
Zápis z jednání VV ČSJ – LEDEN  Strana 1/6 

 

 

   

 

Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 21. ledna 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: O. Bobek, V. Dvořák (do 15:00), K. Fantová, V. Lambl, T. Musil, M. Soušek (do 13:30), 

R. Vašík, M. Žižka 

Omluveni: 0 

KK: P. Ondráček  

Host: V. Brabec  

 

 

Hlasovaní per rollam ze dne 22. 12. 2020 - zapůjčení starší lodě Laser na sezónu 2021 Pavlíně 

Motlíkové 

 

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 zapůjčení starší lodě Laser na sezónu 

2021 Pavlíně Motlíkové. 

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi uzavřít smlouvu na zápůjčku starší lodě Laser na sezónu 2021 

se zákonným zástupcem Pavlíny Motlíkové. 

 

 

1) Projednání zápisu      

    

 

Zápis z prosincového 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 jedná s p. Mužíkovou z MŠMT ohledně úprav a 

doplnění žádosti ČSJ o udělení akreditace pro školení trenérů ČSJ. 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. Jednotlivé pracovní týmy 

zahájily svou práci a informace o jejich aktivitách jsou průběžně zveřejňovány na webu ČSJ. 
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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 lednovém zasedání VV o vývoji jednání se zástupci lodních tříd, které 

mají zřízené SpS nebo SCM): 

Úkol trvá. O. Bobek informoval, že proběhla v lednu schůzka s ALT 49er a 29er. Schůzky s dalšími 

ALT jsou plánovány ještě do konce ledna. S výstupy z jednání s Asociacemi lodních tříd bude 

Výkonný výbor seznámen na únorovém zasedání VV. 

 

 

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 12. 1. 2021 se konala letošní první on-line přednáška JA ČSJ. 

Přednášel Christian Dumard (Francie) o tématu „Navigace, meteo a průběh letošního závodu Vendee 

Globe“. Druhou přednášku měl 19. 1. 2021 Marian Jelínek, tentokrát na téma „Jak se nevzdávat a 

směřovat stále k cíli, i když přijde pandemie“ Zájem o přednášky byl veliký. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o dalších plánovaných přednáškách Jachtařské akademie ČSJ 

v roce 2021. 

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 

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 

 

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/ 

VV ukládá TMK připravit kvantitativní a kvalitativní zhodnocení série přednášek JA ČSJ s vizí na 

další pokračování do budoucna. 

 

 

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

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ, 

které se konalo 20. 1. 2021.  VV bere předložený zápis SÚ ČSJ na vědomí. Zápis z jednání SÚ ČSJ 

je přílohou tohoto zápisu. 

 

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

Flosmanové o zapůjčení starší lodě ILCA (Laser) pro dceru Kristýnu Flosmanovou (2006, reg. č. 

1304-0262) na sezónu 2021. Zápůjčku podporuje i trenér SCM Laser Štěpán Novotný. Výkonný 

http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/
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výbor žádost jednohlasně schválil. VV ukládá M. Souškovi uzavřít smlouvu na zápůjčku starší lodě 

Laser na sezónu 2021 se zákonným zástupcem Kristýny Flosmanové. 

 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil ke schválení složení Komise vrcholového 

sportu následovně: 

Tomáš Musil – předseda KVS  

Roman Teplý a Antonín Mrzílek – členové KVS 

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

Musil) návrh na složení KVS schválil. 

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na finanční podporu činnosti druhého trenéra SCM Laser.  

VV souhlasí s náplní hlavních parametrů trenéra:  

- trenérská činnost v rozsahu 30 dní na vodě  

- cílení na LT ILCA / Laser 4.7, tj. příprava závodníků pro další postup v rámci SCM a RD na 

LT ILCA / Laser 

VV jednohlasně schválil zřízení pozice druhého trenéra SCM dle výše uvedené náplně. 

 

VV ukládá KTM připravit vypsaní výběrového řízení na pozici druhého trenéra SCM Laser. Vypsání 

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

 

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

a SpS za listopad a prosinec jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

O. Bobek – KTM – informoval, že v lednu proběhlo on-line školení trenérů SCM a SpS k systému 

tréninkového deníku Jarmil. 

