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Zápis z jednání VV ČSJ 

Pátek, 10. ledna 2020, 12:00, Brno, Hotel Rakovec 

 

Přítomni: Brabec, Bobek, Fantová, Lambl, Musil, Soušek, Vašík 

Omluveni: Kraus, Skořepová, Sünderhauf  

KK: Kučera 

 

Jako host se zasedání VV účastnil předseda Komise rozhodčích M. Pavlovský, aby členy VV 

informoval o současných aktivitách KR ČSJ. 

 

1) Projednání zápisu 
 

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

  

K úkolu 19-23 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu Talentovaná 

mládež):  

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že se všemi ALT je již objednání služeb zrealizováno. 

 

K úkolu 19-36 (VV ukládá jednotlivým odborným komisím ČSJ, aby na lednovém zasedaní VV 

předložily specifikaci jednotného oblečení ČSJ, které tyto komise hodlají v blízké době objednat): 

Úkol splněn. Předseda KVS předložil tabulku s počty kusů jednotného oblečení pro RD, RDJ, 

SCM, SPS. PR komise předloženou tabulku převzala a provede průzkum možností zajištění 

oblečení a tento bude následně komunikovat s jednotlivými komisemi ČSJ.  

 

K úkolu 19-37 (Předložit Výkonnému výboru návrh organizačního zajištění kvalifikačního závodu 

na OH 2020 v Janově): 

Úkol splněn. Viz bod 1) zprávy KVS v příloze.  

 

K úkolu 19-47 (Uzavřít se zákonným zástupcem T. Krause smlouvu o zápůjčce lodě Laser): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že smlouva byla se zástupcem T. Krause uzavřena. 

 
K úkolu 19-51 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu Talentová 

mládež): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že kluby 1103, 1149, 1504, 1508, 1901, 2306 doposud nezaslaly 

fakturu včetně zprávy z akce. Nejzazším termínem pro zaslání faktury včetně zprávy z akce je 25. 1. 

2020, po této lhůtě ztrácí kluby nárok na úhradu poskytnutých služeb. 

  

K úkolu 19-56 (Realizovat pro jednotlivé subjekty darovací smlouvu, která bude obsahovat 

podmínku bezplatné zápůjčky darovaného materiálu pro subjekty ČSJ po dobu životnosti člunu 

(max. 5. let) a max. na 14 dnů v roce): 

Úkol trvá. A. Soušek informoval, že aktuálně jsou připraveny darovací smlouvy, následně bude 

probíhat komunikace s kluby a ALT ohledně podpisu smluv.  

 

K úkolu 19-59 (Postupovat podle navržené koncepce a jednat s konkrétními kluby o přidělení 

plachetnic):  

Úkol trvá. V. Lambl informoval, že v současné době probíhá komunikace s konkrétními kluby. 

Předpoklad předání lodí je do začátku sezony. 

 

K úkolu 19-60 (Zajistit ve spolupráci s agenturou smsticket.cz distribuci vstupenek na Společenský 

večer českého jachtingu): 
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Úkol splněn. R. Vašík podal informace, že online prodej vstupenek na galavečer českého jachtingu 

je na webu ČSJ spuštěn od 28. 12. 2019.  

 

 

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

 

Z. Sünderhauf – TMK – předložil shrnutí činnosti TMK a Jachtařské akademie ČSJ za rok 2019 a 

seznam plánovaných přednášek v roce 2020 (viz příloha tohoto zápisu). V lednu proběhnou první 

tři přednášky: 

14. 1. 2020 - Karel Lavický: Cesta k účasti na třetí olympiádu - Tokio 2020 

21. 1. 2020 - Christian Dumard z Francie: Navigace na moři a příprava Weather routingu 

          pro světový rekord 

28. 1. 2020 - Marian Jelínek: Motivace dětí pro sport (jachting) v době blahobytu 

 

O. Bobek – KTM – předal informace Z. Sünderhaufa, že probíhají jednání ohledně dalšího 

zlepšování systému vzdělávání trenérů v rámci Jachtařské akademie ČSJ.  

 

VV ukládá Z. Sünderhaufovi  řešit prodloužení akreditace MŠMT na vzdělávání trenérů jachtingu. 

 

 

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

 

Výkonný výbor vzal na vědomí informace zaslané předsedou KVS (viz příloha tohoto zápisu). 

VV jednohlasně schválil návrh KVS na jmenovité nominace na World Cup v italském Janově  

(12. – 19. 4. 2020), následovně: 

Laser Radial 

Martina Bezděková 

Laser Standard 

Viktor Teplý (obdržel přímé pozvání od WS) 

Jakub Halouzka 

Finn 

Ondřej Teplý (obdržel přímé pozvání od WS) 

RS:X Ž 

Kateřina Švíková 

49er FX 

Sára Tkadlecová - Dominika Vaďurová (posádka obdržela přímé pozvání od WS) 

Veronika Živná – Kateřina Živná 

Vedoucím výpravy bude Michael Maier na základě rozhodnutí KVS. 

