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Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 29. října 2020, 12:00 - online jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: O. Bobek, V. Brabec, V. Dvořák, K. Fantová (od 13:25), V. Lambl, T. Musil, M. Soušek, 

R. Vašík, M. Žižka 

Omluveni: 0 

PR: E. Skořepová (do 14:30) 

KK: P. Ondráček  

 

Jako host se jednání VV ČSJ zúčastnila předsedkyně ALT 29er a 49er Jana Košťálová, aby členy 

Výkonného výboru seznámila s možnostmi podání kandidatur na pořádání mezinárodních závodů 

typu ME, MEJ, MSJ apod. v ČR. 

 

Výkonný výbor ČSJ souhlasí s tím, aby ALT 29er a 49er nadále jednala s Mezinárodní asociací 49er 

ve věci přípravy kandidatury na mistrovství pořádaná touto asociací. ČSJ podporuje akce tohoto 

charakteru pořádané v ČR.  ALT 29er a 49er se v případě potřeby pomoci s přípravou kandidatury na 

významné sportovní akce lodní třídy 49er v ČR může obracet přímo na předsedu KLT Václava 

Brabce. VV ČSJ pověřuje Václava Brabce k zapojení se do přípravy kandidatury. VV usnesení 

jednohlasně schválil. 

 

1) Projednání zápisu         

 

Zápis ze zářijového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek. 

 
 

K úkolu 20-14 (Jednat s pojišťovnami k zajištění nabídek pojištění nákladu přepravovaného na 

vlecích ČSJ):  

Úkol trvá. T. Musil informoval, že Martin Soušek zajistil roční pojištění nákladu přepravovaného na 

všech vlecích v majetku ČSJ (pojistná částka pojištění nákladu je max. do 1 mil. Kč za rok).  

Tím byla vyřešena akutní potřeba zajištění pojištění majetku svazu. VV ČSJ nadále pověřil T. Musila 

k zajištění nabídek komplexního pojištění majetku a činností svazu.  

 

K úkolu 20-15 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):  

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že s kluby průběžně probíhá objednávání služeb spojených 

s realizací projektu TALENT.  

 

K úkolu 20-16 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):  

Úkol trvá. V rámci splnění úkolu 20-19 Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat s ALT 

objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT. M. Soušek informoval, že průběžně 

probíhá s ALT objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT. Konečný termín pro 

předložení vyúčtovaní služeb od ALT je do 31. 10. 2020. 

 

K úkolu 20-30 (Připravit vyjádření k obdržené žádosti M. Kučery a P. Havelky ve věci 

akreditovaného programu rekvalifikace trenéra II. třídy): 

Úkol splněn. V. Dvořák informoval, že 30. 9. 2020 zaslal M. Kučerovi a P. Havelkovi odpověď.  

 

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): 
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Úkol trvá. V. Brabec informoval členy VV ČSJ o průběhu Reorganizace ČSJ. Jachtařské fórum, kde 

bude představen projektový záměr Reorganizace ČSJ jachtařské veřejnosti, bude probíhat online 

prostřednictvím MS Teams od 23. 11. do 27. 11. Výkonný výbor ČSJ bere předložené informace na 

vědomí. 

 

K úkolu 20-35 (Realizovat se závodníky SCM, SpS Techno 293 vyplacení a vyúčtování příspěvku na 

náklady na sportovní činnost): Úkol trvá. M. Soušek informoval, že průběžně probíhá se závodníky 

SCM, SpS Techno 293 vyplácení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost. 

 

K úkolu 20-36 (Doplnit poptávku pojištění o další návrhy do 10. 10. 2020): 

Úkol splněn. Doplněná poptávka pojištění bude řešena v rámci úkolu 20-14. 

 

 

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 o jednáních s MŠMT ohledně žádosti o akreditaci na 

rekvalifikaci trenéra jachtingu. Aktuálně probíhá vypořádání připomínek ze strany MŠMT. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že v termínu 9. - 11. 11. 2020 budou probíhat na FTVS 

závěrečné zkoušky Trenérské školy. Karel Lavický má stanovený termín na 9. 11. 2020.  

Do zkušební komise jako zkoušející jsou navrženi Jakub Kozelský a Antonín Mrzílek.    

Výkonný výbor návrh na zkoušející jednohlasně schválil. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že v rámci chystané úpravy směrnice D6 se připravuje i nová 

metodika školení trenéru III. třídy.  

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že 21. 11. 2020 se uskuteční on-line seminář na téma: Svět 

vnitřních vítězů. Lektorem semináře je Marian Jelínek. 

 

 

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

 

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

2. 10. 2020. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu. 

 

Sportovní úsek ČSJ předložil návrh na vyplacení doplatků budgetů roku 2020 členům RD, které 

zohledňují jejich výkonnost a aktivitu v probíhající sezóně, následovně: 
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Výkonný výbor předložený návrh hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, 

Soušek, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Brabec) schválil. VV ukládá M. Souškovi vyplatit 

reprezentantům schválené doplatky na náklady spojené se sportovní činností. 