 

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

pořízeného v roce 2020.  

 

Martin Žižka – KTM, KMR – informoval o probíhajících akcích SpS Optimist. 

 

 

4) MČR 2020 

 

Nebyly předloženy žádné informace.  

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2020/Návrh rozpočtu 2021 

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 19. 1. 2021 a aktuální stav návrhu rozpočtu na rok 2021. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že jsou vytištěná Závodní pravidla jachtingu 2021–2024. Cena 

za kus je 400,- Kč a je možno je pořídit na sekretariátu ČSJ.  
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R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 18. 1. 2021 bylo na MŠMT zasláno finanční vypořádání 

prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých v roce 2020. Termín pro zaslání vyúčtování dotací 

MŠMT za rok 2020 je do 15. 2. 2021. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 19. 1. 2021 byla podána prostřednictvím portálu 

Národní sportovní agentury žádost o dotaci ve výzvě „Podpora sportovních svazů 2021“   

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že je vyhlášená anketa Jachtař roku 2020, hlasování na 

webu ČSJ probíhá do 10. 2. 2020. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že kluby ČSJ byly vyzvány, aby si nejpozději do 31. 3. 

2021 aktualizovaly členskou základnu a prodloužily svým členům mandáty. Všem klubům, které 

aktuálně neplní požadavky registračního řádu ČSJ B3 tím, že v ČSJ neregistrují minimálně 3 své 

členy, byla emailem zaslána výzva k nápravě. Pokud náprava nebude sjednána, bude na nejbližší 

Valné hromadě ČSJ jednáno o vyloučení těchto klubů z ČSJ. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že V. Brabec bude ČSJ zastupovat na pracovní schůzce 

EUROSAF, která proběhne on-line 30. 1. 2021. 

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že byl opětovně otevřený inovovaný systém sběru 

akreditačních dat pro OH 2020 Tokio. Dále podala informace z on-line semináře ČOV k nové verzi 

akreditačního systému, který se konal v úterý 19. ledna 2021. 

 

 

7) Různé 

 

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

pro rok 2021. 

 

Kateřina Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovovala, že pracovní schůzka KKK pro rok 2021 

z časových a organizačních důvodu proběhne on-line v novém termínu 4. února 2021 od 17:00 

elektronicky prostřednictvím aplikace MS Teams. 

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala o přehledu práce PR za listopad a prosinec 2020 

a plánu na leden a únor 2021 (viz příloha tohoto zápisu). Výkonný výbor vzal předložené informace 

na vědomí. 

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o žádosti Asociace lodních tříd Waszp a Moth, z.s. o přijetí 

do ČSJ. Výkonný výbor VV jednohlasně rozhodl o přijetí Asociace lodních tříd Waszp a Moth, z.s. 

do ČSJ (základní členové podle článku 5, odst. 3, písm. c, Stanov ČSJ). Subjektu bylo přiděleno reg. 

č. 7045. 

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o schůzi Komise lodních tříd, která se konala on-line 

12. ledna 2021 (viz zápis přílohou). Václav Brabec navrhl zařazení lodních tříd iQFoil a Waszp do 

seznamu lodních tříd ČSJ. Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh na zařazení uvedených LT do 

seznamu lodních tříd ČSJ. 

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o přípravách Czech Youth Nationals a MEJ 

49er/49erFX/Nacra 17. 
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Václav Brabec – KLT, LK – informoval o tom, že se 16. ledna 2021 za ČSJ účastnil on-line 

EUROSAF Race Officials Exchange Meetingu.   

  

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že se aktuálně pracuje na úpravách/třídění sekce 

„Dokumenty“ na webu ČSJ. Nově jsou např. přidány třídící štítky a Google vyhledávaní, které 

funguje i přes vložené dokumenty.  

