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Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 18. února 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

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

M. Žižka 

Omluveni: 0 

KK: P. Ondráček  

Host: V. Brabec  

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 23. 1. 2021 - proplacení 50 % zálohy budgetu členům RD 

pro první pololetí 2021 

 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru: 

Pro: Ondřej Bobek, Vladimír Dvořák, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin 

Soušek, Radim Vašík, Martin Žižka 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Výkonný výbor hlasováním per rollam jednohlasně schválil proplacení 50 % zálohy budgetu členům 

RD pro první pololetí 2021 

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi vyplatit 50 % zálohy budgetu členům RD pro první pololetí 

2021. 

 

 

1) Projednání zápisu      

    

 

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

 

 

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

Úkol trvá s termínem do března 2021. 

 

K úkolu 20-31 (Zabývat se revizí směrnice D6 [Pravidla pro kvalifikaci trenérů], dále se zabývat 

úpravou podmínek budoucích výběrových řízení na pozici trenérů a zapracovat toto do směrnice D6): 

Úkol trvá. V. Dvořák informoval o tom, že aktuálně obdržel podklady z FTVS, ještě čeká na podklady 

z MUNI. Poté bude doplněná žádost o udělení akreditace pro školení trenérů ČSJ opětovně zaslaná 

p. Mužíkové na MŠMT. Očekáváné předložení finálního návrhu směrnice D6 je březen 2021. 

 

K úkolu 20-34 (Koordinovat přípravu Reorganizace ČSJ, koordinovat přípravu Stanov ČSJ a dalších 

návazných dokumentů. O postupu příprav informovat VV ČSJ na každém jednání VV ČSJ): 

Úkol je průběžný. V. Brabec informoval o průběhu Reorganizace ČSJ. Pracovní tým „Sportovní 

činnost“ připravil aktualizaci a zpřehlednění Koncepce rozvoje jachtingu a obsahové vymezení 

funkce sportovního manažera/ředitele. Pracovní tým „Organizace“ připravil osnovu a připravuje 

návrh novelizace Stanov ČSJ, který bude včetně důvodové zprávy předložen Valné hromadě ČSJ 

(Valná hromada bude schvalovat pouze věcný záměr, nikoliv přímou novelizaci). Pracovní tým „PR 
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& Marketing“ čeká na dokončení výběrového řízení na pozici PR manažera. Výkonný výbor pověřuje 

Václava Brabce, aby prezentoval dosavadní závěry členské základně. 

 

K úkolu 20-42 (Spolu s garantem Kvalifikace trenérů III. třídy Michalem Kučerou rozšířit počet 

školitelů o nejméně dalšího jednoho, optimálně dva až tři tak, aby kvalifikace trenérů III. třídy nebyly 

závislé na jednom školiteli): 

Úkol trvá. V. Dvořák informoval, že na zadání úkolu se pracuje v rámci TMK s Michalem Kučerou, 

očekáváné splnění úkolu je březen 2021. 

 

K úkolu 20-43 (Informovat na únorovém zasedání VV o vývoji jednání se zástupci lodních tříd, které 

mají zřízené SpS nebo SCM): 

Úkol trvá. O. Bobek informoval o krocích, které byly v tomto ohledu učiněny. Doposud proběhla 

komunikace se zástupci některých lodních tříd. Očekáváné splnění úkolu je březen 2021.  

 

K úkolu 21-01 (Uzavřít smlouvu na zápůjčku starší lodě Laser na sezónu 2021 se zákonným 

zástupcem Pavlíny Motlíkové): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že KVS pracuje na úpravách stávající smlouvy o výpůjčce. 

Zákonný zástupce Pavlíny Motlíkové byl informován. Očekáváné splnění úkolu je březen 2021. 

 

K úkolu 21-03 (Uzavřít smlouvu na zápůjčku starší lodě Laser na sezónu 2021 se zákonným 

zástupcem Kristýny Flosmanové): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že KVS pracuje na úpravách stávající smlouvy o výpůjčce. 

Zákonný zástupce Kristýny Flosmanové byl informován. Očekáváné splnění úkolu je březen 2021. 

 

K úkolu 21-04 (Připravit vypsaní výběrového řízení na pozici druhého trenéra SCM Laser. Vypsání 

výběrového řízení bude konzultováno s TMK, která připravuje novelizaci směrnice D6): 

Úkol trvá. O. Bobek předložil draft výběrového řízení na pozici druhého trenéra SCM Laser, který je 

v současnosti poskytnut k připomínkám TMK a SÚ ČSJ. Následně bude předložen Výkonnému 

výboru ke schválení. Očekáváné splnění úkolu je březen 2021. 