 

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – předložil dodatečnou nominaci na ME Raceboard, které se konalo 

1. - 5. 9. 2020 v Polsku. 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh ALT RAC na dodatečnou nominaci a rozdělení podpory 

účasti na ME RAC, které se konalo v Sopotech, následovně: 

• Radim Kamenský - 50 % z celkové částky příspěvku 

• Jana Slívová - 30 % z celkové částky příspěvku 

• Martin Pospíšil - 20 % z celkové částky příspěvku 

Výkonný výbor vzhledem ke komplikované situaci spojené s epidemií COVID-19 učinil v tomto 

případě výjimku z pravidel směrnice C20 (minimální účast na závodě). 

 

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

a SpS za září jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

Výkonný výbor s ohledem na situaci kolem pandemie COVID-19 přijal mimořádné opatření a 

schválil výjimku ze smlouvy trenéra SCM Laser Š. Novotného. Na tréninku v Polsku byli v době 

23. - 29. 10. 2020 účastni pouze tři členové SCM (Klára Himmelová, Jiří Himmel a Zdeněk 

Vysloužil). VV tuto výjimku jednohlasně schválil.  

 

Ondřej Bobek – KTM – předložil ke schválení návrh trenérky SpS Q Nikol Staňkové na složení členů 

SpS Q pro rok 2021 následovně: 

Lukáš Kraus, Beáta Dokoupilová, Linda Dokoupilová, Adéla Rabasová, Karolina Lojková, Jeremiáš 

Přikryl, Tomáš Peterka, František Burda, Matyáš Ráža, Jiří Tomeš, Julie Čaganová, Lukáš Krč, 

Jáchym Klíma, Jan Valenta, Jan Kříž, Ondřej Klíma. 

Výkonný výbor návrh na složení členů SpS Q pro rok 2021 jednohlasně schválil.  

 

Ondřej Bobek – KTM – předložil ke schválení návrh trenéra SCM Laser Štěpána Novotného na 

složení členů SCM Laser pro rok 2021 následovně: 

Mikuláš Vaszi, Vítězslav Moučka, Andrew Lawson, Benjamin Přikryl, Klára Himmelová, Jiří 

Vacula, Zdeněk Vysloužil, Jiří Himmel, Alessia Palanti, Michal Rais, Markéta Kališová, Michal 

Halouzka. 

Výkonný výbor návrh na složení členů SCM Laser pro rok 2021 jednohlasně schválil.  

 

Ondřej Bobek – KTM – předložil ke schválení návrh trenéra SCM a SpS Techno 293 Milana Hájka 

na složení členů SCM a SpS Techno 293 pro rok 2021 následovně: 
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SpS: Alexandra Lojínová, Markéta Štěpánková, Nicol Říčanová, Radim Hasman, Klára 

Chalupníková, Šimon Skřepek, Tibor Neveloš 

SCM: Kateřina Švíková, Kristýna Chalupníková, Kristýna Piňosová, David Drda, Nela Sadílková,  

Adam Neveloš, Kateřina Altmanová, Barbora Švíková 

Výkonný výbor návrh na složení členů SCM a SpS Techno 293 pro rok 2021 jednohlasně schválil. 

 

Ondřej Bobek – KTM – předložil ke schválení návrh trenéra SCM 29er Davida Křížka na složení 

členů SCM 29er pro rok 2021 následovně: 

SCM 29er A: Michal Krsička – Lukáš Krsička, Tibor Nevelöš – Adam Nevelöš, Šimon Jurečka – 

Petr Košťál, Markéta Bauerová – Vanda Paigerová 

SCM 29er B: Lukáš Dadák – Dan Viščor, Lucie Košatová – Anna Košťálová, Anna Justová – 

Barbora Šabatová, Vojtěch Cibulka – Petr Tupý, Ondřej Baštář – Jan Juha, Nela Viščorová – 

Kateřina Šlechtická 

Výkonný výbor návrh na složení členů SCM 29er pro rok 2021 jednohlasně schválil. 

 

O přidělení lodí 29er rozhodne Výkonný výbor na základě doporučení SÚ ČSJ na listopadovém 

zasedání VV.  

 

O zařazení do RD a RDJ rozhodne Výkonný výbor na základě doporučení SÚ ČSJ na listopadovém 

zasedání VV. Reprezentanti předloží předsedovi KVS nejpozději do 12. 11. 2020 své tréninkové 

plány. Juniorští reprezentanti předloží své tréninkové plány nejpozději do 12. 11. 2020 předsedovi 

KTM O. Bobkovi.  

 

VV bere na vědomí následovné rozdělení příspěvku na náklady na sportovní činnost SCM 29er: 

 

VV ukládá M. Souškovi realizovat se závodníky SCM 29er vyplacení a vyúčtování příspěvku na 

náklady na sportovní činnost. 