 

 

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

 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Zápis z jednání SÚ ČSJ – leden 2021 

2. Zprávy trenérů SCM a SpS za listopad a prosinec 

3. Přehled PR listopad a prosinec 2020 a plán na leden a únor 2021 

4. Zápis ze schůze Komise lodních tříd 
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Kontrola úkolů k zasedání VV 
 

únor 

2021 

č. odpovídá:   termín:   

20-14 

 

Musil 

 

Vytvořit poptávku a zajištěni nabídek pojištění činností 

a majetku ČSJ a jeho členů 

VV 

únor 
úkol trvá 

20-31 
TMK 

 

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 

VV 

březen 
úkol trvá 

20-34 Brabec 

Koordinovat přípravu reorganizace ČSJ, koordinovat 

přípravu Stanov ČSJ a dalších návazných dokumentů. O 

postupu příprav informovat VV ČSJ na každém jednání 

VV ČSJ 

průběžný úkol trvá 

20-42 Dvořák 

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. 

VV 

březen 
úkol trvá 

20-43 Bobek 

Informovat na lednovém zasedání VV o vývoji jednání 

se zástupci lodních tříd, které mají zřízené SpS nebo 

SCM 

VV 

únor 
úkol trvá 

21-01 Soušek 
Uzavřít smlouvu na zápůjčku starší lodě Laser na sezónu 

2021 se zákonným zástupcem Pavlíny Motlíkové 

VV 

únor 
úkol trvá 

21-02 Dvořák 

Připravit kvantitativní a kvalitativní zhodnocení série 

přednášek JA ČSJ s vizí na další pokračování do 

budoucna 

VV 

duben 
úkol trvá 

21-03 Soušek 
Uzavřít smlouvu na zápůjčku starší lodě Laser na sezónu 

2021 se zákonným zástupcem Kristýny Flosmanové 

VV 

únor 
úkol trvá 

21-04 KTM a TMK 

Připravit vypsaní výběrového řízení na pozici druhého 

trenéra SCM Laser. Vypsání výběrového řízení bude 

konzultováno s TMK, která připravuje novelizaci 

směrnice D6 

VV 

únor 
úkol trvá 

 



 

 

Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ) 

Jednání se uskutečnilo dne 20.1.2021 od 17:00 prostřednictvím MS Teams. 
 
Přítomen: Tomáš Musil (TM), Ondřej Bobek (OB), Martin Žižka (MŽ), Vladimír Dvořák (VD), Vojtěch 
Lambl (VL) 
Omluven:  
Host:  
 

 
1. Pracovní skupina pro úpravu Koncepce podpory rozvoje jachtingu (C22) 

Během listopadového jachtařského fóra byl sportovním úsekem představen návrh změn 
struktury Sportovního úseku, a především jeho profesionalizace. TM navrhl, aby se na práci v 
příslušné pracovní komisi podíleli členové Sportovního úseku. TM navrhl také trenéry SPS a 
SCM. Tito budou osloveni samostatně T. Musilem. Dále jsou k práci této komise zváni 
dobrovolníci prostřednictvím článku na webu sailing.cz. Sportovní úsek hlasováním předložený 
návrh jednohlasně přijal. 
 

2. Třídový trenér ALT Laser 
Sportovní úsek dále projednával návrh na finanční podporu činnosti druhého trenéra ALT Laser. 
Návrh má hlavní parametry:  

• trenérská činnosti v rozsahu 30 dní na vodě,  

• cílení na LT ILCA / Laser 4.7, tj. příprava závodníků pro další postup v rámci SCM a RD na LT 
ILCA / Laser.  

SU rozhodl návrh podpořit. 
SU navrhuje VV ČSJ vypsat výběrové řízení na tuto pozici. 
 

3. KMR – dlouhodobá zápůjčka 4 lodí 29er ALT 29er 
TM informoval, že zaslal Janě Košťálové, zástupkyni ALT 29er, návrh smlouvy na dlouhodobou 
zápůjčku 4 lodí 29er. Zároveň požádal Pavla Bobka o dopracování této smlouvy. ALT 29er se 
k návrhu smlouvy vyjádřil během společné schůze. Upravený návrh se zapracovanými 
připomínkami byl ALT 29er zaslán k odsouhlasení. 
 