 

 

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

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o aktuálních aktivitách TMK a Jachtařské akademie ČSJ. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že velmi úspěšně proběhly následující Jachtařské přednášky 

2020: 

12. 1. 2021 Christian Dumard (FRA) – Navigace, meteo a průběh závodu Vendee Globe 2020 

19. 1. 2021 Marian Jelínek – Vnitřní svět vítězů v době Coronaviru 

26. 1. 2021 Jiří Denk – Plavba z Aljašky do Mexika na lodi Altego II 

2. 2. 2021 Petr Ondráček – Kapitánem na záchranném ostrůvku 

9. 2. 2021 Vasilij Zbogar (SLO) – Na Laseru k olympijským medailím 

16. 2. 2021 Milan Hájek, Patrik Hrdina – Budoucnost windsurfingu  

 

Dále se v roce 2021 uskuteční ještě následující přednášky: 

23. 2. 2021 David Křížek – Budoucnost jachtingu 

2. 3. 2021 Kateřina Staňková – Moderní nehody a jejich prevence na moři, technika – dobrý 

sluha, ale zlý pán 

9.3. 2021 Jan Sedláček – Jachtařské nehody na českých vodách, vodní záchrana a prevence 
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Přednášky budou probíhat vždy v úterý od 18 hod. na cca 2 hodiny, včetně přestávky. 

Lze se přihlásit na http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/ 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o tom, že Český svaz jachtingu otevřel možnost členům 

Slovenského svazu jachtingu, aby se mohli účastnit přednášek Jachtařské akademie ČSJ zdarma, 

stejně jako členové ČSJ. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o stavu vzdělávání trenérů ČSJ:  

Trenéři I. třídy – plánovaná závěrečná zkouška K. Lavického na FTVS UK se uskuteční 24. března 

2021. 

Trenéři II. třídy – školení trenérů II. tř. se uskuteční na podzim 2021, závěrečné zkoušky budou na 

jaře 2022. 

Trenéři III. třídy – školení trenérů III. tř. v novém formátu včetně praktických zkoušek začnou 

probíhat, až to umožní protiepidemická situace. 

 

 

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

  

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval, že probíhá příprava předávání materiálu 

pořízeného v rámci investiční dotace 2020. Kluby obdržely návrhy příslušných smluv o výpůjčce 

iQFoil, RS Feva a Laser. Předávání těchto položek proběhne v pátek 19. 2. 2021 ve skladu ČSJ v 

Roudnici nad Labem. Závodní Optimisty Devoti budou předávány následně v průběhu února a 

března. Předávání Optimistů Far East bude probíhat po jejich proměření 23. 2. 2021, tedy během 

února a března. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh, aby byla členům RD odpuštěna platba 

příspěvku na provoz lodí / plováků pořízených v rámci investiční dotace 2020 po celou dobu trvání 

jejich výpůjčky. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

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

rozdělování materiálu z investiční dotace 2020. 

Sportovní úsek obdržel doporučení trenéra SCM Techno/iQFoil na přidělení zbývajících 3 plováků 

iQFoil pořízených v rámci investiční dotace 2020. Milan Hájek doporučuje přidělit tento materiál 

následovně:  

Lukáš Diviš (plovák + Foil)  

Adéla Rašková (pouze plovák)  

Pavel Netík (pouze plovák) 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

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

a SpS za leden jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na udělení výjimek ze smluv trenérů SCM týkajících se 

minimálního počtu účastníků soustředění, bez kterých by nebylo možné naplánované soustředění 

realizovat. Změny byly způsobeny situací kolem Covid-19 a nebylo nalezeno jiné efektivní řešení. 

http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/
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Výjimky se týkají trenéra SCM 29er Davida Křížka pro soustředění na Sicílii a trenéra SCM Laser 

Štěpána Novotného pro soustředění na Maltě. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

O. Bobek – KTM – předložil ke schválení nové složení Komise talentované mládeže následovně: 

O. Bobek – předseda KTM 

M. Hrubý, M. Žižka – členové KTM  

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

Vašík, Žižka) schválil nové složení KTM. 

 

O. Bobek – KTM – informoval o nastavení podmínek využívání online tréninkového deníku Yarmill 

pro kluby ČSJ. Za ČSJ byla pro kluby připravena následující nabídka:  

•      licence do U15 za 1 200,- Kč vč. DPH 

•      licence nad U15 za 2 000,- Kč vč. DPH 

•      platí se na rok, bez ohledu na reálné využití 

  

Tréninkový deník Yarmill využívají družstva SpS a SCM. Yarmill umožňuje především vkládání 

plánu tréninků a vedení tréninkového deníku. Výhodou je vedení online, možnost přikládat foto a 

dokumenty, import dat ze sportesterů, možnost přiřazení atributů k tréninku jako povětrnostní 

podmínky, vkládání výsledků k závodům, a následně z toho získat přehled. VV vzal předložené 

informace na vědomí. 