 

 

VV bere na vědomí následovné rozdělení příspěvku na náklady na sportovní činnost SpS Q: 

Krsička / Krsička 206 665,00 Kč

Nevelöš / Nevelöš 106 052,00 Kč

Čermák / Košťál 57 237,00 Kč

Jurečka / Jurečka 53 811,00 Kč

Bauerová / Paigerová 55 705,00 Kč

Cibulka / Tupý 45 432,00 Kč

Dadák /Viščor 46 614,00 Kč

Košatová / Košťálová 58 772,00 Kč

Justová / Šabatová 69 697,00 Kč
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VV ukládá M. Souškovi realizovat se závodníky SpS Q vyplacení a vyúčtování příspěvku na náklady 

na sportovní činnost. 

 

 

O. Bobek – KTM – předložil návrh na navýšení počtu dnů na vodě v roce 2020 trenérce SpS Q Nikol 

Staňkové. Výkonný výbor schválil navýšení počtu dnů na vodě v roce 2020 na 109 dnů, z důvodu 

nižších skutečných nákladů trenérky SpS Q (kapitola 1202). VV navyšuje kapitolu 1201 o částku 

35 100,- Kč na celkovou částku 425 100,- Kč. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 
 

Martin Žižka – podal informace z proběhlého ME Q, které bylo vzhledem k pandemii COVID-19 

ukončeno předčasně. VV a SÚ ČSJ gratuluje Lukášovi Krausovi, který se umístil na 39. místě ze 156 

lodí. V kategorii dívek gratuluje Beatě Dokoupilové, která se umístila na 39. místě a Lindě 

Dokoupilové, která se umístila na 46. ze 113 lodí.  

 

VV a SÚ ČSJ dále gratuluje následujícím posádkám lodní třídy 29er, které uspěly v absolutním 

hodnocení série Eurocup: Michal a Lukáš Krsičkovi, kterým patří celkové 3. místo z více než 200 

lodí, Tibor a Adam Nevelöšovi, kteří zvítězili ve skupině do 17 let a v kategorii dívek posádka Lucie 

Košatová a Anna Košťálová, která obsadila 3. místo. 

  

Vojtěch Lambl – KMR, KLM – informoval, že aktuálně se finalizuje dotazník pro kluby pracující 

s mládeží, který bude v listopadu zveřejněný na webu ČSJ a na základě jeho vyhodnocení bude 

následně přidělován investiční materiál ČSJ. 

 

Sportovní úsek obdržel prostřednictvím trenéra SCM Laser Štěpána Novotného žádost Jana Hirnšála 

o zapůjčení jedné z lodí Laser pro Tomáše Chlumského (1702-0193) na sezónu 2021. Trenér SCM 

Laser tuto žádost podporuje, stejně tak i Sportovní úsek ČSJ. VV tuto žádost jednohlasně schválil. 

 

 

4) MČR 2020 

 

Výkonný výbor obdržel žádost od pořadatele YC CERE na změny termínů MČR Velká cena Prahy 

2020 a O krále Prahy 2020, která se z důvodu vyhlášených vládních omezení souvisejících s pandemií 

COVID-19 nemůže odjet v původně plánovaných termínech. 

Staňková 4 852,80 Kč

Žižka 10 784,00 Kč

Kraus 24 108,00 Kč

Tlapáková 3 000,00 Kč

Flosmanová 3 000,00 Kč

Rabasová 21 502,00 Kč

Dokoupilová L. 13 959,00 Kč

Ráža 13 456,00 Kč

Lojková 14 850,00 Kč

Dokoupilová B. 14 870,00 Kč

Burda 6 646,00 Kč

Přikryl 24 141,00 Kč

Chalupníková 12 448,00 Kč

Peterka 7 720,00 Kč
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Pořadatel YC CERE žádá o povolení přesunu termínů těchto závodů (při zachování statusu MČR pro 

rok 2020) na následující termíny: 

Velká cena Prahy 2020: nově 12. 3. - 14. 3. 2021 

O krále Prahy 2020: nově 19. 3. - 21. 3. 2021 

VV hlasováním (pro: 0; proti: Bobek, Brabec, Dvořák, Soušek, Vašík, Žižka; zdržel se: Musil) přesun 

obou MČR neschválil. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o průběhu 24. ročníku České námořní rallye, která byla 

mistrovstvím ČR v námořním jachtingu One-Desing. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z MČR ILCA (Laser), ILCA 4.7 a EVR. 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z průběhu MČR Optimist.  

 

Kateřina Fantová – KKK, PR – informovala o průběhu MČR RS Vareo. 

 

5) Čerpání rozpočtu 2020 

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 27. 10. 2020. 

 

VV ukládá všem členům VV zaslat M. Souškovi do 10. 11. 2020 požadavky na jednotlivé rozpočtové 

kapitoly pro rok 2021. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

Výkonný výbor ČSJ jednohlasně schválil termín konání Valné hromady ČSJ. VH ČSJ se bude 

konat v sobotu 27. 3. 2021 v aule České unie sportu v Praze na Strahově. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že aktuálně probíhá online Konference WS. Hlavní hlasování 

proběhne online 1. 11. 2020. Jako delegáta za ČSJ schválil Výkonný výbor Václava Brabce již 

na říjnovém zasedání VV. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že proběhly volby na prezidenta a viceprezidenty WS. 