4. Návrh koncepce podpory ALT 29er 
V návaznosti na návrh koncepce podpory ALT 29er zaslaný 17. 11. 2020 Výkonnému výboru 
TM domluvil se zástupkyní ALT Janou Košťálovou schůzku, která proběhla 20. 1. online. Schůze 
se účastnili Jana Košťálová, Jan Pokorný, Ondřej Bobek a Tomáš Musil. Byly projednány úpravy 
v nájemní smlouvě svazových lodí 29er závodníkům této třídy. Úpravy byly předány Pavlu 
Bobkovi k zapracování do smlouvy.  
 

5. Eva Flosmanová – žádost o zapůjčení staršího Lasera 
KVS obdržela 22. 12. 2020 žádost Evy Flosmanové o zapůjčení starší lodi ILCA (Laser) pro dceru 
Kristýnu Flosmanovou (2006, reg.č. 1304-0262) na sezónu 2021. Trenér SCM Laser žádost 
podporuje. 
Sportovní úsek hlasováním předložený návrh jednohlasně přijal. 
 
 
 
 



 

 

6. KMR – rozdělování materiálu z investiční dotace 2020 
Proběhlo proměření 10-ti závodních Optimistů Devoti ve skladu v Roudnici a byly jim doplněny 
certifikáty. Proměření Optimistů Far East proběhne v YC CERE v únoru, až budou vhodné 
povětrnostní podmínky.  
Je připravováno znění smluv ČSJ s kluby, které obdrží materiál z investiční dotace 2020. 
 

7. KTM – nominační pravidla pro LT Q na ME a MS 2020 
Byl schválen návrh kvalifikačních pravidel na MS a ME, předložený trenérkou SpS Q (návrh 
schválený ALT Q i KTM). Jejich zveřejnění bude nadále v gesci trenérky a ALT Q. 
 

8. Doplnění KVS 
TM informoval o rozšíření Komise vrcholového sportu o Antonína Mrzílka. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsal: T. Musil 

Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za prosinec 2020 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Laser 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 14. 1. 2021 
 

• Plánování sezony 2021. 

• Zařízení a objednání letenek + tréninku na Maltě od 18.-25.1.2021. 

• Práce na tréninkovém deníku Yarmill. 

• Účast na konferencích ČSJ ohledně reorganizace. 

• Práce společně s KTM a J. Kořánovou na koncepci fyzické přípravy. 

 



Pravidelná měsíční zpráva za listopad 2020

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: 29er
Trenér: David Křížek
Datum: 30.11.2020

Na listopad bylo naplánované soustředění na Lago di Garda. Původně jsme se tedy chtěli přesunout již do 
Barcelony na zimní přípravu, ale vzhledem k pandemii jsme nechtěli odjíždět nikam daleko. Ani tato varianta 
ale nakonec nevyšla. Zpřísnila se dosavadní opatření a zatím co část rodičů tlačila na odjezd, část 
poukazovala na rozpor s nařízením vlády ČR. Bohužel ani ČSJ nevydal konkrétní doporučení o povolení 
výjezdu, nebo jeho zákazu. Díky tomu zůstalo rozhodování na trenérech a jejich chuti porušovat, nebo 
ohýbat nařízení. Třída 29er tedy nakonec nikam nevycestovala.

Trenér tak neměl možnost odpracovat zbylých 25 dnů, ale část byla vyplacena formou mimořádné 
prémie, za což patří VV ČSJ poděkování. 

Probíhala komunikace s posádkami a rozbíhání nové platformy na Samepage, která bude sloužit 
jako chat a zdroj informací pro celou ALT. Za to se zasloužil především Pavel Cibulka, který vše navrhl. Řada 
závodníků se zúčastnila přednášky Mariána Jelínka, která byla velmi přínosná. 



VV ČSJ schválil zařazení nových členů do Sportovního centra mládeže pro skupiny “A” i “B.”

-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. X

SCM - B 

2. X

Soutěž se teprve rozbíhá. Čeká se na nové tréninkové plány a na přechod do systému Yarmill.

Hodnocení posádek:

M. Krsička / L. Krsička -

T. Nevelöš / A. Nevelöš -

M. Bauerová / V. Paigerová - 

L. Dadák / D. Viščor - 

29er  
Česko - 
Slovenský 
pohár - vodní 
dílo 
Gabčíkovo  



V příštím měsíci nečeká závodníky SCM nic nového. Situace není příliš pozitivní. Většina se alespoň snaží 
zkvalitnit přípravu v posilovně. 

