schválena vedením center, pokryta z rezerv rozpočtu a odpovídají trenérské aktivitě navýšené nad 
rámec, který byl původně předpokládán. Naopak většina položek kapitoly 14-TMK byla významně 
nedočerpána stejně jako částka plánovaná pro zahraniční trenéry (položka 1215 z kapitoly 12-KTM). 
 
Na základě předložených evidovaných účetních dokladů nebyly během namátkové kontroly 
jednotlivých položek zjištěny žádné rozpory mezi evidovanými doklady a částkami vedenými 
v účetnictví. Doklady jsou vedeny přehledně v elektronické podobě a podléhají několikanásobným 
zálohám. Pouze v jednom případě nebyla bezprostředně dohledána elektronická kopie evidovaného 
dokladu, který však byl správně založen v listinné podobě.  
 
Doporučení 
KK ČSJ doporučuje před finální archivací účetnictví ověřit, zda jsou správně založeny elektronické kopie 
všech dokladů a pro VV ČSJ zvážit důvody nedočerpaných položek rozpočtu, zejména pak v kapitole 
14-TKM, i když je zcela zřejmé, že se na nestandardním čerpání mohla projevit epidemiologická situace 
a s ní spojená omezení. 
 
Závěr  
Na základě provedené kontroly KK ČSJ konstatuje, že dle předložených materiálů nebyly zjištěny žádné 
rozpory mezi účetně vedenými výdaji a deklarovanými náklady, nebo že by prostředky ze sledovaných 
kapitol byly použity k jinému než předurčenému účelu mimo společný rámec těchto kapitol. Vyjma 
uvedených rozdílů, jednotlivá čerpání odpovídají částkám schváleným rozpočtem případně částkám 
upraveným VV ČSJ na rok 2021.  
 
 
V Praze dne. 15. března 2022     

Petr Ondráček   
                           předseda KK ČSJ 
 



Zpráva o Jachtařských přednáškách v roce 2022 
 

www.jacht-akademie.cz a www.newton.university 
 
 

 
 
Průběh přednášek v roce 2022  

Rozhodli jsme se pro kombinovanou formu přednášek a to on – line a účast na místě. Před spuštěním rezervací 
a reklam na Fecebooku se vyvinula platební brána na Webu ČSJ, která fungovala bezchybně a velmi pomohla 
k hladkému, letošnímu průběhu Jachtařských přednášek.  

Úroveň přednášejících, technické podpory, snímací techniky byla ve všech směrech výborná a bezproblémová. 
NEWTON UNIVERSITY se projevil jako vyspělý partner, který posunul svou vyspělou technikou a perfektně 
spolupracujícím týmem průběh přednášek o kategorii výše. 

 

Pořádal: kolektiv Jachtařské akademie ČSJ pod vedením Zdeňka Sünderhaufa a NEWTON University. 

Čas přednášek: budou probíhat každé, níže uvedené úterý, vždy od 18.00 hodin na adrese: studio NEWTON 
University, Kongresové centrum Praha, vchod 6, 5. května 1640/ 65, Nusle, 140 21 PRAHA 4 

Vstupné pro veřejnost 300 Kč, pro posluchače NEWTON University 150 Kč, pro nositele závodní licence ČSJ a 
SJZ zdarma.  

Program:  
1. 18. 1. 2022 Marian Jelínek: ÚSPĚCH JE NÁVYK, aneb správné návyky 

jako cesta mezi nejlepší! 

                                                              - inspirace z klubu NHL 

                                                               - 5 základních návyků úspěšných lidí 

                                                               - mé roční zkušenosti ze spolupráce s jachtařským svazem 

  V tomto semináři se  budeme zabývat návyky úspěšných sportovců se zaměřením na návyky, 
které požaduje vedení organizace po hráčích Montrealu Canadiens, klubu NHL. Výstupem bude pět 
obecných, základních návyků, které lze využít u jakéhokoliv sportovce. V druhé části Marian 
pohovoří o jeho zkušenostech s více než roční spolupráci s Českým Svazem Jachtingu.  