 

V. Lambl – KMR, KLM – informoval, že pokračuje příprava smluv pro přidělování materiálu ČSJ 

pořízeného v roce 2020.  

 

 

4) MČR 2021 

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval, že na webu v sekci dokumenty byl zveřejněn dokument 

„Vzor vypsání závodu“. Výkonný výbor ukládá D. Dvořákové zaslat pořadatelům závodů informaci, 

aby tento vzor využívali pro závody MČR, nicméně lze jej použít pro libovolný závod. 

VV vzal předložené informace na vědomí. 

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2020/Návrh rozpočtu 2021 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil čerpání rozpočtu za rok 2020 s celkovými příjmy ve výši 

34 109,75 tis. Kč a celkovými výdaji ve výši 35 133,96 tis. Kč a se schodkem 1 024,21 tis. Kč. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh rozpočtu na rok 2021 s celkovými příjmy 25 301,82 tis. 

Kč a celkovými výdaji ve výši 25 301,82 tis. Kč. 

 

Výkonný výbor schválil hlasováním (pro: Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, Soušek, Vašík, Žižka; 

proti: 0; zdržel se: 0; nehlasoval: Bobek) realizaci projektu Organizace sportu formou nákupu služeb 

od jednotlivých KSJ následovně: 

KSJ 16 - 76 164,- Kč 

KSJ 17 - 64 506,- Kč 

KSJ 18 - 10 142,- Kč 

KSJ 19 - 35 000,- Kč 
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KSJ 20 - 16 125,- Kč  

KSJ 23 - 14 609,- Kč 

 

Výkonný výbor potvrdil rozhodnutí předsedy ČSJ o realizaci projektu Organizace sportu formou 

nákupu služeb od jednotlivých KSJ následovně: 

KSJ 11 - 141 972,- Kč 

KSJ 12 - 68 088,- Kč 

KSJ 13 - 63 647,- Kč 

KSJ 14 - 40 500,- Kč 

KSJ 15 - 43 624,- Kč 

KSJ 21 - 136 916,- Kč 

KSJ 22 - 43 232,- Kč 

KSJ 24 - 63 474,- Kč 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

Výkonný výbor v důsledku epidemiologické situace jednohlasně schválil přesunutí konání 

Valné hromady ČSJ z plánovaného termínu 28. 3. 2021 na nový termín konání VH ČSJ, který 

byl stanoven na 19. 6. 2021. VV ukládá D. Dvořákové zaslat toto rozhodnutí na všechny subjekty 

ČSJ. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 27. 1. 2021 byla na ČUS zaslaná evidence členské 

základny ČSJ k 31. 12. 2020. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že do 24. 2. 2021 probíhá elektronické hlasování do Pléna 

ČOV. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 12. 2. 2021 bylo na MŠMT zasláno prostřednictvím 

systému is-sport a datové schránky vyúčtování neinvestičních dotací za rok 2020. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 12. 2. 2021 bylo na ČOV zasláno čerpání příspěvku z 

loterií za rok 2020. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že za svaz podepsal podpůrný dopis pro žádost Yacht Clubu 

CERE k organizování windsurfingových tréninků v YC CERE. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 17. 2. 2021 ČSJ obdržel k podpisu koncept rozhodnutí 

výzvy „Významné sportovní akce 2021“, ve které žádal o dotaci na MEJ 49er/49erFX/Nacra 17 

Podepsané rozhodnutí bylo na Národní sportovní agenturu odesláno 18. 2. 2021. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, na webu ČSJ bylo 10. 2. 2021 ukončeno hlasování 

v anketě Jachtař roku 2020. 

 

 

7) Různé 
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K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala, že výběrové řízení na PR managera ČSJ probíhá 

dle zadávacích podmínek VŘ, aktuálně probíhá II. kolo s vybranými třemi uchazeči. 

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala o účasti Evy Skořepové na online jednání médií 

z celého světa s organizačním výborem OH Tokio a zástupci MOV k organizaci OH 2021. Eva 

Skořepová má akreditaci jako media sport special (Jachting).  

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala, že na základě podnětu J. Nevelöše vypracovala 

PR komise ČSJ doporučení pro reprezentanty a trenéry SpS a SCM týkající se komunikace na 

sociálních sítích z průběhu aktuálních tréninků v zahraničí. 