Výsledky hlasování budou oznámeny na Konferenci WS 1. listopadu 2020. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že podepsal dodatek smlouvy o prodloužení stipendia ČOV 

pro Ondřeje Teplého o jeden rok z důvodu odložení OH na rok 2021. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Plénum ČOV je z původního termínu 8. 10. 2020 přeloženo 

na náhradní termín 10. 11. 2020. I tento přesunutý termín je z důvodu pandemie COVID-19 opět 

v ohrožení a dá se očekávat další odklad termínu. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Národní sportovní agentura vyhlásila dotační program na 

Významné sportovní akce 2021. Termín pro podání je stanoven do 16. 11. 2020. 
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R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že v termínu 6. - 7. března 2021 se v Třemošnici uskuteční 

tradiční seminář rozhodčích ČSJ. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že 2. 10. 2020 obdržel ČSJ od MŠMT rozhodnutí o poskytnutí 

investiční dotace, ještě týž den požádal ČSJ o uvolnění dotace, která během několika dnů přišla na 

investiční účet ČSJ. 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – podala informace z online semináře ČOV, který se konal v pátek 23. 

10. 2020. 

 

 

7) Různé 

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – předložil na základě doporučení správce svazového majetku Michaela 

Maiera návrh nabídnout klubům k odprodeji tři nejstarší čluny VSR včetně vleků. Navržené 

zvýhodněné ceny pro členké subjekty ČSJ činí: 

• VSR 4.9 (r.v. 2009, reg. číslo SPS 202 058), vlek (SPZ 7A2 2684): 100 000 Kč 

• VSR 4.9 (r.v. 2010, reg. číslo SPS 202 180), vlek (SPZ 7C8 7442): 100 000 Kč 

• VSR 5.4 (r.v. 2006, reg. číslo SPS 201 675), vlek (SPZ 1AU 0873): 120 000 Kč 

Čluny budou nabídnuty klubům v pořadí sestaveném Komisí mládeže a rozvoje členské základny 

(KMR). Toto pořadí bude sestaveno podle aktivity klubů při rozvoji členské základny a bude 

zohledňovat přidělení ostatního majetku. 

 

Václav Brabec – KLT, LK – podal protinávrh, aby odprodej tohoto majetku ČSJ (motorové čluny 

VSR včetně vleků) byl proveden jako veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku podle §1772 OZ a 

násl., přičemž minimální výše podané nabídky je stanovena takto: 

• VSR 4.9 (r.v. 2009, reg. číslo SPS 202 058), vlek (SPZ 7A2 2684): 100 000 Kč 

• VSR 4.9 (r.v. 2010, reg. číslo SPS 202 180), vlek (SPZ 7C8 7442): 100 000 Kč 

• VSR 5.4 (r.v. 2006, reg. číslo SPS 201 675), vlek (SPZ 1AU 0873): 120 000 Kč 

Konkrétní podmínky vyhlášené soutěže zveřejní ČSJ vhodným způsobem. 

 

Výkonný výbor hlasováním (pro: Brabec, Bobek, Dvořák, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Musil) 

protinávrh schválil. 

 

E. Skořepová – PR – informovala, že 8. 10. 2020 se konala schůzka PR komise. Zápis z této schůzky 

je přílohou tohoto zápisu.  

 

K. Fantová – KKK, PR – podala informace z online schůzky k projektu UNIS – VICTORIA VSC, 

která se konala 9. 10. 2020. Nově je do programu podpory zařazená Kateřina Švíková. Prezentace ze 

schůzky je přílohou tohoto zápisu. 

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval, že pracovní schůzka se zástupci lodních tříd proběhla v úterý 

6. 10. 2020 od 20:30 prostřednictvím Microsoft Teams. Závěry z této schůzky jsou uvedeny v příloze 

tohoto zápisu. 

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o přípravách Czech Youth Nationals (MČR 2021 pro lodní 

třídy Optimist, RS Feva, 29er, Laser 4.7) a o schůzce se zástupcem pořadatele akce (Kateřina 

Nedbalcová), která proběhla dne 27.10. 2020. Akce se uskuteční v termínu 21. 8. - 29. 8. 2021 na 

Nových Mlýnech. Předseda ČSJ zaslal dopis pořadateli akce s informací, že je v zájmu ČSJ uvedenou 
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akci uspořádat na Nových Mlýnech v areálu YC Dyje. V. Brabec dále informoval o schůzce s lodními 

třídami, která proběhla dne 22. 10. 2020. 

 

Václav Brabec – KLT, LK – informoval o aktuálních záležitostech a jednáních ve World Sailing. 