Přednášky se zúčastnilo:  

1) 152 účastníků on-line 
2) 47 účastníků fyzicky 

 
2. 25. 1. 2022 Václav Brabec: Zavodní pravidla jachtingu – štít i meč. 

 

Přijdou Vám pravidla jachtingu složitá nebo zbytečná? Mezinárodní rozhodčí a aktivní závodník ve 

třídě RS700 Vašek Brabec, Vám v této přednášce, která bude vedena interaktivní formou, představí 

základní koncept fungování pravidel jachtingu, poradí Vám, jak se v nich vyznat a dozvíte se i tipy a 

triky jak tyto znalosti využít na vodě, ale i v případě nouze u protestu.  

http://www.jacht-akademie.cz/
http://www.newton.university/


Přednášky se zúčastnilo:  

1) 135 účastníků on-line 

2) 45 účastníků fyzicky 

3. 27. 1. 2022 Michal Krysta: Sólový závod přes Atlantik – 

Globe 5.80 Transat 2021 

Postavit si závodní jachtu nové lodní třídy z překližky a vyrazit s ní na sólový závod přes Atlantik. To 

byl hlavní cíl projektu Across the Horizon. Letos na podzim se podařilo projekt dotáhnout do zdárného 

konce a ze závodu Globe 5.80 Transat přivážím krásné druhé místo. 3800 mil sólo na jachtě dlouhé 

5.7m. Jak se taková loď staví? S čím vším jsem musel při závodě bojovat?  

Přednášky se zúčastnilo:  

1) 46 účastníků on-line 

2) 12 účastníků fyzicky 

 
4. 1. 2. 2022 Jirka Denk: Plavby v roce 2021- Mexiko, Nikaragua, 

Kostarika a Panama 
 
Vydejte se s námi na 3000nm dlouhou plavbu z mexické California bay a Cortez Sea do Acapulco a dál 

na hranice s Guatemalou. A pak dál, do překvapivě pěkné Nikaragui, podél celého pobřeží překrásné 

Kostariky až do zajímavé Panamy s nádhernými Isla Perlas. Všechny tyto země mají své přírodní 

skvosty, národní parky, nádherná místa s úchvatnou přírodou. Velkou část jsme měli na palubě děti, 

přesto jsme zažili i dramatické okamžiky, jako málem ztroskotaní na skaliskách v zátoce, při tvrdé a 

rychle bouřce, či velmi nepříjemné obtěžování zdrogovanými rybáři. Ovšem přírodní krásy, romantika 

a pohoda samozřejmě vedou v poměru 99:1 :-)  

 
Přednášky se zúčastnilo:  

1) 42 účastníků on-line 

2) 16 účastníků fyzicky 

 
5. 8. 2. 2022 Katka Staňková: Nehody na moři a organizace záchrany 

Jachting je v zásadě velmi bezpečný sport, ale ani na moři se někdy nevyhneme nehodám. Na 
přednášce probereme, jak řešit některé závažné situace a jaké máme možnosti pro přivolání 
pomoci. Řekneme si také něco o záchranných systémech na moři, a jak to vlastně funguje se 
záchranou života a majetku. 

Přednášky se zúčastnilo:  

1) 53 účastníků on-line 

2) 21 účastníků fyzicky 



 
6. 15. 2. 2022 Karel Lavický: Příprava na olympijské hry v Tokiu a jejich 

průběh 
 
Logistika a příprava na Olympiádu do Tokia. První přípravy v roce 2020 a následně v roce 2021. Jak 
pandemie ovlivnila logistiku, plány a trénink před Olympiádou a jak to nakonec v Tokiu vypadalo 
doopravdy? Co všechno bylo nutné absolvovat před odjezdem a po příjezdu na místo. Co byla naše 
každodenní rutina? A odpovědi na mnoho dalších otázek spojených s touto největší sportovní akcí 
roku. 
Přednášky se zúčastnilo:  

1) 45 účastníků on-line 

2) 4 účastníci fyzicky 

 
 