 

Kateřina Fantová – předsedkyně KKK, PR – podala informace z průběhu pracovního setkání Komise 

klubů a krajů ČSJ, které se konalo 4. února 2021 od 17:00 elektronicky prostřednictvím aplikace MS 

Teams. Závěry ze setkání naleznete v zápisu, který je přílohou tohoto zápisu. 

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – předložila návrh, aby se vzhledem k přetrvávající situaci s 

pandemií koronaviru realizoval letošní ročník vyhlášení ankety Jachtař roku 2020 formou online 

přenosu.  

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o vystoupení národní třídové asociace Česká kitová federace 

z ČSJ. VV vzal tuto informaci na vědomí. 

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o žádosti Český Kiting, z.s. o přijetí do ČSJ. Výkonný výbor 

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

nehlasoval: Lambl) rozhodl o přijetí Český Kiting, z.s. do ČSJ (základní členové podle článku 5, odst. 

3, písm. c, Stanov). Subjektu bylo přiděleno reg. č.7044. 

 

Václav Brabec – KLT, LK – předložil ke schválení dokument Národní předpisy, který bude odeslán 

na World Sailing. Výkonný výbor tento návrh hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Musil, Soušek, Vašík, 

Žižka; proti: 0; zdržel se: Fantová; nehlasoval: Lambl) schválil a ukládá D. Dvořákové odeslat 

schválený dokument na World Sailing.  Dokument Národní předpisy je přílohou tohoto zápisu. 

 

Václav Brabec – KLT, LK – předložil návrh na doplnění ustanovení 2.1.5 Soutěžního řádu 

následovně: "Lodní třídy zařazené do programu Olympijských her (World Sailing Regulation 23.1.4.) 

jsou implicitně zařazeny do tohoto seznamu". Výkonný výbor tento návrh jednohlasně schválil 

(nehlasoval V. Lambl). 

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o aktuální situaci ve World Sailing a EUROSAF a o proběhlé 

schůzce EUROSAF (Electronic Extraordinary General Assembly, 30. 1. 2021). 

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o dokončení „balíčku pro kandidatury na VSA“, který bude 

rozeslán ALT. 

 

Petr Ondráček – KK ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu z kontroly hmotného majetku ČSJ 

za rok 2020. KK ČSJ doporučuje zvážit v souboru inventárního seznamu majetku ČSJ doplnění 

informace o místě dané položky (například konkrétní kluby, které mají plachetnice zapůjčeny). 

Dále při jmenování inventarizační komise uplatnit zásadu, že jejími členy nebudou osoby, které za 

správu a vyúčtování majetku přímo odpovídají, avšak tyto osoby budou poskytovat součinnost a 

příslušné podklady jmenované inventarizační komisi. Zpráva KK ČSJ je přílohou tohoto zápisu. 
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Výkonný výbor vzal předloženou zprávu na vědomí. 

 

VV ukládá M. Souškovi zapracovat do souboru inventárního seznamu majetku ČSJ skutečné umístění 

majetku ČSJ. Druhým doporučením KK ČSJ se bude Výkonný výbor zabývat. 

 

Petr Ondráček – KK ČSJ – informoval, že v sobotu 13. února od 10:00 se online uskutečnilo již 51. 

setkání příznivců námořního jachtingu v Libštátu. 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že byla dokončena fyzická inventura majetku ČSJ za rok 2020 

a byl předložen seznam hmotného majetku ČSJ ke dni 31. 12. 2020. VV vzal inventurní seznam na 

vědomí.    

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh KR na jmenování Národních rozhodčích pro řízení závodů 

následovně: 

Jan Blahoňovský 

Karel Maruška 

Petr Přikryl 

Vladimír Rozsypal 

Lukáš Vavrla 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh KR na jmenování Národních rozhodčích – soudců, 

následovně: 

Lukáš Vavrla 

Richard Kafka 

Výkonný výbor oba předložené návrhy jednohlasně schválil. 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o rozhodnutí KR, že vzhledem k pandemické situaci se 

neuskuteční tradiční seminář rozhodčích ČSJ v Třemošnici, ale v plánovaném termínu 6. - 7. března 

2021 proběhne online přes Microsoft Teams.  

  

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 18. března 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za leden 

2. Zpráva z pracovního setkání Komise klubů a krajů ČSJ 

3. Zpráva KK ČSJ z kontroly hmotného majetku ČSJ za rok 2020  

4. Dokument Národní předpisy 

 

 

 

 

 



Pravidelná měsíční zpráva za leden 2021

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída:  Techno 293
Trenér: Milan Hájek
Datum: 17.2. 2021

Koncem ledna odjelo 9 závodníků SpS a SCM Techno 293 na plánované soustředění do španělského Cadizu,
aby zahájilo přípravu na letošní sezonu, která bude vrcholit MS Techno 293 na Gardě a prvním MS iQFoil 
juniorů.