  

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 19. listopadu 2020 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ 

2. Zprávy trenérů SCM a SpS za září/říjen 

3. Zápis ze schůzky PR komise 

4. Prezentace UNIS 

5. Informace ze schůzky s lodními třídami 

 

 

 

 



Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ)
Jednání se uskutečnilo dne 2.10.2020 od 18:00 prostřednictvím MS Teams.

Přítomen: Tomáš Musil (TM), Ondřej Bobek (OB), Martin Žižka (MŽ), Vladimír Dvořák (VD), 
Omluven: Vojtěch Lambl (VL)
Host: Radim Vašík (RV), Václav Brabec (VB) – od 18:30

1. Personální otázky, řízení Sportovního úseku
Jednání  se  zúčastnil  RV  a  VB,  aby  na  základě  zjištění,  ke  kterým  došli  v rámci  přípravy
Reorganizace  ČSJ,  informovali  SÚ  ČSJ  a  příslušné  komise  o  závěrech,  které  musí  být
realizovány ještě za fungování SÚ ČSJ v současné podobě. 
Přítomní vyjádřili své znepokojení roztříštěnou a nejednotnou komunikací jednotlivých členů
VV  ČSJ  zejména  s  rodiči  závodníků  LT  Optimist.  V  rámci  diskuze  všichni  účastníci  schůze
potvrdili, že kompetence jsou v souladu s organizační strukturou ČSJ (směrnice C12) a jednání
za ČSJ jsou a nadále budou vedena v následujících úrovních:
KVS (RD, RDJ) – Tomáš Musil
KTM (29er, Laser, Techno 293) – Ondřej Bobek
KTM (Optimist) – Martin Žižka
Dále přítomní potvrdili,  že žádné jiné komunikační  kanály nebudou využívány a v  případě
potřeby komunikace ze strany členů (ať už speciálních, tak základních) ČSJ budou odkázáni na
výše uvedené osoby, které mají danou problematiku v působnosti.

2. Lodní třída Optimist
SÚ dospěl k názoru, že nominace na ME Optimist jsou uzavřené a nebudou se měnit. VV ČSJ
schválil tyto nominace na svém zářijovém zasedání. Team leader na ME Optimist bude Jakub
Burda. SÚ ČSJ Jakubovi Burdovi důvěřuje a je pevně přesvědčen, že bude tmelícím prvkem
pro celý tým. 
KTM  informovala,  že  do  konce  týdne  (4.  10.)  rozešle  zákonným  zástupcům  členů  SPS
rozdělení  finanční  podpory  na  účast  na  akcích  SPS  konaných  v  letošní  sezóně  spolu  s
rozdělením podpory na účast na nadcházející ME Optimist.
KTM  bude  spolupracovat  na  aktualizaci  Koncepce  ČSJ,  tak  aby  byla  zajištěna  podpora
závodníků, kteří  dosahují  mimořádně významných sportovních výsledků a nejsou zařazeni
do / neúčastní se programu ČSJ.

3. RD/RDJ
TM předložil návrh rozdělení budgetu pro členy RD na 2. pololetí roku 2020. Navržený budget
vychází zejména z počtu odtrénovaných dnů na vodě a s přihlédnutím k výsledkům v sezóně
2019 a 2020. Po diskuzi byl tento návrh upraven do této podoby:



Tento budget bude navržen VV ke schválení.
TM informoval, že návrhy na zařazení do RD/RDJ budou předloženy na listopadovém zasedání
VV ČSJ.

4. Ostatní

a) TM informoval, že ČSJ v pátek 2. 10. obdržel rozhodnutí MŠMT o přidělení investiční
dotace  2020.  TM  informoval,  že  Komise  mládeže  a  rozvoje  členské  základny  (KMR)
pracuje  na  metodice  a  modelu  rozdělení  pořízeného  majetku  do  klubů  pracujícíh  s
mládeží. 

b) V  návaznosti  na  předchozí  bod  KMR  připravuje  návrh  na  odprodej  3  nejstarších
svazových člunů VSR včetně vleků a dlouhodobý pronájem až 6 starších (cca 7 let) lodí
29er.  I  tento  majetek  by  měl  být  nabídnut  v  rámci  rozdělení  majetku  zmíněného v
předchozím bodě. Návrh bude předložen VV na jeho říjnové schůzi.

c) TM informoval o žádosti Jindřicha Houštěka o zařazení do RD. SÚ ČSJ připraví koncept
dopisu s informací o příslušných směrnicích ČSJ k zařazení do RD a jejich nárocích na
nominované do RD. 