7. 22. 2. 2022 Libor Hošek: Weather routing pro veřejnost, pro závodní 
týmy 
 

V části určené pro všeobecnou jachtařskou veřejnost přednáška představí volně dostupné ev. 

nepříliš drahé nástroje a informační zdroje, které Vám pomohou bezpečně plout z bodu A do bodu 

B nebo se během dovolené na lodi vyhnout nepříjemným překvapením, pokud jde o počasí. V části 

pro závodní jachtaře přidáme práci s polárním diagramem, probereme zdroje počasí ve formátu grib 

i jejich spolehlivost, spočítáme nejrychlejší trasu pro vybranou loď, vybereme plachty na závod 

s ohledem na očekávané meteorologické podmínky a věřím, že zbude dost času i na dotazy z publika. 

Přednášky se zúčastnilo:  

1) 42 účastníků on-line 

2) 35 účastníků fyzicky 

 

8. 1. 3. 2022 Petr Ondráček: Bezpečně na moři s Colregem a 
elektronikou 

 

Přednáška se bude zabývat problematice praktických aplikací některých ustanovení zásadního 

dokumentu Mezinárodní námořní organizace IMO – „Úmluva o mezinárodních pravidlech pro 

zabránění srážkám na moři“ (Colreg) při používání současných elektronických přístrojů a systémů na 

rekreačních námořních lodích. Colreg představuje „bibli“ každého, kdo na moře vyplouvá a bere do 

rukou kormidlo bez ohledu na to, zda je kapitánem nebo posádkou. Pozornost bude věnována i 

novinkám, které mohou pomoci k zabránění nebo úspěšnému řešení nouzových a tísňových situací při 

plavbě na moři. 

Přednášky se zúčastnilo:  

1) 36 účastníků on-line 

2) 5 účastníků fyzicky 



Celkově: 

1)  551 on – line 

2) 185 fyzicky 

3) Od účastníků se  vybralo přes platební bránu- 39 750 Kč 

4) Od fyzicky přítomných- 3 600 Kč 

 

Záznam přednášek: všechny přednášky ( mimo přednášky Mariana Jelínka)  jsou  natočeny, 

nastříhány, okomentovány a zveřejňují se  na stránkách Jachtařské akademie- www.jacht-

akademie.cz .  

Velké poděkování týmu Jachtařské akademie – Radkovi Sünderhaufovi, Anetě Kesczi, Denise 

Binjošové, programátorovi Jakubovi Mollovi, Radimovi Vašíkovi – předseda ČSJ a celému 

týmu Davida Justicha z NEWTON University. 

V Praze dne: 2. 3. 2022 

Zdeněk Sünderhauf 

Manažer Jachtařské akademie 

 

http://www.jacht-akademie.cz/
http://www.jacht-akademie.cz/


 
 

 

Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ) 

Jednání se uskutečnilo dne 10.3.2022 od 17:00 prostřednictvím MS Teams. 

 

Přítomen: Tomáš Musil (TM), Martin Žižka (MŽ), Ondřej Bobek (OB), Vladimír Dvořák (VD), Karel 
Bauer (KB), Roman Teplý (RT), Antonín Mrzílek (AM), Johana Nápravníková Kořanová (JNK), 
Dominika Vaďurová (DV), Štěpán Novotný do 17:30 (ŠN), Milan Hájek (MH), Karel Lavický (KL), 
Nikol Staňková (NS) 

Omluven: Vojtěch Lambl (VL) 

Host: Miroslav Horák (MH) 

 

 

 