 Na místě nás přivítalo krásné jachtařské počasí s teplotou okolo 18 st a pravidelným větrem 10-25 kts. 
Mohli jsme tak absolvovat každodenní dvoufázový trénink na vodě, doplněný o fyzickou přípravu a 
kompenzační cvičení.

Během soustředění se v ČR zpřísnila dosavadní příjezdová opatření a tak jsme po domluvě neodjeli domů, 
ale zůstali zde trénovat ještě celý únor.



Pravidelná měsíční zpráva za leden 2021

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: 29er
Trenér: David Křížek
Datum: 31.1.2021

V lednu už bylo v plánu vycestování skupin SCM A a B na Sicílii, ale situace se zkomplikovala. Přestaly létat 
nízko nákladové aerolinky a nikdo netuší, co se bude dít. Opatření se i přes klesající stupeň stále zpřísňují a 
nejistota roste. Nicméně jsme se aktivně pustili do příprav odjezdu na Sicílii se skupinou SCM A.

Každou neděli od 19 h nadále pokračuje, již od listopadu, pravidelná série přednášek, kterou nyní podpořil 
VV ČSJ, za což patří v této nelehké době velké poděkování. Na programu bylo také výroční setkání, které 
mělo proběhnout 13. ledna v YC CERE v Praze. Akce se nakonec konala on-line. Předsedkyně třídy na úvod 
zhodnotila sezónu z jejího pohledu, na to navázal trenér SCM, který vše vyhodnotil po sportovní stránce. 
Stav flotily pak přednesl Jan Pokorný, na něhož navázali Vít Ott a Václav Brabec s představením nové 
sezóny a plánovaných závodů. Speciálními hosty večera pak byly reprezentantky Sára Tkadlecová a 
Dominika Vaďurová a zejména pak předseda ČSJ Radim Vašík. V samotném závěru byly vyhlášeny 
výsledky pohárových soutěží a jako zlatý hřeb večera výsledky soutěže “Jachting hledá Skiffmeistera.” Na 
dálku byly předány velmi hodnotné ceny, za které můžeme opět poděkovat Českému svazu jachtingu. 



Od ledna také běží fyzická příprava na základě tréninkových plánů Johany Nápravníkové Kořanové, která 
týmu věnovala jeden on-line večer pro představení plánů a jednotlivých cviků. Vše je nahráno i v aplikaci 
Yarmill.

-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1.   T. Nevelöš / A. Nevelöš - 213 b
2.   L. Dadák / D. Viščor - 177 b
3.   M. Bauerová / V . Paigerová - 176 b

SCM - B 

1. L. Košatová / A. Košťálová - 286 b
2. N. Viščorová / K. Šlechtická - 258 b
3. O. Baštář / J. Juha - 250 b

Soutěž se teprve rozbíhá. Výsledky jsou ovlivněny nedostatkem tréninku na vodě.

Hodnocení posádek:

29er  
Česko - 
Slovenský 
pohár - vodní 
dílo 
Gabčíkovo  



M. Krsička / L. Krsička - posádka pracuje na fyzické přípravě a sebevzdělávání.

T. Nevelöš / A. Nevelöš - posádka pracuje na fyzické přípravě a sebevzdělávání a už má odtrénováno 14 
dnů v jiné lodní třídě. 

M. Bauerová / V. Paigerová - posádka pracuje na fyzické přípravě a sebevzdělávání a má odtrénovány 2 
dny na vodě.

L. Dadák / D. Viščor - posádka pracuje na fyzické přípravě a sebevzdělávání.

Situace se neustále spíše zhoršuje. Už ale nechceme na nic čekat a 12. února se chceme přesunout na 14 
dnů na Sicílii, kde máme vše již pevně domluvené. 
 

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za leden 2021 

 

Sportovní středisko 
Lodní třída: Optimist 
Trenér: Nikol Staňková 
Datum: 15.2.2021 
 

 

• Soustředění Malta 
- V termínu 25.1.-1.2. 2021 jsme zorganizovali první soustředění roku 2021 na Maltě 
- Účast: M. Ráža, L. Kraus, K. Lojková, B. Dokoupilová, J. Tomeš, L. Krč, J. Kříž 
- Vítr: 15 – 40 kt 
- Trénink zaměřen na techniku jízdy ve středním až silném větru, choppy i na swell vlnách. Rozjížďky 

ve skupině až 20 lodí, trénink taktiky a manévrů při stresových situacích v rozjížďkách. 
- Trénink byl organizován společně s trenérem Maltské reprezentace na ME 2020 Ivan Vasiliv, kdy 

jsme spolu každý den sdíleli mnoho trenérských zkušeností.  