 

V první fázi mohl svaz požádat kromě napřímo pozvaných závodníku na základě žebříčku WS v 

každé třídě pouze o jedno prioritní místo. Aktuálně zaslal svaz dle pokynů z WS žádost o zařazení 

Jany Slívové (RS:X W) a Kláry Himmelové (LaR) na čekací listinu pro přídavná místa. Z e-mailové 

komunikace z World Sailing vyplývá, že by obě závodnice mohly očekávat v nejbližší době 

pozvánku k závodu WC v Janově. 

 

J. Kraus – KVS – zaslal informaci, že ke dnešnímu dni obdržel žádost o podporu dle směrnice C20 

(podpora účasti na akcích MS a ME 2020) od ALT RS, Evropa, Cadet, 2,4mR, FD, 420 a Fireball. 

Výkonný výbor ukládá J. Krausovi zaslat členům sportovního úseku (Lambl, Bobek, Musil, 

Sünderhauf) do 3. února návrh na rozdělení podpory ALT dle směrnice C20, a následně návrh 

předložit na únorovém jednání VV.  
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Český reprezentant Karel Lavický z YC DIM Bezdrev byl v úterý 17. prosince v 

českobudějovickém Metropolu vyhlášen třetím nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za rok 

2019. K jeho nominaci vedla hlasující odborníky z řad jihočeských žurnalistů a představitelů sportu 

především jeho úspěšná kvalifikace na OH v Tokiu 2020 i další jeho úspěchy v evropských 

soutěžích. VV a KVS Karlovi moc gratuluje!  

 
VV obdržel návrh KVS na možnosti dopravy materiálu na OH. Vzhledem k tomu, že návrh 

neobsahuje finanční rozvahu a neřeší požadavky K. Lavického na dopravu ostatního materiálu na 

Test Event v Japonsku, VV ukládá KVS předložit sportovnímu úseku odhadované náklady 

jednotlivých variant. Sportovní úsek na základě předložených podkladů následně rozhodne.  

 

O. Bobek – KTM – informoval členy VV, že K. Lavický oznámil, že se rozhodl ukončit činnost 

trenéra SCM Bic Techno 293 k 30. 4. 2020, a to vzhledem k tomu, že se v současnosti věnuje 

olympijské kampani pro Tokio 2020 a plánuje pokračovat i v  kampani pro OH 2024. Výkonný 

výbor bere informaci na vědomí a ukládá KTM ve spolupráci se zástupci LT Bic Techno 293 

připravit návrh výběru nového trenéra SCM Bic Techno 293.  

 

Výkonný výbor schválil jednohlasně vyplacení zálohy reprezentantům na náklady spojené se 

sportovní činností následovně:  

V. Teplý - 350 000,- Kč 

O. Teplý - 400 000,- Kč 

K. Lavický - 550 000,-  Kč 

M. Bezděková - 200 000,- Kč  

D. Vaďurová - S. Tkadlecová - 300 000,- Kč 

J. Slívová - 110 000,- Kč 

K. Švíková - 110 000,- Kč 

J. Halouzka - 110 000,- Kč 

 

 VV ukládá M. Souškovi vyplatit reprezentantům schválené zálohy na náklady spojené se sportovní 

činností. 

 

 

4) MČR 2020 

 

Nebyly předloženy žádné informace.  

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2019/Návrh rozpočtu 2020 

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2019 a pracovní verzi návrhu rozpočtu pro rok 

2020. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že na webu ČSJ probíhá do 31. ledna 2020 online 

hlasování do ankety „Jachtař roku 2019“. 
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Výkonný výbor ČSJ schválil jednohlasně návrh programu Valné hromady ČSJ, která se bude konat 

v sobotu 21. března 2020 od 10.00 hodin v aule České unie sportu na Strahově. 

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit termín Valné hromady ČSJ a návrh programu na webu ČSJ. 

Dále VV ukládá D. Dvořákové rozeslat pozvánku s návrhem programu VH ČSJ elektronicky 

sdruženým subjektům ČSJ.  

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – podala informaci, že Výkonný výbor obdržel od YC Doksy jeden 

návrh na udělení čestného odznaku ČSJ. VV bude o udělení čestných odznaků ČSJ rozhodovat na 

únorovém zasedání VV. Výkonný výbor vyzývá ostatní subjekty ČSJ k případnému podávání 

návrhů na udělení čestných zlatých a stříbrných odznaků ČSJ.  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že MŠMT vyhlásilo výzvu pro svazy k pořízení 

samostatného movitého majetku v roce 2020. Výkonný výbor ukládá sportovní úseku připravit na 

únorové zasedání VV podklady pro pořízení movitého majetku.  

VV ukládá PR komisi připravit návrh způsobu využívání e-mailových kontaktů členů ČSJ a 

připravit návrh usnesení pro hlasovaní delegátů VH ČSJ. 