Zapsal: T. Musil

Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK, ALT Q, Trenér SPS Optimist, XX (kiteboarding)

závodník doplatek
Teplý V. – 90
Teplý O. - 95
Lavický – 85 – do OH
Bezděková – 95 0 Kč
Vaďurová 93+Tkadlecová 99
Slívová – 91
Švíková K. – 01
Halouzka Jak. - 97

Podpora v roce 
2020 CELKEM

100 000 Kč 900 000 Kč
300 000 Kč 1 300 000 Kč
100 000 Kč 1 200 000 Kč

500 000 Kč
250 000 Kč 1 000 000 Kč
220 000 Kč 500 000 Kč
220 000 Kč 500 000 Kč
220 000 Kč 500 000 Kč



Pravidelná měsíční zpráva za září 2020

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: 29er
Trenér: David Křížek
Datum: 30.9.2020

Ve dnech 19. a 20. září se na přehradě Gabčíkovo u Bratislavy konalo finále Česko-Slovenského 29er 
poháru.

V letošní sezóně nás už dvakrát na Lipně navštívili 29eristé ze Slovenska, a tak se český tým 17. září 
vypravil na vodní nádrž Gabčíkovo, aby si s nimi zazávodil také na slovenské vodě. Tam se mělo rozhodnout 
o vítězích prvního ročníku 29eristického Česko-Slovenského poháru. Na Dunaj se nám naštěstí podařilo 
dostat i koronaviru navzdory, přestože někteří ve čtvrtek přejížděli slovenské hranice doslova za pět minut 
dvanáct. Tam už nás čekal jednodenní trénink a pak víkendový závod, kterého se zúčastnilo sedm posádek 
z Česka a čtyři ze Slovenska. 



První den se za slabého větru odjely tři rozjížďky. Závodníci se na neznámé vodě museli vypořádat s 
různými nástrahami. Nebyl to například jen poměrně silný proud, ale hlavně vodní řasy, které dokázaly 
výrazně zamíchat pořadím. Když se tedy druhý den nastupovalo do další rozjížďky, měli všichni pocit, že je 
už nemůže nic překvapit. O to více tedy všechny šokovalo, když vedoucí posádka Michal Krsička - Lukáš 
Krsička najela hned v prvním kole na mělčinu a musela ze závodu odstoupit. Ostatní lodě odjely ještě tři 
další rozjížďky ve slabším, ale stabilním větru. Po několika vyrovnaných a napínavých soubojích nakonec 
první místo obsadila posádka Lukáš Dadák - Dan Viščor, na druhé pozici skončily Lucie Košatová a Anna 
Košťálová a na třetím místě se umístili Anna Milerová a Jan Pokorný.

Závodu a soustředění na Slovensku se zúčastnilo celkem 8 českých posádek. Na akci měl navazovat závod 
série Eurocup na maďarském Balatonu, ale kvůli nemožnosti získat dva covidové testy za 5 dnů v rozmezí 
větším, než 48 hodin, se náš tým nemohl nakonec zúčastnit.

29er  
Česko - 
Slovenský 
pohár - vodní 
dílo 
Gabčíkovo  



Česko - Slovenský pohár 2020 - konečné pořadí (20 posádek)

1. M. Krsička / L. Krsička
2. L. Dadák / D. Viščor
3. T. Nevelöš / A. Nevelöš

-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. M. Krsička / L. Krsička - 2.001 bodů
2. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 1.750 bodů
3. A. Justová / B. Šabatová - 1.360 bodů

SCM - B 

1. L. Dadák / D. Viščor - 1.350 bodů
2. M. Bauerová / V. Paigerová - 1.140 bodů
3. V. Cibulka / P. Tupý - 710 bodů

Hodnocení posádek:

M. Krsička / L. Krsička - Posádka měla technické problémy po nájezdu na mělčinu. Tým má velkou snahu a 
zlepšuje komunikaci.

Š. Jurečka / M. Jurečka - Tým se závodu a soustředění na Slovensku nezúčastnil. 

A. Justová / B. Šabatová - Posádka spíše stagnuje a ani výsledek v závodě se nevydařil.

L. Košatová / A. Košťálová - Posádka si v závodě vedla velmi dobře a skončila na 2. místě, čímž potvrdila 
rostoucí formu.

J. Čermák / P. Košťál - Jára Čermák se akce zúčastnil, ale jel tentokrát na kosatce, což sám považuje za 
výbornou zkušenost.

T. Nevelöš / A. Nevelöš - Posádka se závodu a soustředění na Slovensku nezúčastnila.



V příštím měsíci čeká závodníky SCM soustředění a finále série Eurocup na italském Lago di Garda, 

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 



Pravidelná měsíční zpráva za říjen 2020

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: 29er
Trenér: David Křížek
Datum: 31.10.2020