 

• Zrušení regaty v Palamos 

 

• Plánování náhradního tréninku místo regaty v Palamos 
- Možnost dalšího tréninku na Maltě v termínu 12.-19.2. Bohužel vzhledem k přísnějším restrikcím 

v cestování jsme zhodnotili, že není vhodné se na další trénink vydat letecky. Hledání varianty 
tréninku v březnu v dojezdové vzdálenosti autem.  
 
 

 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za leden 2021 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Laser 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 16.2.2021 
 

• Soustředění Malta 18.-25.1. 
o Účast: Klára Himmelová, Markéta Kališová, Jiří Himmel, Jiří Vacula, Zdeněk vysloužil. 

o Soustředění probíhalo ve městě Msida na Maltě v Royal club Malta, kde sídlí společnosti Sailcoach, 

která nám zapůjčila motorový člun, lodě ILCA a zajistila ubytování. 

o Počasí vyšlo ideálně, první den foukal slabý vítr, který během dalších dnů sílil, bohužel převážně 

foukalo přes ostrov. 

o Trénink byl zaměřen na vytrvalost s řadou dlouhých stoupání a jízdy po větru, na manévry a starty. 

 

• Plánování a zajišťování dalšího soustředění na Maltě v únoru. 

• Práce na úpravě koncepce ČSJ. 



 

 

 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE KLUBŮ A KRAJŮ 2021 
 

Jednání se uskutečnilo dne 4.2.2021 od 18:00 do 21:45 hod. prostřednictvím MS Teams.  
 
Přítomen:  Kateřina Fantová (KKK ČSJ), Radim Vašík, Martin Malec, Ivo Sláma, Jiří Krabička, Milan 
Šorm (JMK) Martin Soušek (PHA), Martin Žižka, Petr Müller (LBK, USK) František Víták (PLK, KVA) 
Karel Luksch (JHČ) Martin Srdinko ( PAR) Miloš Kormunda (KHA)  Pavel Kamenský (VYS) Stanislav 
Červinka (OLM) Jiří Bobek ( MSK) ,   
Omluven: Ivo Jakubec, Petr Přikryl 
Host: Vladimír Dvořák ( TMK ČSJ)  
 
Program : 
 

1) Aktivita KKK 2020, max. 5 min. prezentace práce krajských subjektů  
2) Informace TMK (Vladimír Dvořák) 
3) Jachtařské fórum 2020 - zpětná vazba a návrhy na změnu organizační struktury ČSJ (Fantová) 
4) Problematika pronájmu pozemků u vodních toků - smlouvy, výše nájmu - praxe v klubech a 

krajích (Fantová) 
5) Aktualizace webu ČSJ ( Vašík) 
6)  Tréninkový deník YARMILL  (Fantová) 
7)  Schůzování a volby klubu v on - line prostředí, zkušenost YC LS BRNO (Šorm, Malec) 
8) Diskuse 

 
1) Předsedové krajů a zástupci klubů JMK prezentovali svou činnost a aktivitu v roce 2020 

včetně financování jednotlivých aktivit. 
- z diskuse vyplynulo, že pro hodně klubů byla dotace COVID SPORT 2020 nesrozumitelná 

a proto si o ni nežádali, 
- většina klubů je spokojena s materiální podporou resp, systémem podpory poskytnuté 

z investiční dotace MŠMT (2019 a 2020). 
2) Vladimír Dvořák za TMK  představil zástupcům KKK záměr vzdělávání trenérů od III. tříd a 

poprosil zejména zástupce klubů o součinnost – poskytnutí zázemí, motorových člunů a 
figurantů. V roce 2021, pokud to situace umožní je v plánu pět vzdělávacích modulů pro 
trenéry III. třídy. Garantem vzdělávání pro tuto skupinu je Michal Kučera. Prezentovat také 
další přednášky Jachtařské akademie ČSJ v roce 2021 a vyzval ke sledování.  

3) Katka Fantová informovala o průběhu  listopadového Jachtařského fóra a jeho závěrech, 
vyzvala členy KKK ke spolupráci na Reorganizaci ČSJ v této oblasti pro dosažení stanovených 
cílů a priorit = všechny krajské svazy jako pobočné spolky ČSJ a funkční subjekty pro podporu 
klubového života jako základního stavebního kamene ČSJ.  