1. Výběr trenéra SPS RS Feva, členů SPS RS Feva a doplnění členů SPS Techno 293 

ALT RS Feva předložila návrh na obsazení pozice trenéra SPS RS Feva Miroslavem Horákem. 
Spolu s tímto návrhem předložil Miroslav Horák návrh družstva SPS RS Feva A ve složení: Petr 
Pelnář – Matěj Červeň, Helena Navrátilová – Vanda Navrátilová, Michal Sazama – Eliška Sazamová 
a družstva SPS RS Feva B ve složení: Kristýna Křenková – Monika Křenková, Kristián Bezušek – 
Petr Jeřábek, Matěj Martan – David Křížek. Dále předložil předběžný plán přípravy SPS RS Feva 
v sezóně 2022. Sportovní úsek hlasováním všechny návrhy přijal (pro: Ondřej Bobek, Dominika 
Vaďurová, Milan Hájek, Karel Bauer, Johana Nápravníková Kořanová, Nikol Staňková, Martin Žižka, 
Vladimír Dvořák, Roman Teplý, Karel Lavický, Tomáš Musil, Antonín Mrzílek, nehlasoval: Štěpán 
Novotný). Posádky SPS RS Feva A mají nárok na příspěvek dvouposádkových členů SPS (49 800,- 
Kč příspěvek závodníkům a 49 800,- Kč příspěvek skupiny), viz rozhodnutí VV ČSJ na schůzi 
v prosinci 2021. 

Trenér SCM Techno 293 a iQFOiĹ Milan Hájek spolu s trenérem SPS Techno 293 Janem Skřepkem 
předložili návrh na doplnění SPS Techno 293 závodníky: Štěpán Loužek (1402-0460), Zdeněk Plch 
(1302-0057). Sportovní úsek hlasováním tento návrh přijal (pro: ŠN, KL, TM, MŽ, NS, JNK, DV, KB, 
OB, AM, nehlasoval: MH, VD, RT). 

 

2. Úprava směrnice B9 

KB předložil úpravu směrnice B9 se zapracovaným jednacím řádem SÚ, který vzal VV ČSJ na 
vědomí na své únorové schůzi. Sportovní úsek hlasováním tento návrh přijal (pro: NS, TM, KB, AM, 
OB, MŽ, VD, RT, DV nehlasoval: ŠN, KL, JNK, DV, MH).  

 
3. Úprava směrnice C12 

KB předložil úpravu směrnice C12 zohledňující způsob jednání SÚ dle úprav podle předchozího 
bodu. Sportovní úsek hlasováním tento návrh přijal (pro: KB, TM, DV, NS, JNK, KL, VD, RT, OB, 
MŽ, zdržel se: AM, nehlasoval: ŠN, MH).  

 

4. Revize ostatních směrnic v návaznosti na úpravy B9 a C12 

Sportovní úsek pověřil KB, TM a ŠN určit směrnice ČSJ, které je třeba upravit v návaznosti na úpravy 
v předchozích dvou bodech. 

 



 
 

 

5. Prototyp karty závodníků 

TM představil funkční prototyp karty závodníků.  

Na tomto odkazu je formulář pro vkládání jednotlivých výsledků.  

A zde je tabulka s prezentací vložených výsledků. Do listu 'Odpovědi formuláře' NEZASAHUJTE, 
zde se pouze ukládají výsledky zadané závodníky. V listu "Filtr" lze filtrovat výsledky, které nás 
zajímají. Na listu "Graf" je grafická prezentace filtrovaných výsledků. Zde je potřeba dopracovat, jaké 
údaje nás zajímají a jak je chceme zobrazovat. Sportovní úsek pověřil Komisi vrcholového sportu, 
KB a ŠN dopracováním tohoto prototypu, který bude následně předložen jako zadání pro 
naprogramování Karty závodníků, a to buď na platformě sailing.cz nebo Yarmill. 

 

6. Zprávy týkající se sportu 

Přítomní trenéři SPS a SCM přednesli své zprávy o činnosti za únor 2022. Sportovní úsek vzal tyto 
zprávy na vědomí a dále konstatoval nutnost dotvoření jednotné platformy pro měsíční zprávy 
trenérů. Na tomto úkolu již pracuje ŠN.  

 

7. Zprávy o finančních záležitostech 

TM informoval o tom, že harmonogramu letošních dotací nenastalo žádné další zpoždění a 
konečnou výši dotací by měl ČSJ znát v průběhu května. 