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že ČOV potvrdil svazu schválení nominace M. Maiera 

v kategorii individuálních sportů v anketě Trenér roku 2019.  

Nominace pana Petra Topiarze jako laureáta do trenérské Síně slávy schválena nebyla, a to 

z důvodu, že ČOV obdrželo velký počet návrhů a do Síně slávy může být uvedeno pouze šest 

laureátů. Pan Topiarz je ale automaticky zařazen do nominací pro schvalování laureátů do Síně 

slávy v roce 2021.  

 

 

7) Různé 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ – informoval, že byly vytvořeny vzory smluv o zápůjčce nových lodí 

Laser a Optimist a pronájmu starších lodí. KTM bude vzápětí kontaktovat kluby, které byly 

zařazeny do programu podpory ve formě zápůjčky nových a pronájmu starších lodí. 

 

O. Bobek – KTM – informoval o tom, že v YC CERE proběhlo setkání lodní třídy 29er spojené s 

vyhlášením soutěže Jachting hledá Skiffmeistera. Vítězem soutěže se stala posádka lodě 29er  

J. Čermák – P. Košťál. 

 

K. Fantová – AÚ, KKK, PR – podala informace z konference pořádané ČOV s názvem „Sportovní 

diplomacie ČR a financování sportu z EU a další zahraničních zdrojů“, která se konala v prosinci na 

Ministerstvu zahraničí ČR, viz link na článek: https://www.olympic.cz/clanek/3399--konference-o-

sportovni-diplomacii-otevrela-i-tema-jednotne-prezentace-sportu 

 

K. Fantová – AÚ, KKK, PR – předložila žádost o přijetí do ČSJ od SK MATY. 

Výkonný výbor SK MATY vyzývá k doplnění žádosti ve smyslu Stanov ČSJ a Registračního řádu 

ČSJ.  

 

K. Fantová – AÚ, KKK, PR – informovala o tom, že probíhají přípravy na Galavečer, který se bude 

konat 6. 3. 2020 v kongresovém sále Masarykových kolejí, Praha 6. 

 

E. Skořepová – PR manažerka ČSJ – zaslala informace, že přípravy na FOR BOAT jsou v plném 

proudu, o prezentaci projevily zájem zatím tyto třídy: Optimist, Cadet, RS, 2.4mR a 420 

 

https://www.olympic.cz/clanek/3399--konference-o-sportovni-diplomacii-otevrela-i-tema-jednotne-prezentace-sportu
https://www.olympic.cz/clanek/3399--konference-o-sportovni-diplomacii-otevrela-i-tema-jednotne-prezentace-sportu
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Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za listopad a prosinec 2019 a plán 

práce na leden a únor 2020 (viz přílohy tohoto zápisu). 

 

VV vzal na vědomí CTL pro rok 2020.  

 

M. Soušek – STÚ, KZ  – předložil žádost předsedy MS KSJ J. Bobka o úpravu koeficientu závodu 

Inter-pohár z 6ip na 8ip, čímž dojde mimo jiné ke zvýšení prestiže tohoto závodu, který vždy splnil 

podmínku 1/5 lodí ze zahraničí. VV návrh na úpravu koeficientu závodu Inter-pohár z 6ip na 8ip 

jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi provést úpravu v Soutěžním řádu ČSJ. 

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o přípravných pracích v rámci Významných sportovních akcí 

v roce 2020 (viz příloha).  

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o tom, že v termínu 4. – 5. 4. 2020 se bude konat v Londýně 

mimořádná valná hromada World Sailingu.  

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o  možnosti připojit se k 7. ročníku Bart’s Bash (viz příloha). 

 

VV ukládá J. Krausovi zaslat M. Souškovi do 15. ledna požadavky členů RD na zapůjčení 

motorových člunů včetně jednotlivých termínů, uvedení místa používání, účelu akce a jména 

trenéra, případně reprezentanta.   

 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 13. února 2020 od 12 hod. v YC CERE.   

 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Zpráva KVS pro zasedání VV ČSJ dne 10. 1. 2020 

2. TMK a JA za 2019 a výhled na r. 2020 

3. Přehled PR listopad a prosinec 2019 a plán na leden únor 2020 

4. VSA 2029 

5. Sedmý ročník Bart’s  Bash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola úkolů k zasedání VV 
 

únor 
2020 

č. odpovídá:   termín:   
19-33 Soušek Jednat s Chorvatským svazem jachtingu o možnosti průběžný úkol trvá 
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uspořádání MČR ORC 2020 v rámci závodu 