4) Katka Fantová otevřela diskusi k problematice smluvních vztahů se správci resp. majiteli 
pozemků na kterých je realizována činnost klubů ČSJ. 
- z diskuse vyplynulo, že i když se jedná o stejného správce, podmínky jsou různé  
- podmínky jsou různé také u různých správců v rámci celé ČR 
- je potřeba velmi citlivě a pragmaticky zvážit postup pro případnou pomoc klubům, 

kterých se tato problematika týká – zejména se jedná o kluby v kraji Jihomoravském a na 
Rozkoši. 

 
 
 
 



 

 

5) Radim Vašík upozornil zástupce KKK na nutnost evidovat členskou základnu včetně RČ členů  
z důvodů registrace členů do rejstříku sportu. Tato registrace je zásadní pro získání 
finančních prostředků z NSA.  Dále představil členům možnost nového zadávání lékařské 
prohlídky v administraci členů. Zadávání všech relevantních informací do databáze členů ČSJ 
by mělo výrazně ulehčit registraci do závodů pořádaných ČSJ.  

6) Katka Fantová představila členům KKK nově zakoupenou licenci elektronického tréninkového 
deníku YARMILL www.yarmill.cz . Aplikace je aktuálně zakoupena, využívána a testována 
členy Sps a SCM ČSJ. ČSJ považuje za optimální v budoucí době a po otestování zapojení 
tréninkových skupin i na úrovní klubů. Aplikace mimo jiné může sloužit jako motivační prvek 
pro sportovce všech věkových kategorií. V případě zájmů klubů je možné se spojit se 
Štěpánem Novotným ( trenér SCM Laser)  

7) Martin Malec a Milan Šorm ( YC LS BRNO) představili členům KKK průběh on-line výroční 
volební schůze klubu. V případě zájmu poskytnou individuální informace. 

8) Hlavním tématem diskuse bylo zrušení kategorie VPOZ pro pořádání závodů a zvyšování 
nároků na administraci členské základny v klubech. Zástupci YC LS BRNO a JHČ kraje projevili 
obavy, zda toto nebude kontraproduktivní pro zvyšování základní členské základny = jeden 
z cílů ČSJ.  Milan Šorm (YC LS BRNO) projevil zájem o práci ve skupině, která se zabývá návrhy 
podobných změn, tak aby VV ČSJ měl lepší představu o reálných potřebách a možnostech 
zejména klubů s velkou členskou základnou.  
Je nutné zjistit právní rámec nutnosti evidence povinné lékařské prohlídky, když závodní 
pravidla jasně definují, že účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí. Zda se nejedná spíše 
o doporučení prevence pro závodníky, aby sportovní prohlídky absolvovali s ohledem na své 
zdraví. 

               Katka Fantová upozornila na aktuální hlasování v anketě Jachtař roku 2020. 
 
 
 
 
Zapsala: Kateřina Fantová 
 

http://www.yarmill.cz/


 

 

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 2020 
 

Podle plánu činnosti Kontrolní komise ČSJ (KK ČSJ) na rok 2020 byla provedena kontrola stavu a 
využívání hmotného majetku ČSJ. 
 
Kontrolu provedl člen KK ČSJ Pavel Schwarz za součinnosti generální sekretářky ČSJ paní Dany 
Dvořákové, Martina Souška, Tomáše Musila a Michala Maiera dne 18. ledna 2021.  
 
Při kontrole byly použit Inventurní seznam hmotného majetku ČSJ k 31. 12. 2020 jenž je přílohou této 
zprávy. 
   
Byla provedena fyzická kontrola majetku v sekretariátu ČSJ (kancelářské vybavení), ve skladu v 
Roudnici n/L (čluny, plachetnice, plováky, vleky) a v areálu CERE ( tréninkové Optimist). Až na pár 
kusů, které již byly předány uživatelům (Lavický, Teplý, trenéři SCM a SpS), byl veškerý majetek 
zkontrolován na místě uskladnění. 
 
Kontrola nájemních smluv a souvisejících dokumentů, předložených Martinem Souškem neshledala 
též žádná pochybení. 
 
Majetek podléhá fyzickým inventurám prováděným každoročně Výkonným výborem ČSJ jmenovanou 
inventurní komisí. 
 
Doporučení: 
1. KK ČSJ doporučuje zvážit v souboru inventárního seznamu majetku ČSJ doplnění informace o místě 
dané položky (například konkrétní kluby, které mají plachetnice zapůjčeny). 
2. Při jmenování inventarizační komise uplatnit zásadu, že jejími členy nebudou osoby, které za 
správu a vyúčtování majetku přímo odpovídají, avšak tyto osoby budou poskytovat součinnost a 
příslušné podklady jmenované inventarizační komisi. 
   