Trenér SCM připravuje a každou neděli vysílá pravidelné přednášky pro všechny závodníky SCM 29er a 
ALT, aby byl alespoň zajištěn jejich vědomostní rozvoj v oblasti jachtingu.  

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 



Pravidelná měsíční zpráva za prosinec 2020

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: 29er
Trenér: David Křížek
Datum: 30.12.2020

Na prosinec byl původně naplánován závod v Brazílii, který se ale díky pandemii neuskutečnil. Bohužel se 
nedaly realizovat ani žádné další akce. Proto závodníci SCM 29er zůstali doma, včetně trenéra, který je již 2 
měsíce bez finančního příjmu, i když vykonává dál činnosti spjaté s SCM.

Rozběhla se nová komunikační platforma Samepage, kde jsou všechny důležité informace pro 
závodníky i rodiče a funguje zde několik chatů ke konkrétním tématům. 

Trenér již několik týdnů pokračuje v sebevzdělávání ve spolupráci s novozélandským coachem. Sám 
pak připravuje odborné přednášky pro závodníky ALT a SCM 29er. Již proběhla témata: Mentální jachting, 
Meteorologie, Taktika a strategie 1, Taktika a strategie 2, Taktika a strategie 3. Řada dalších přednášek se 
připravuje. 



Pro zavedení nových tréninkových metod jsme doufali, že se na konci roku uvolní njaké prostředky 
na nákup vybavení pro trenéra. To se ale zatím nestalo. Trenér stále používá vlastní technické vybavení, kde 
jen dalekohled se stabilizátorem je v ceně jeho měsíčního platu. Nyní je třeba dokoupit kameru s ukazatelem 
rychlosti a náklonu, tablet a ideálně nějaká trackovací zařízení, které ale zatím oželíme. 

VV ČSJ schválil rozdělení lodí pro závodníky ALT 29er. 

Společně se Štěpánem Novotným ladíme začlenění Skiffmeistera do programu Yarmill, který pomalu začíná 
fungovat. Zatím ale bez detailů Skiffmeistera. 

Díky ČSJ a Johaně Nápravníkové máme tréninkové plány, které začnou závodníci od ledna plnit.

Věnujeme se také přípravě závodů, především pak Eurocupu 29er a ME Youth 49er na Lipně.

-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1.   T. Nevelöš / A. Nevelöš - 186 b
2.   M. Bauerová / V . Paigerová - 157 b
3.   L. Dadák / D. Viščor - 154 b

SCM - B 

1. O. Baštář / J. Juha - 231 b
2. V. Cibulka / P. Tupý - 218 b
3. N. Viščorová / K. Šlechtická - 213 b

29er  
Česko - 
Slovenský 
pohár - vodní 
dílo 
Gabčíkovo  



Soutěž se teprve rozbíhá. Čeká se na na přechod do systému Yarmill.

Hodnocení posádek:

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.

Doufáme, že se již v lednu přesuneme do zimní tréninkové destinace. Vše je velmi komplikované. V 
Chorvatsku je zatím velmi chladno, v Barceloně se nelze ubytovat a zrušil se tam závod série Eurocup a na 
Sicílii jsou velmi komplikované, nebo drahé letenky. Vše ale řešíme. 
 

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 



Pravidelná měsíční zpráva za prosinec 2020

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída:  Techno 293
Trenér: Milan Hájek
Datum: 21.1. 2021

Kvůli situaci ohledně Covid-19 bylo rozhodnuto, že již neproběhnou žádné akce do konce roku.

Závodníci dostali plán fyzické přípravy. Tréninku se v prosinci věnovali individuálně.

Řešíme zimní přípravu a spojení tréninku na Techno 293 a iQFoil v dalším roce.

V plánu je zimní příprava v Cadizu, na kterou budou navazovat dva závody, včetně Mistrovství Španělska 
Techno 293.