chorvatského CRO ORC 

19-51 Soušek 
Realizovat s kluby objednání služeb spojených s 

realizací projektu Talentová mládež 
průběžný úkol trvá 

19-56 Soušek  

Realizovat pro jednotlivé subjekty darovací smlouvu, 

která bude obsahovat podmínku bezplatné zápůjčky 

darovaného materiálu pro subjekty ČSJ po dobu 

životnosti člunu (max. 5. let) a max. na 14 dnů v roce 

VV 

leden 
úkol trvá 

19-58 KMR  
Postupovat podle navržené koncepce a jednat s 

konkrétními kluby o přidělení plachetnic 

VV 

leden 
úkol trvá 

19-61 Sünderhauf 
Řešit prodloužení akreditace MŠMT na vzdělávání 

trenérů jachtingu  
průběžný úkol trvá 

19-62 Kraus 

Zaslat členům sportovního úseku (Lambl, Bobek, 

Musil, Sünderhauf) do 3. února návrh na rozdělení 

podpory ALT dle směrnice C20, a následně návrh 

předložit na únorovém jednání VV 

3. 2. 2020 úkol trvá 

19-63 KVS 

Předložit sportovnímu úseku odhadované náklady na 

možnosti jednotlivých variant dopravy materiálu na 

OH. Sportovní úsek na základě předložených 

podkladů následně rozhodne 

VV 

únor 
úkol trvá 

19-64 KTM 
Ve spolupráci se zástupci LT Bic Techno 293 připravit 

návrh výběru nového trenéra SCM Bic Techno 293 

VV 

únor 
úkol trvá 

19-65 Soušek 
Vyplatit reprezentantům schválené zálohy na náklady 

spojené se sportovní činností. 

VV 

únor 
úkol trvá 

19-66 Dvořáková  

Zveřejnit na webu ČSJ termín Valné hromady ČSJ a 

návrh programu a rozeslat pozvánku s návrhem 

programu VH ČSJ elektronicky sdruženým subjektům 

ČSJ 

ihned úkol trvá 

19-67 SÚ ČSJ 
Připravit na únorové zasedání VV podklady pro 

pořízení movitého majetku 
ihned úkol trvá 

19-68 PR komise 

Připravit návrh způsobu využívání e-mailových 

kontaktů členů ČSJ a připravit návrh usnesení pro 

hlasovaní delegátů VH ČSJ 

VV 

únor 
úkol trvá 

19-69 Soušek  
Upravit v SŘ koeficient závodu Inter-pohár z 6ip na 

8ip 

VV 

únor 
úkol trvá 

19-70 Kraus 

Zaslat M. Souškovi do 15. ledna požadavky členů RD 

na zapůjčení motorových člunů včetně jednotlivých 

termínů, uvedení místa používání, účelu akce a jména 

trenéra, případně reprezentanta 

ihned úkol trvá 



             
         V Praze dne 21. 12. 201 
Ahoj trenéři a kolegové.  
V rámci Jachtařské akademie a Trenérsko- metodické komise jsme za letošní rok  uskutečnili celou řadu 
akcí. Zároveň již chystáme aktivity na rok 2020. Zde je jejich výčet: 
 

1) Na jaře skončily  velmi úspěšné  Jachtařské přednášky 2019, s takovou návštěvností: 
 

1. Richard Konkolski- 175 
2. Marián Jelínek- 95 
3. David Křížek- 192 
4. Libor Hošek- 85 
5. Petr Fiala- 74 
6. Christian Dumard- 65 
7. Petr Ondráček- 60 
8. Martin Soušek- 82 

Celkem  přednášky navštívilo 828 zájemců. V loňském 
roce přednášky navštívilo celkově kolem  500 účastníků, 
čili významný nárůst. Mimo přednášky Mariana Jelínka 
jsou všechny přednášky nahrané a umístěné na 
www.jacht-akademie.cz . Vybralo za vstupné 35 400  Kč, 
z čehož se vyplatili Christian Dumard a Marian Jelínek. 
Zbývajících 20 100 Kč se vložilo na účet ČSJ.  

 
 

1) Na FTVS pokračuje školení trenérů I. třídy a v příštím roce by se mělo studium ukončit. Ve studiu 

pokračují Michal Kučera, Johanka Rozlivková, Jan Čutka ml, a náš úspěšný olympionik Karel 

Lavický.  

2) Spustili jsme na Jachtařské akademii projekt -  SportMentor, za kterým se skrývá uznávaný 

odborník Marian Jelínek, který aktivně spolupracuje s Jachtařskou akademií již 3 roky. Informace 

o aktivitě již šla do většiny oddílů, díky Daně Dvořákové viz.- http://www.jacht-

akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/121-sportmentor/. Pro názornou ukázku byla 

vytvořena zvláštní stránka – odkaz zde http://bit.ly/2o4aNPY, kde se  můžete podívat na vybraná, 

živá videa. Nabízí se zde klubům možnost získat koupí jednoho kurzu 10 přístupů do členské 

sekce, a to na prodlouženou dobu 3 let a to vše za 3 990 Kč. Na facebooku ČSJ doběhla  soutěž o 

tři přístupy zdarma, pro oddíly, které poslaly fotografie z činnosti s dětmi. Zvítězily YC Lodní 

Sporty Brno, YC DIM Bezdrev a YC Baník Most. Dále se připojil z odebírání SportMentora  Český 

Yacht Klub a z prostředků TMK a Jachtařské akademie byly zakoupeny přístupy pro svěřence 

našich 4 reprezentačních trenérů a pro vybrané 4 oddíly v rámci aktivity: „ Rozvoj 

mládežnického jachtingu v oddílech“ pod úspěšným vedením  Michala Kučery. 