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. Jeho stav odpovídá jeho stáří a 
provádějí se na něm předepsané kontroly a prohlídky. 
 

 
V Praze dne 18. února 2021         
 

 Petr Ondráček   
                           předseda KK ČSJ 
 
 
Příloha: Inventurní seznam hmotného majetku ČSJ k 31. 12. 2020 



 

 

 

CZECH NATIONAL PRESCRIPTIONS 

With effect from 1st April 2021, Czech Sailing Association prescribes, 

RRS 4:  

a) Czech competitors or competitors officially living in the Czech Republic are required to prove valid 

competitor’s license issued by the Czech Sailing Federation. Breach of this prescription cannot be 

subject of protest or request of redress by boat.  

b) Czech competitors or competitors officially living in the Czech Republic shall prove with a regular 

medical examination at any type of the event according to notice of Czech Ministry of Health. This 

notice is available here: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=26584 

RRS 40: 

a) Add to Rule 40.2: Rule 40.1 applies at all times while afloat for competitors and support persons 

younger than 18 years old at the day of start of the event. 

b) Change Rule 40.1 by adding to word “competitor” words “and support person”.  

c) The support person which is driving the motorboat registered at the event shall use kill cord when 

motor is running.  

RRS 61.4: 

a) No fees shall be charged for filling protests or requests for redress. 

RRS 67: 

a) Each participating boat or sailor shall be insured with valid third-party liability insurance with a 

minimum cover of CZK 9.000.000 per incident or the equivalent.  

b) Each support boat registered at the event or the support person which is driving this motorboat 

shall be insured with valid third-party liability insurance with a minimum cover of CZK 9.000.000 

per incident or the equivalent. 

c) Any issue of liability or claim for damages arising from an incident while a boat is bound by The 

Racing Rules of Sailing shall be subject to the jurisdiction of the courts and not considered by a 

protest committee. 

d) A boat that takes a penalty or retires does not thereby admit liability for damages or that she has 

broken a rule. 

  

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=26584


 

 

 

Pouze český překlad. Pokud je rozpor mezi jazykovými verzemi anglická verze má přednost. 

Only Czech translation. If there is a conflict between languages English version prevails. 

 

NÁRODNÍ PŘEDPISY ČESKÉHO SVAZU JACHTINGU 

Český svaz jachtingu s účinností od 1. dubna 2021 stanovuje, že:  

ZPJ 4:  

a) Čeští závodníci nebo závodníci s trvalým pobytem na území České republiky se musí prokázat 

platnou závodní licencí na všech závodech. Porušení tohoto předpisu nemůže být obsahem 

protestu nebo žádosti o nápravu lodi.  

b) Čeští závodníci nebo závodníci s trvalým pobytem na území České republiky se musí prokázat 

pravidelnou lékařskou prohlídkou podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky, na 

všech závodech. Tato vyhláška je k dispozici zde: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=26584. 

ZPJ 40: 

a) Doplň do pravidla 40.2: Pravidlo 40.1 platí po celou dobu od vyplutí do přistání pro závodníky a 

doprovod mladší než 18 let v den začátku závodu.  

c) Změň pravidlo 40.1, takže že, ke slovu „závodník“ doplň „a doprovod“.  

d) Doprovod, který řídí motorový člun registrovaný v závodě musí mít upevněnou „výtrhovku“ (kill 

cord), vždy když běží motor.  

ZPJ 61.4: 

a) Nesmí být vybírán, žádný poplatek za přijetí protestu nebo žádosti o nápravu.  

ZPJ 67: 

a) Každá loď nebo závodník musí mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti s minimální 

pojistnou částkou 9.000.000 Kč na závod nebo jeho ekvivalent.  

b) Každý doprovodný člun, který je registrován do závodu nebo jeho řidič musí mít sjednáno 

platné pojištění odpovědnosti s minimální pojistnou částkou 9.000.000 Kč na závod nebo jeho 

ekvivalent. 

c) Jakýkoliv otázka odpovědnosti za škodu nebo nároku na náhradu škody, která vyplývá 

z incidentu při, kterém byla loď vázána Závodními pravidly jachtingu podléhá pravomoci soudů 

a nebude posuzována protestní komisí.  

d) Loď, která přijme trest nebo vzdá tím implicitně nepřijímá odpovědnost za škodu nebo 

nepřijímá, že porušila pravidlo.  

 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=26584
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=26584
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