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za prosinec 2020 

 

Sportovní středisko 
Lodní třída: Optimist 
Trenér: Nikol Staňková 
Datum: 15.1.2021 
 

 

• Soustředění v Torrevieja 
- V termínu 11.-19.12. 2021 jsme zorganizovali poslední soustředění roku 2020 ve španělské 

Torrevieja 
- Účast: M. Ráža, J. Přikryl, K. Lojková, B. Dokoupilová, O. Klíma, A. Rabasová, J. Kříž 
- Vítr: 2 – 8 kt 
- Trénink zaměřen na manévry ve slabém větru, taktika, starty 

 

• Plánování odjezdu na zimní španělské závody v roce 2021 
- Středa 16.12. skype hovor se zákonnými zástupci závodníků přihlášených na lednový závod 

v Torrevieja. Plánování logistiky odjezdu, balení lodí atp. Vše připraveno, domluveno 
- Pátek 18.12. informace od pořadatele o zrušení lednové regaty kvůli covid-19  
- Místo lednového závodu v Torrevieja hledání náhradního plánu, možnosti jsou trénink v Torrevieja, 

Neapol či Malta 
 

• Náhradní plán, trénink na Maltě v termínu 25.1.-1.2.2021 
- Zajištění možnosti tréninku na Maltě v místním klubu společně s klubovými závodníky 
- Zajištění letenek na Maltu (Díky M. Lojkovi!) 
- Logistika odletu z frankfurtského letiště 

 

• Představení nominačních závodů pro ME a MS na rok 2021 
- Dne 23.12.2020 byl KTM a ALT Q zaslán návrh nominačních závodů na ME a MS 2021 

 



 
 

 
 
 

Přehled PR listopad a prosinec 2020 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
MS RS:X Portugalsko – kvalifikační závod na OH 
Bratři Teplí na Kanárech – reportáž ČTSport a Branky ČT1 
BICy Na Gardě 
Halloween Cup Optimist 
49erFX Portugalsko 
eSailing 
Jachtařské fórum 
Přednášky jachtařské akademie 
Libštát 
 
2) Web – probíhala aktualizace webu různých částí, hlavně reprezentace Techno 293 
 
3) Nominace na Díky trenére – ve finálové osmičce má jachting jednoho zástupce Pavla Schwarze. 
Finále pro nejlepších osm bylo odloženo na březen.  
 
4) Oblečení pro reprezentanty – bylo objednáno 
 
5) PF – vytvoření návrhu, umístění na web a Facebook 
 
6) Příprava nabídky pro potencionálního sponzora ČSJ – zahájení jednání 
 
Přehledy: 
Návštěvnost webu www.sailing.cz: 
Měsíc Návštěvy Uživatelé Míra 

okamžitého 
opuštění 

I.20 10 161 4 235 46,44% 
II.20 8 827 3 251 43,42% 
III.20 9 974 4 007 48,55% 
IV.20 8 132 3 856 55,30% 
V.20 18 702 6 502 38,09% 
VI.20 21 106 7 423 36,35% 
VII.20 18 671 7 016 38,54% 
VIII.20 23 061 7 795 35,54% 
IX.20 23 087 7 068 34,24% 
X.20 14 486 5 420 42,52% 
XI.20 9181 3566 47,26% 
XII.20 7798 3561 54,62% 



 
 

 
 
 

Facebook: 
 
Sledující: 1. 11. 2 340/31. 10. 2 355 

 
 
Dosah příspěvků: 1. 11.–31. 12. 

 
 
Instagram: 
 
Sledující: 643 (20. 1. 2021) 
 
Podle monitoringu médií Anopress bylo v českých médiích za září a říjen publikováno 1 234 
příspěvků se zmínkou o jachtingu. 
 