3) V rámci zlepšení trenérské práce, jsme navázali dlouhodobou spolupráci s kondičními a 
rehabilitačními trenéry Patrikem Semerákem a Jakubem Vejvarem. Oba byli doporučeni 
Milanem Koláčkem, který s nimi absolvoval přípravu na náročné off- shore závody ve Francii 
v letech 2016- 17. Informace o nich najdete na  https://mvtandtherapy.com . Velmi zajímavý 
rozhovor o nich najdete na: http://www.muzivcesku.cz/unikatni-projekt-movement-and-
therapy-spojuje-regeneraci-se-sportem-celostni-pristup-v-cesku-chybi-rikaji-jeho-zakladatele/.  
Jsme dohodnuti, že povedou ukázkové tréninky v rámci Rekvalifikace na trenéra jachtingu II. 
v roce 2020. 

 

4) Úspěšně proběhl na Nových mlýnech závěrečný koučing s Jakubem Kozelským a Veronikou 
Kozelskou v rámci  Rekvalifikace na trenéra II. třídy. Kurz  absolvovalo všech  12 přihlášených 
trenérů.  Trenéři jachtingu II. třídy , s mezinárodní platností, se stali: Milan Hájek, Jan Johan 

http://www.jacht-akademie.cz/
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/121-sportmentor/
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/121-sportmentor/
http://bit.ly/2o4aNPY
https://mvtandtherapy.com/
http://www.muzivcesku.cz/unikatni-projekt-movement-and-therapy-spojuje-regeneraci-se-sportem-celostni-pristup-v-cesku-chybi-rikaji-jeho-zakladatele/
http://www.muzivcesku.cz/unikatni-projekt-movement-and-therapy-spojuje-regeneraci-se-sportem-celostni-pristup-v-cesku-chybi-rikaji-jeho-zakladatele/


Hirnšál, Nikol Staňková, Štěpán Novotný, Tomáš Karas, Ivánek Šenkýř, František Bauer, Lukáš 
Dlouhý, Ondra Vachel, Jiří Halouzka, Pavel Konopík. Vojta Šindelář si ještě dodělá zkoušku na 
FTVS. Odezvy na formu celé rekvalifikace a závěrečného koučinku byly velmi pozitivní a 
v některých případech i nadšené a dostali jsme řadu doporučení na příští rok. Jsme domluveni, 
že Kuba Kozelský bude v pozici  hlavního kouče pokračovat a také jsme probrali  s Milanem 
Hájkem, že provede třídenní trénink v rámci praxe v Brně. Dále nabídneme  účastníkům 
Rekvalifikace na trenéra jachtingu II. třídy 2020  možnost, dělat pomocného trenéra v rámci 
soustředění, anebo závodů reprezentačních trenérů.  

 
5) Rekvalifikaci na trenéra jachtingu II. třídy na rok 2020 již máme úplně plnou a bereme již jen 

náhradníky. Stop stav jsme určili na 12 účastnících. Jedná se o tyto přihlášené účastníky:  Jiří 
Himmel, Ondřej Bobek, Adéla Cvachová, Tereza Samšulová, Marek Směšný, Milan Ptáčník, 
Miroslav Horák, Robert Kába, Jiří Hýža, Jan Richter, Kateřina Vainert, Jindřich Nuc. 

 
6) Ke dvěma Praktickým seminářům Pro trenéry III. třídy, který vedl s velmi dobrými výsledky 

Michal Kučera, jsme přidali ještě podzimní termín ve dnech 17.- 29. září v České skalici. Letos 
jich zrealizovali tedy celkově 3 a prošlo těmito kurzy přes 30 účastníků. Na rok 2020, dle zájmu 
ze strany trenérů, budeme plánovat opět cca 3 termíny. 

 
7) Dále proběhla v rámci Jachtařské akademie aktivita Michala Kučery- Rozvoj mládežnického 

jachtingu v oddílech: V roce 2019 úspěšně proběhl pilotní projekt přímé práce v klubech. Do 
projektu se zapojily 4 kluby: VS Duchcov, Yachtclub Pardubice, Jachtklub Sokolov a YC DIM 
Bezdrev z.s. Se všemi kluby byla v roce 2019 navázána metodická spolupráce, kdy se školili 
kluboví trenéři, společně s jejich klubovými jachtaři LT Q. Školení probíhala na Bezdrevu, Jesenici 
a Rozkoši a to formou 3-denních praktických seminářů, kde se zároveň mohli školit trenéři III. 
třídy. Semináře byly koncipovány tak, aby co nejvíce pomohly právě zapojeným klubům. Pro rok 
2020 se připravuje rozšíření zapojených klubů s podporou Jachtařské akademi o další čtyři na 
celkový počet osm zapojených klubů. Kluby se budou do projektu moci přihlásit v průběhu ledna 
2020. 