České posádky lodní třídy 29er uspěly v absolutním hodnocení série Eurocup. Nejlépe se umístili Michal a 
Lukáš Krsičkovi, kterým patří celkové 3. místo z více než 200 lodí. Úspěch slaví také Tibor a Adam 
Nevelöšovi, kteří zvítězili ve skupině do 17 let. V kategorii dívek pak 3. místo obsadila posádka Lucie 
Košatová a Anna Košťálová. 
Série Eurocup byla zahájena v únoru ve španělském El Balís, kde startovalo celkem 6 našich posádek. Další 
tři regaty v Holandsku, Dánsku a Velké Británii, byly kvůli pandemii zrušeny. Druhý závod sezóny se tedy jel 
až na konci srpna na domácím Lipně. V září následoval německý Kiel, kterého se naše týmy z důvodů 
početního limitu nezúčastnily. Všichni závodníci se naopak chystali do Maďarska na Balaton. Tam se závod 
nakonec odjel také bez naší účasti, protože závodníci nebyli schopni splnit covidová kritéria. Podmínkou byly 
dva testy za posledních 5 dnů v rozmezí více než 48 hodin. Jelikož Balatonu předcházel závod na 
Slovensku, toto kritérium nešlo zvládnout. Naše dvě nejlepší posádky tedy vyrazily pro další body do 



francouzského Hyéres. Tam byl závod zrušen večer před úvodním dnem regaty. Jelo se tedy zpět do Itálie 
na Lago di Garda, kde se koncem října pravidelně koná velké finále série Eurocup. 
Tento závod byl tradičně větrný. Na startu se sjelo celkem 61 posádek, které startovaly najednou v jedné 
skupině. Úvodní den se odjely čtyři rozjížďky. Vyrovnaně vpředu jezdili bratři Krsičkové, kteří si připsali 
dojezdy 13, 10, 15 a 18. Dobře jezdili také sourozenci Nevelöšovi. Těm se ale v úvodní rozjížďce zamotalo 
výtahové lano na genakrové plachtě a z 18. místa se propadli během dojezdu do cíle až na poslední pozice 
a nestihli časový limit. Následně jim ale vyšla další rozjížďka, když se blýskli skvělým 2. místem. Další den 
se vítr hodně točil. Odjely se celkem tři rozjížďky, ale našim se moc nedařilo. Byla to předzvěst frontálního 
systému, který přecházel přes Evropu následný den. To jen hustě pršelo a vítr se nedostavil. Startovalo se 
až zas čtvrtý den. Byla zima a stále pršelo, ale podmínky se v průběhu čtyř rozjížděk zlepšovaly. Když padlo 
do údolí slunce, vítr ještě zesílil. Byly odjety čtyři rozjížďky. Úvod se dařil oběma sourozeneckým posádkám, 

29er - 
Soustředění 
na Lipně  



následně se vyznamenal tým Dadák a Viščor, kteří ač jezdí na 29eru první sezónu, tak se rychle posouvají 
kupředu.

Celkově bylo odjeto 11 rozjížděk. Zvítězila posádka Richard Schultheis a Max Körner z Malty.  Michal a 
Lukáš Krsičkovi skončili na 21. místě a obsadili celkové 3. místo v konečném hodnocení série Eurocup. Na 
23. místě skončil teprve 14letý Tibor Nevelöš se svým bratrem Adamem. Ti si nakonec v sérii Eurocup 
připsali 1. místo v kategorii do 17 let. V dívčích posádkách se nejvíce dařilo Lucii Košatové a Anně 
Košťálové, které si připsaly 3. příčku v Eurocupu v kategorii dívek.

Tým SCM zůstal po závodech na Lago di Garda ještě na další tři dny tréninku.
 
Eurocup - Riva del Garda, ITA - 61 lodí

1. MLT - R. Schultheis / M. Körner - 1,15,1,3,3,1,9,1,2,2,15 - 23b
2. FRA - T. Le Goff / Y. Bertin - 21,13,4,1,5,2,3,16,1,1,2 - 32b
3. SLO - R. Verderber / D. Cante - 16,8,2,6,2,7,2,6,24,8,8 - 49b
—————————————————————————
21. M. Krsička / L. Krsička - 13,10,15,18,27,27,19,18,12,22,25 - 152b
23. T. Nevelöš / A. Nevelöš - DNC,2,18,DNC,19,29,45,12,15,20,30 - 190b
32. Š. Jurečka / P. Košťál - 36,27,33,14,26,33,23,30,33,31,27 - 244b
34. L. Dadák / D. Viščor - 40,32,40,25,50,53,38,23,40,13,19 - 270b
42. L. Košatová / A. Košťálová - 31,36,51,32,BFD,47,28,36,38,42,45 - 335b
43. V. Cibulka / P. Tupý - 49,43,34,23,46,35,50,37,41,39,38 - 336b
48. A. Justová / B. Šabatová - 41,UFD,48,41,44,52,47,29,42,45,36 - 373b

EUROCUP 2020
 
Celkové pořadí:
1. FRA - R. Thoisy / M. Kennish
2. SWE - M. Brenton / A. Norlen
3. CZE - Lukáš Krsička / Michal Krsička
 
Do 17 let:
1. místo - Tibor Nevelöš / Adam Nevelöš
 
Dívky:
3. místo - Lucie Košatová / Anna Košťálová



-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. M. Krsička / L. Krsička - 2.300 bodů
2. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 2.001 bodů
3. A. Justová / B. Šabatová - 1.767 bodů

SCM - B 

1. L. Dadák / D. Viščor - 1.657 bodů
2. M. Bauerová / V. Paigerová - 1.448 bodů
3. V. Cibulka / P. Tupý - 1.005 bodů

Hodnocení posádek:

M. Krsička / L. Krsička - Posádka dokončila limit 100 dnů na vodě a to i přes nepříznivou situaci. Velmi 
dobře si počínali při závodě na Gardě, kterému předcházela jejich účast ve francouzském Hyéres.