 

8. Schválení tohoto zápisu 

TM nechal 12. 3. hlasovat o tomto znění zápisu ze schůze SÚ per rollam. Toto znění zápisu ze 
schůze SÚ ze dne 10. 3. 2022 Sportovní úsek hlasováním přijal (pro: TM, MH, KL, KB, ŠN, RT, JNK, 
DV, NS, MŽ, VD, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: OB). 

 

 

 

 
 

 

Zapsal: Tomáš Musil                                  Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOPGvacX2-Jhncz3mCvkb4dZcac4JPIl3GvXnJq33BBj_7nw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOPGvacX2-Jhncz3mCvkb4dZcac4JPIl3GvXnJq33BBj_7nw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cv1AX4OKwNu4OTJs1YXYatHEpOOMARfYKthnDV8PoCE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cv1AX4OKwNu4OTJs1YXYatHEpOOMARfYKthnDV8PoCE/edit?usp=sharing


 
 

 

Zápis z jednání Komory trenérů Sportovního úseku ČSJ 

Jednání se uskutečnilo dne 8.3.2022 od 21:00 prostřednictvím MS Teams. 

 

Přítomen: Johana Nápravníková Kořanová (JNK), Nikol Staňková (NS), Johana Rozlivková (JR), Dominika 
Vaďurová (DV), Milan Hájek (MH), Štěpán Novotný (ŠN), Tomáš Musil (TM) 

Omluven: Ondřej Bobek (OB) 

Host: 0 

 

 

1. Laboratorní testy ČSJ 

JNK předložila cenové návrhy z jednotlivých možných center (CS MV, FTVS UK, FSpS MU, FTK UPOL). TM, JNK 
a OB společně rozhodnou, která centra budou pro testování využívána. 

Členové SCM a vybraní členové SpS (kandidáti do SCM) budou mít za povinnost účastnit se testů 1x ročně, v 
podzimním termínu. Pokud budou někteří chtít absolvovat testování 2x ročně, budou jim proplaceny obě 
návštěvy. 

 

2. Testování členů SCM a SPS 

Terénní testy (jarní kolo 2022) už provedl MH; NS, DV a ŠN je budou provádět na nejbližších soustředěních. 

Výsledky testů od MH už má u sebe JNK a jsou taktéž nahrané v Yarmillu.  

 
3. Dodatek Smlouvy o poskytování trenérských, sportovních a tělovýchovných služeb 

ŠN vytvořil návrh Dodatku pracovní smlouvy trenérů pro rok 2022. Trenéři mají do 10:00 17. 3. zaslat své 
připomínky a komentáře.  

 

4. Měsíční zprávy trenérů 

Účastníci schůze se shodli, že je třeba vytvořit jednotnou šablonu / platformu pro měsíční zprávy trenérů. 
Zprávy budou předkládány i za měsíce, v kterých trenéři nevykázali žádnou činnost. ŠN byl pověřen 
vytvořením návrhu šablony. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zapsali: Johanka Nápravníková Kořanová a Tomáš Musil  Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK 



Pravidelná mesačná správa za FEBRUÁR 2022

Sportovní centrum mládeže

Lodná trieda: 29er
Tréner: Dominika Vaďurová
Dátum: 28.02.2022

Začiatkom mesiaca pokračoval tréning manévrov a jazdy vo vlnách. Hlavným cieľom bolo pochopiť,
ako sa loď vo vlnách správa, ako je na to nutné reagovať váhou tela a kormidlovaním.

Od piatka do nedele sa team zúčastnil regaty Valencian Olympic Week v poli 26 lodí. Všetky dni
prevažoval slabý vietor do 10 uzlov s miernym swellom a vysokým chopom. Chlapčenské posádky
predviedli solídne výkony Dadák/Viščor (5.miesto), Kraus/Baštář (6.miesto). U dievčat je cítiť ešte
veľkú nevyjazdenosť a potrebu zvýšiť sebadôveru na lodi.