 
8) Dále  Jachtařská akademie uspořádala Praktickou přípravu závodníků, pro získání průkazu Vůdce 

malého plavidla. Akce proběhla  v Maríně Orlík v termínu 12. – 13. října viz: http://www.jacht-
akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/119-vudce-maleho-plavidla-pro-nositele-zavodni-
licence-csj/.  

 
9) Na rok 2020 jsme  opět připravili zimní Jachtařské přednášky: 

1)     14. 1. 2020- Karel Lavický: Cesta k účasti na třetí olympiádu- Tokio 2020 
2)     21. 1. 2020- Christian Dumard z Francie: Navigace na moři a příprava Wearther routingu pro 
světový rekord 
3)     28. 1. 2020- Marian Jelínek: Vnitřní svět vítězů 

         4) 4. 2. 2020- Jan Hirnšál: Elektronická výbava závodních, námořních lodí a jejich používání  
5)     11. 2. 2020- Fabrizio Lazzerini z Itálie: Nahlédnutí do práce  úspěšného trenéra v Torbole 
6)     18. 2. 2020- Martin Trčka: Management,  příprava na závody a taktika v závodě 
7)     25. 2. 2020- Jiří Denk: Dobrodružství v Antarktidě na plachetnici Altego II 
8)   3. 3. 2020- Petr Ondráček: Metody překonávání bouří na moři 

9)     10. 3. 2020- Václav Brabec, Marek Pavlovský : Závodní pravidla a řešení protestních situací 

Přihlásit se můžete na www.jacht-akademie.cz 
 
Děkuji všem, kteří mi pomáhají s těmito aktivitami v rámci  celé Trenérsko-  metodické komisi a 

Jachtařské akademii. Jsme tým a to je hrozně důležité. 
Krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší v novém roce 2020 a hlavně zdraví a hodně energie 

do další práce.  
 

Pěkný den a jachtingu zdar! Zdenál Sünderhauf, Jachtařská akademie ČSJ,TMK ČSJ 

http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/119-vudce-maleho-plavidla-pro-nositele-zavodni-licence-csj/
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/119-vudce-maleho-plavidla-pro-nositele-zavodni-licence-csj/
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/119-vudce-maleho-plavidla-pro-nositele-zavodni-licence-csj/
http://www.jacht-akademie.cz/


Zpráva KVS pro zasedáni VV ČSJ dne 10/1/2020 

 

1) Janov 2020 

World Sailingem byli do Janova přímo pozvání/nominováni tito závodníci (tato informace a postup 

byl ze strany World Sailing oznámen těsně před Vánoci): 

Ondřej Teplý, Viktor Teplý, Karel Lavický (který se díky vyjeté nominaci nezúčastní) a posádka 

Dominika Vaďurová/Sára Tkadlecová.  

ČSJ mohl v každé třídě doplnit jednoho závodníka, což bylo učiněno dle pořadí vydaného World 

Sailing v listopadu 2019 a tito závodníci byli doplněni: Martina Bezděková, Kateřina Švíková, Jakub 

Halouzka a posádka Veronika a Kateřina Živná. U těchto sportovců byla nominace World Sailingem 

potvrzena. 

Dne 9.1.2020 World Sailing vyzval k doplnění nominace, tak jak bylo předem avizováno s tím, že 

v každé třídě smí být max. 2 závodníci ze stejné země.  ČSJ odeslal okamžitě nominaci Jany Slívové a  

Kláry Himmelové (Alessia Palanti se kvalifikace neúčastní a dává přednost jiným vrcholným regatám). 

Team Leader na této regatě bude Michael Maier a bude k dispozici závodníkům jak na suchu, tak na 

vodě.  

Ubytování na akci si zajišťují účastníci sami. 

2) Doprava na OH 

Řešíme dopravu na OH a předolympijskou regatu, kde jde hlavně o optimalizaci dopravy již 

nominovaného Karla Lavického a dalších reprezentantů, kteří budou mít možnost se nominovat 

v Janově. 

Vzhledem ke stávajícímu stavu doporučujeme: 

a) schválit nákup kontejneru (předpokládaná cena 55 – 85 000 Kč). Po OH se dá kontejner 

prodat. 

b) vyřešit přípravný závod Karla Lavického v Enoshimě půjčením člunu na místě (nebude nutné 

platit dlouhé skladování kontejneru v Japonsku a náklady na půjčení člunu budou rozhodně 

nižší). 