Plán práce na leden a únor 2021 
 
Po dohodě s Katkou Fantovou pro ČSJ zajístím během ledna a února následující: 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
Nominace na Jachtaře roku – vyhlášení, hlasování, mailingy… 
Skiffmeister – vyhlášení 
Přednášky Jachtařské akademie 
Libštát 



 
 

 
 
 

Případně další závody a tréninky, pokud se nějaké budou konat 
 
2) Web – aktualizace reprezentace podle aktuálních změn 
 
3) Dokončení nákupu a potisku sady oblečení pro reprezentanty 
 
4) Dokončení rozhovoru s předsedou ČSJ 
 
5) Dokončení propagačních videí z natáčení videí na Lipně a Nových Mlýnech 
 
6) Dokončení článku o průběhu výběrového řízní na nákup majetku ČSJ 
 
7) Návrh obálky ročenky 
 
8) Organizace Galavečera s vyhlášením ankety Jachtař roku, pokud to situace umožní 
 
 
19. 1. 2021  
 
Eva Skořepová 
 

 



 

 

 
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE LODNÍCH TŘÍD 

 
Jednání se uskutečnilo dne 12.1.2021 od 17:30 do 18:20 prostřednictvím MS Teams.  
 
Přítomen: Václav Brabec (VB), Jan Hirnšal (JH), Patrik Hrdina (PH), Antonín Mrzílek (AM), Jan Myslík 
(JM), David Křížek (DK)  
Omluven: Petr Sládeček, Karel Bauer  
Host: Štěpán Novotný, Milan Hájek, Jana Košťálová, Rostislav Mareček, Petr Přikryl 
 
1. Prezence 
 

• Petr Sládeček se omluvil z pracovních důvodů. 

• Karel Bauer (čestný předseda ČSJ) se omluvil z jednání a předal svůj pohled telefonicky VB a 
zároveň uvedl, že je na všech úkolech vzešlých z tohoto zasedání připraven spolupracovat. 

 
2. Reorganizace ČSJ ve vztahu k sportovnímu úseku (společně s hosty) 
 

• VB informoval o reorganizaci a časovém sledu událostí a poukázal na dokumenty a závazky, 
které byly přijaty v souvislosti s reorganizací ČSJ (harmonogram prací, projektový záměr, 
koncepce, …) 

• VB informoval o důvodech pro setkání s hosty (viz úvod dokumentu) vzhledem k jejich 
erudici vyplývající z dlouhodobé práce pro ČSJ nebo fungování ve strukturách ČSJ: 

o vůle naplňovat a dokončit závazky v rámci reorganizace, 
o nastavení fungování SÚ, aby tak bylo v souladu s interními směrnicemi ČSJ (C12 – 

struktura, apod). 
Výstupem z tohoto jednání by mělo být: 

o Ztožňují se přítomní s danými závazky (vyhodnocení plnění a případná aktualizace 
koncepce) nebo případně je třeba některé úkoly (cíle) doplnit? 

o Povedeme tyto práce tak jak by to mělo být (tj. v rámci pracovních skupin 
reorganizace) nebo paralelně na úrovni KLT (v případě nečinnosti pracovní skupiny 
v rámci reorganizace)? 

• DK, ŠN, JK, JH, PP diskutovali současné fungování. 

• Všichni přítomní se shodli na tomto usnesení: 
„Komise lodních tříd vyzývá Sportovní úsek ČSJ, aby využil prostoru v rámci Reorganizace ČSJ a 
dostál tak svým závazkům. Komise lodních tříd a hosté, kteří byli přítomni na jejím jednání dne 
12.1.2021, nabízí plnou součinnost Sportovnímu úseku. Komise lodních tříd vyzývá Sportovní 
úsek, aby řádně obsadil všechny odborné komise spadající pod Sportovní úsek (zejména Komisi 
vrcholového sportu, Komisi talentované mládeže a Komisi mládeže a rozvoje), aby tak došlo ke 
zvýšení informovanosti v rámci ČSJ a efektivity jejich práce, a aby tyto komise plnily úkoly 
vyplývající ze směrnice C12.“ 

 
3. Seznam lodních tříd, přijetí nových tříd 

 

• KLT na návrh VB jednohlasně rozhodla o zařazení lodních tříd Waszp a iQFoil do seznamu 
lodních tříd. VB pověřuje informovat o tomto VV ČSJ podle bodu 2.1.5 Soutěžního řádu. 

• DK se informoval současné pozici lodní třídy Catamaran Open. 

• JH se informoval o současném stavu MČR Kajutových plachetnic. 
 
Zapsal: Václav Brabec 
Na vědomí: VV ČSJ, SÚ ČSJ 
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