Druhého tréningového bloku sa zúčastnili len dve posádky Dadák/Viščor a Viščorová/Šlechtická.
Blok začal 2-hodinovým warm-upom po týždennej pauze a bol venovaný manévrom a jazde vo
vlnách. Ďalší deň začal prvý tohtoročný EuroCup v El Balís s veľmi dobrou konkurenciou a 112
loďami na štarte.

Počas EuroCupu sa vystriedali všetky podmienky - od slabého vetra do 8 uzlov, po silnú seabreeze s
nárazmi nad 20 uzlov a vlnami z dvoch strán. Podmienky boli pre posádky pomerne veľkou výzvou,
ale každým dňom sa ich cit pre vlny zlepšoval. Považujem účasť na tejto regate za veľmi dobrú
prípravu na MS, ktoré sa budú konať na rovnakom mieste. Posádka Dadák/Viščor skončila na
23.mieste, a ich výsledok po 2. dni by im v prípade finálových sérií (ktoré sa tento krát neuplatňovali)
zaručil umiestnenie v zlatej skupine aj pri prísnejších pravidlách kvalifikácie (GOLD FLEET = TOP
25). Posádka Viščorová/Šlechtická skončila na 83. mieste, ale regatu zakončila výborným dojazdom
(10.miesto).

Na regatu sme nadviazali dvojfázovým tréningom (voda, kondícia). Využili sme spoluprácu so
slovinskými posádkami a tréning sme venovali najmä speed testom, využitiu módov a objazdom
bójok. 5 dní tréningu nám umožnilo nájsť dobré nastavenia lode a objaviť nové spôsoby komunikácie
v rôznych podmienkach.

Hodnotenie posádok:

Dadák/Viščor - Lukáš a Dan sú veľmi kompetitívnou posádkou, ale od top posádok v poli ich delí
väčšia konzistentnosť a nuansy, na ktoré sa teraz v tréningu zameriavame. Ide najmä o
konzervatívny prístup k jazde vo veľkom poli a seabreeze, a precíznej komunikácii z oboch strán,
ktorá robí vo výsledku rozdiely. Výzvou pre nich zostáva slabý vietor s vlnami. Ich výsledky sú na
začiatok sezóny sľubné a ak budú pokračovať v systematickej práci, sú nádejnou posádkou na veľmi
dobré výsledky na MS a ME 2022.



Viščorová/Šlechtická - Hlavnou výzvou dievčat je komunikácia na lodi. Ich úlohou počas celého
týždňa bolo zlepšiť aj komunikáciu na brehu tak, aby mali vždy obe všetky informácie. Na vode
pochopili dôležitosť štartov. Dokázali mať dojazdy na 1. bójku TOP 10 ale nedokázali si pozíciu
udržať, čoho dôvodom je málo skúseností v silnom poli. Ich ďalšiu príležitosť na učenie využili naplno
a na EuroCupe v El Balís predvádzali štarty s vysokou aktivitou, obraňovaním pozície a dobrou
akceleráciou. Ich celkový prehľad o poli a ako v ňom fungovať sa výrazne zlepšil. Treba zapracovať
na technike v silnom vetre a fyzickej výbušnosti.

Bauerová/Holá - Markétka a Majda sú veľmi komunikatívne a majú dobrú schopnosť analyzovať a
vyhodnotiť vlastné chyby aj úspechy. Ich zásadným problémom sú štarty - konkrétne vybojovať a
udržať si pozíciu. Samy sa presvedčili, že s dobrým štartom nemajú žiaden problém udržať sa v poli
na popredných pozíciách a ubrániť si pozíciu v poli. Keď si tento fakt uvedomia, ich výsledky sa
zaručene zlepšia. Ich technika jazdy vo vlnách sa upravila a cítia sa na lodi istejšie. Treba pracovať
na zdravej agresivite a budovaní si rešpektu v poli. Nutná je intenzívnejšia kondičná príprava.