Předpokládaná nejkratší doba transportu kontejneru po naložení je týdnech: 

Cesta Hamburg   1 

Hamburg – Jokohama  3 

Jokohama-Enoshima  2 (tato část se jeví jako nejvíce riziková z pohledu času) 

    6 

K těmto 6 ti týdnům je nutné připočíst rezervu minimálně 2 týdnů a je jasné, že není možné 

kontejner zaslat po závodě v Janově, tak, aby včas dorazil na předolympijský závod 

v Enoshimě, který začíná 12/6/2020 a před ním se ještě počítá s tréninkem. 

 

c) Kontejner se člunem pro Karla Lavického a popřípadě druhý člun a ostatní materiál pro další 

kvalifikované reprezentanty bude odeslán po regatě v Janově, tak, aby byl dostatek času na 

cestu a OH přípravu. 



d) V případě celkové kvalifikace více jak 3 reprezentantů bude nutné mít připraven „standby“ 

další kontejner na zajištění dopravy. Dalším kritériem pro dopravu je fakt, že LT Fin, FX 

nedostávají lodě od pořadatele. 

Žádám tímto o schválení výše uvedeného postupu s tím, že může dojít ke změnám, a to zejména 

s ohledem na ukončení kvalifikace po Janově na které budeme dle vzniklé situace reagovat. 

3) Setkání KVS / RD 

Připravujeme společné setkání jako nový start do sezóny na kterém bude představena spolupráce 

členů RD a KVS včetně všech povinností a nových smluv, které budou reprezentanti podepisovat. 

4) Dotace na ME/MS neolympijských tříd 

Na základě zaslané výzvy všem ALT obdržela KVS žádosti těchto ALT: 

ALT Evropa 

ALT Cadet 

ALT 2,4m R 

ALT FD 

ALT 420 

ALT Fireball 

ALT RS (viz. Zápis VV ČSJ 12/2019) 

Těmto LT bude po upřesnění nezbytných náležitostí oznámena výše podpory na tyto akce. 

 

 

 

V Praze dne 9/1/2020     zapsal: Jan Kraus 



Přehled PR listopad a prosinec 2019 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
 
MS Finn – 3x Branky body na ČT1 
MS 49erFX – OH kvalifikace 
Jabuka 
MČR Team race Q 
Garda Halloween regata Optimist 
MS BIC Techno 
MS 2.mR 
MS Laser U21 
 
2) Web – pokračovala aktualizace údajů reprezentantů, klubů atd.  
 
3) Jachtař roku 2019 
Připravila jsem kompletní nominaci, dále pro všechny nominované krátké medailonky s fotografií, 
vše umístěno na webu a spuštěno 1. 1. hlasování. 
 
4) Galavečer ČSJ spojený s vyhlášením ankety Jachtař roku 2019 proběhne v pátek 6. března 2020 
v kongresovém sále Masarykových kolejí, Praha 6, přípravy pokračují 
 
5) Oblečení pro reprezentanty – dávám dohromady požadavky jednotlivých komisí 
 
6) Výstava FOR BOAT – byla uzavřena smlouva mezi pořadatelem výstavy a ČSJ o spolupráci stejně 
jako v předchozích dvou letech – to znamená plocha i stánek zdarma, je zajištěna stavba stánku, 
elektronické vstupenky, větráky k bazénu, probíhá komunikace s majiteli lodí, které na výstavu 
přivezou. 
 
7) Polepy na auta trenérů – příprava grafického návrhu a výběr firmy 
 
 

Plán práce na leden a únor 2020 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
 
Jachtař roku 2019 – nominace, pozvánka na ples 
Přednášky jachtařské akademie 
Světový pohár v Miami 
Další závody podle plánů reprezentantů 

 
2) Jachtař roku 2019 
Příprava video medailonků oceněných jachtařů  
 
3) Galavečer ČSJ spojený s vyhlášením ankety Jachtař roku 2019 ve spolupráci s pořadatelem 
připravit celý program a zajistit vše potřebné + mailingy s pozvánkami 



 
4) Výstava FOR Boat 2020 
Příprava expozice ČSJ ve spolupráci s výstavištěm, zástupci lodních tříd a klubů 
 
5) Setkání s reprezentanty 
Naplánovat na začátek roku seminář(e) s reprezentanty a trenéry s cílem zlepšit jejich komunikaci a 
prezentaci v médiích. 
 
6) Plán akcí v roce 2020 
Dokončit plán mediálně zajímavých a propagačních akcí v roce 2020. 
 