Kraus/Baštář - Výkony Lukáša a Ondru boli príjemným prekvapením s ohľadom na ich skúsenosti
na LT 29er. Bol to ich prvý spoločný tréning a pretek. S podmienkami sa popasovali veľmi dobre, a
boli veľmi aktívni v hľadaní riešení a skúšaní nových vecí, čo malo za efekt rýchle zlepšovanie
posádky. Posádka bola po schválení VV ČSJ dodatočne zaradená do SCM 29er. Je nutné stráviť
veľa hodín na vode (aj osamote), aby prišlo k automatizácii manévrov a synchronizácii
(kormidlo-plachta).

Vypracovala: Dominika Vaďurová



 
 

 

 

Pravidelná měsíční zpráva za únor 2022 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 4 
Trenér: Johana Rozlivková  
Datum: 1.3.2022 
 

• Soustředění Torrevieja 5.-12.2.2022 

o Účast 8 závodníků: Pavlína Motlíková, Linda Dokoupilová, Denis 

Ziegenfuss, Rudolf Bína, Karolína Hejnová, Richard Rezek, Nina 

Paigerová, Eva Klára Pašteková 

o Během soustředění foukal převážně slabý vítr do 4 m/s, vlny 

dosahovali maximálně metru.  

o Trénovali jsme techniku jízdy proti větru a po větru ve slabém 

větru s relativně velkými táhlými vlnami z moře.  

▪ Sobota 5.2. byl pouze cestovní den, večer jsme se na místě potkali s první skupinkou, která 

měla soustředění týden před námi  

▪ V neděli jsme odtrénovali odpoledne tři hodiny, soustředili jsme se na techniku jízdy a 

„seznámení“ se s mořem 

▪ Od pondělí do středy probíhali vždy čtyřhodinové odpolední tréninky s fokusem na stoupačky 

a zaďáky. Soustředili jsme se hlavně na jízdu proti větru a obraty.   

▪ Ve čtvrtek jsme kvůli bezvětří netrénovali na vodě, dopoledne jsme se věnovali kondiční 

přípravě a odpoledne bylo volné vyplněné výletem do Alicante  

▪ Pátek byl věnován tréninku hlavně jízdy po větru.  

▪ Sobota byla opět cestovní.  

o Pro většinu závodníků šlo o první zkušenost s jízdou na moři, tudíž jsme postupovali od úplných 

základů. Všichni v průběhu soustředění odvedli kus práce a povedlo se nám vylepšit techniku jízdy ve 

vlnách, včetně obratů, halzám bylo věnováno méně prostoru.  

o Probíhala rozcvička spojená s posilováním, večery byly věnované debriefingům a rozporům videí  

• Ve zbytku měsíce probíhala komunikace s týmem a ostatními trenéry SCM.  

 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za únor 2022 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 1.3.2022 
 

• Soustředění ILCA 4 Torrevieja 31.1-6.2.  
o Účast: SCM Tatiana Bělunková, Adéla Rabasová, Kristýna Flosmanova, Michal Rais + 4 členové 

ALT Ema Pitelová, Teo Zajíček, Jan Zahornacký, Jan Bělík 
o Soustředění doprovázel slabý a střední vítr od 2 do 6 m/s a krásné počasí. Trénink byl po 

většinu dní rozdělen na dvě části. V dopolední část byla zaměřena na kondici a odpolední část 
na trénink na vodě. Každý večer 
následně probíhal debriefing.  
 

o Trénink byl zaměřen hlavně na 
rozježdění po zimě. V průběhu 
týdne se více zaměřoval na 
techniku a trim hlavně proti 
větru. Jízda po větru zatím nebyla 
prioritou. 

o Další soustředění je naplánováno 
na začátek března ve Valencii. Toto 
soustředění bude již v menší 
skupině a bude dále zaměřené na 
techniku jízdy s důrazem na 
individuální problémy.  

  



 
 

 
 

 

 

• Soustředění ILCA 6 a ILCA 7 Gran Canaria 8.2.- 16.2. 
o SCM Účast Mikuláš Vaszi, Jiří Himmel, jiří Vacula + kandidát o zpětné zařazení do SCM Zdeněk 

Vysloužil 
o První dny tréninky panoval silný vítr okolo 10 m/s, který byl poté vystřídán na několik dní 

slabým větrem a poslední dva dny panovaly opět ideální podmínky s větrem okolo 6 m/s a 
velkými oceánskými vlnami. 

o První dva dny byly zaměřeny 
rozježdění a rozhýbání po zimní 
přestávce. Dny slabšího větru byly 
využitý na trénink obratů a halz a 
také na společné rozjížďky se 
skupinou Saliling Academy Gran 
Canaria (kde trénuje Klára 
Himmelová), kdy se na startu 
sešlo až 18 lodí. Poslední dva dny 
byly věnovány tréninku techniky 
jízdy proti větru a po větru ve 
velkých vlnách. Tento tréninkový 
blok byl velmi úspěšní i díky tomu, 
že byla možnost jezdit společně 
se skupinou, jejíž součásti jsou 
účastnice posledních 
Olympijských her. 

o Další trénink je plánován na 
duben před ME u21 ve 
francouzském Hourtinu. 

 
 
 



Pravidelná měsíční zpráva za únor 2022

Sportovní centrum mládeže

Lodní třída:  iQFoil
Trenér: Milan Hájek
Datum: 10.3.2022

V únoru jsme začali přípravu na letošní dlouhou sezonu soustředěním v Cadizu, které je plánováno v 
termínu 19.2. - 18.3. 2022. 

Během únorového bloku jsme odtrénovali všech 10 dní, během nichž jsme se zúčastnili závodu Andalusian 
Olympic Week. Cílem tohoto bloku bylo hlavně trénink  manévrů a rychlos8, převážně na zadní vítr, trénink
startů a slalomu ve větší skupině a účast na tréninkovém závodě. Tohoto bloku se zúčastnili 3 závodníci 
RD28 a 3 závodníci SCM.

Na březnovou část soustředění přijede zbytek SCM týmu 3 závodníci, 2 závodníci SpS a Kačka Altmannová z
RD24. Tzn. bude trénovat celkem 12 závodníků. 

Výsledky závodu  Andalusian Olympic Week 23. - 28.2. Bahía de Cádiz

iQFoil Youth kluci

1. David Drda

7. Radim Hasman

iQFoil Youth dívky

1. Nela Sadílková

2. Kristýna Piňosová

3. Kristýna Chalupníková

5. Markéta Štěpánková



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za únor 2022 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Optimist 
Trenér: Nikol Staňková 
Datum: 10.3.2022 
 

• Příprava březnového tréninku a závodu v Portoroži 

• Příprava a logistika závodu BIOR v Bodrumu 
- Přípravný závod v dubnu ve stejné lokalitě jako MS 2022 

• Registrace závodníků na MS Bodrum 2022, platba první poloviny startovného 
 

• Soustředění a závod Malta 
- Termín: 4.-14.2. 
- Účast: K. Lojková, L. Dymáková, J. Čaganová, V. Kováč, T. Peterka 
- Podmínky 5 tréninkových dní 15-30kt, 4 závodní dny 4-10kt 
- V rámci spolupráce s maltským týmem jsme letos opět využili velmi výhodné nabídky tréninku 

spojeným se závodem v ideálním prostředí pro zimní soustředění. 
- Trénink probíhal společně s maltským týmem, soustředili jsme se na techniku jízdy ve velkých 

vlnách a v silném větru. Podmínky byly ideální pro přípravu na MS / ME, které se letos pojedou 
na moři. 

- S prvním dnem závodu přišel i velmi slabý vítr se silným proudem, tyto podmínky byly po celou 
dobu čtyřdenního závodění. Závodníci se tak soustředili zejména na starty, které silný proud 
velice komplikoval a rychlost ve velmi slabém větru. 

- Z 59 lodí nejlépe dokončil T. Peterka na 8. místě, 28. J. Čaganová, 38. K. Lojková, 42. L. 
Dymáková, 48. V. Kováč 
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