7) Polepy na auta trenérů – dokončit přípravu a nechat auta polepit 
 
8) Oblečení pro reprezentanty 
Až obdržím všechny požadavky, poptat dodání u různých firem, následně objednat 
 
 
3. 1. 2020  
 
Eva Skořepová 
 
 
 



Významné sportovní akce 2020 
 

1. 20. Pálavská regata (8.-10.5.2020, Nové Mlýny) 

• jednání se Zdeňkem Chlupem 

• schůzka Katka F., Marek P. (pátek 10.1.) – možnosti ČSJ zajištění: 
o PR (video, fotograf, dron, sociální média): zajistí ČSJ  
o led obrazovka sponzorsky (v jednání): částečné financování ČSJ 
o dobrovolníci  
o rozhodčí – mezinárodní JURY, NJ/NRO seminář: zajistí KR ČSJ 

• pomoc s dotačními programy + pozvánka pro VIP z kraje, ČOV, agentury 
 

2. EUROSAF Club Sailing Championship (18.-21.6.2020, Lipno) 

• podány žádosti o dotace MŠMT, JHČ kraj, bude se žádat Nadace ČEZ 

• připraven vizuál závodu, web, NoR 

• přihlašování, video pozvánka, pozvánka všem evropským federacím  

• jednání s ISLA o možnosti umístění kvalifikačního závodu 

• rozhodčí – mezinárodní JURY, NU (fleet race) seminář: zajistí KR ČSJ 

• očekává se účast 18 států 
 

3. Olympic Hopes Regatta (25.-26.7.2020, Brno) 

• nahlášeno na ČOV (jednání o financování) 

• potvrzena účast SVK (3 týmy), POL (3 týmy), HUN (3 týmy) 

• připraveno NoR 

• web – přípravy  

• kvalifikace CZE týmy (nutno dohodnout s ALT Q) 4 týmy – musí být hotovo do 
konce ledna 

• propojení s Olympijským parkem: zajistí Katka F. + Anička Outratová  

• PR (video, fotograf, dron, sociální média): zajistí ČSJ  

• rozhodčí – NU/IU ze SVK/POL/HUN + čeští: zajistí KR ČSJ 
 

4. 29er Eurocup (28.-30.8.2020, Lipno) 

• připravuje se NoR, vizuál závodu 

• koordinace s ALT 29er 
 

5. D-One Gold Cup (2.-6.9.2020, Lipno) 

• nejsou informace 
 

6. RS Aerocup (11.-13.9.2020, Lipno) 

• koordinace s ALT RS  

• ČSJ zajistí koordinaci rozhodčích (mez. jury) 

• očekává se 50-60 lodí 
 

7. Windsurfer – (10.-13.9.2020, Lipno) 

• koordinace s Honzou Kuchařem (organizátor) 

• připraveno NoR 
 
Výhledově VSA 
 

• příprava kandidatury: ME Techno 293, ME RS Feva, ME 29er 

• koordinace MČR mládež 2021, MČR olympijské třídy 2021 
 









Co to je?

• Největší „závod“ na světě (70000 účastníků/81 
států)

• Andrew Simpson Foundation

• 7. ročník

• www.bartsbash.com

http://www.bartsbash.com/


Proč?

• Komunita

• Prezentace sportu

• Velká jména

• Fundraising / sbírka

• Den otevřených dveří



Kdy to je?

• 12.-13.9.2020

20133
4

11.09.202
0 3 RS AeroCup RsA-8vc,RsA-8mz,RsA-7P

Lipno - Černá v 
Pošumaví 36 ALT RS + YK Jestřábí

20133
5

11.09.202
0 3 Windsurfer OT-3R

Lipno - Černá v 
Pošumaví 36 YK Jestřábí

20402
2

11.09.202
0 3

Slovenian Fireball 
Nationals Fb-12mm

Portorož, 
Slovinsko Fireball Slovenia

20700
9

11.09.202
0 3 ČP Slalom VIII. Fus-7P, Bis-7P, Fun-7P

Nové 
Mlýny/Nechrani
ce 35 ČWA

20121
3

12.09.202
0 2 Cena Poděbrad Q-3C

Jezero 
Poděbrady 24

JO TJ Bohemia 
Poděbrady

20133
6

12.09.202
0 2 Pohár YC DIM Bezdrev Rs5-7P,RsF-3C Bezdrev 25 Yacht Club DIM Bezdrev

20171
4

12.09.202
0 2 Lighthouse Cup

Pir-7P,Star-7P,Sta-4K,Pir-
2,Fin-1,Q-1 Máchovo jezero 18 YC Doksy

20215
2

12.09.202
0 1 GP NJ 2020 Kaj-1

Brněnská 
přehrada 21

Yacht Club LODNÍ 
SPORTY BRNO, p.s.

20215
3

12.09.202
0 2 Jedovnický kapr II. Vau-3M Jedovnice 29

Jachetní oddíl Olšovec 
Jedovnice, z.s.

20221
0

12.09.202
0 2 Tvarůžková regata Bic-3M,Rac-3M Moravičany 64

Oddíl Jachtingu při T.J. 
Sokol Mohelnice

20241
9

12.09.202
0 2 Hornická regata Fb-3M,Q-2,Evr-1,Fin-1 Žermanice 42 YC Baník Ostrava



Zapojte se!

• V případě zájmu zapojit se, prosím kontaktujte 
koordinátora Vaška Brabce (brabec@sailing.cz
nebo 603 570 367)

mailto:brabec@sailing.cz
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