Š. Jurečka / M. Jurečka - Posádka se pro podzimní část rozdělila. Šimon Jurečka už se připravuje s Petrem 
Košťálem na novou sezónu.

A. Justová / B. Šabatová - Dívčí posádka spíše stagnuje. V závodě se jim příliš nedařilo.

L. Košatová / A. Košťálová - Další dívčí posádka. Zde je vidět postupné zlepšování kosatnice, která nabírá 
zkušenosti i kondici.

J. Čermák / P. Košťál - Posádka se pro podzimní část rozdělila.

T. Nevelöš / A. Nevelöš - Posádka podala dobrý výkon jak v Hyéres ve Francii, tak i na Eurocupu na Gardě. 
A následně i v závodech na windsurfingu. Je třeba zapracovat na taktice.

Sportovní centrum mládeže se vrátilo z desetidenního pobytu na Lago di Garda a jak to podmínky dovolí, tak 
se začne připravovat na novou sezónu. 

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 



Pravidelná měsíční zpráva za září 2020

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída:  Bic Techno 293
Trenér: Milan Hájek
Datum: 7.10. 2020

V září jsme se věnovali škole a většina členů SpS a SCM se zůčastnila závodu CZECH WINDSURFER CUP 
2020, za účas  celé minulé a součastné surfařské špičky, včetně našich reprezentantů. Naši mladí závodníci
se v tomto poli neztra li a opanovali prak cky celý závod. 

Týden na to se uskutečnil pohárový závod na Rozkoši a po něm jsme vyjeli na kratší soustředění na Gardu. 
Za účas  10 surfařů jsme trénovali hlavně jízdu v silnějším větru, dělali speed testy a celkově jsme se 
hlavně připravovali na závody, které se na Gardě uskuteční v listopadu.



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za září 2020 

 

Sportovní středisko 
Lodní třída: Optimist 
Trenér: Nikol Staňková 
Datum: 9.10.2020 
 

• Soustředění a závod MM Polska, Dziwnow 
 
Od neděle 13.9. trénovala většina členů SpS v Dziwnowě a připravovali se na mezinárodní 
mistrovství Polska, které bylo zároveň i posledním nominačním závodem na ME 2020. Během 5 
tréninkových dní byl bohužel pouze jeden den, který alespoň částečně připomínal rozvlněný Balt, 
jak si ho pamatujeme z loňského roku. Zbylé 4 dny byla hladina vody naprosto hladká a vítr velmi 
slabý. S větrem jsme nebyli úspěšní ale ani během závodu. První den závodu se pro nedostatek 
větru bohužel vůbec nevyjelo na vodu. Následné dva dny závodu jsme zvládli dokončit 3 rozjížďky 
za velmi slabého větru 5 – 8 kt a jednu za větru okolo 10 kt.  
 
Vítr trénink: 4 dny 2 – 8 kt, 1 den 10 – 12 kt   
 
Celkem lodí 281, pořadí: 26. L. Kraus, 48. B. Dokoupilová, 87. L. Dokoupilová, 119. J. Přikryl,                 
123. K. Chalupníková, 130. A. Rabasová, 136. F. Burda, 140. T. Peterka, 184. K. Flosmanová,         
223. Z. Tlapáková, 224. B. Valenová, 231. M. Ráža, 276. K. Lojková 
 
 
 

• MČR – Lipno 

V termínu 25.- 28. září se celé české pole 110 optimistů potkalo na MČR v Černé v Pošumaví. 
V náročných podmínkách, kdy teplota vzduchu byla jen okolo 4 – 10 stupňů a vítr často směrově 
nestabilní jsme dokončili 6 kvalifikačních a 4 finálové rozjížďky. Na stupních vítězů se setkali opravdu 
jen ti nejlepší.  

Celkem lodí 110, pořadí: 1. L. Kraus, 2. B. Dokoupilová, 3. T. Neveloš 
starší žáci: 1. L. Kraus, 2. T. Neveloš, 3. T. Peterka 



 
 

 
 

 

mladší žáci: 1. F. Burda, 2. J. Kříž, 3. M. Ráža 
starší žačky: 1. L. Dokoupilová, 2. K. Flosmanová, 3. B. Valenová 
mladší žačky: 1. B. Dokoupilová, K. Chalupníková, 3. T. Bělunková 

 

 

• Výsledky TOP 5  

 

1. J. Přikryl 2240 bodů 

2. L. Kraus 2232 bodů 

3. F. Burda 2168 bodů 

4. B. Dokoupilová 1625 bodů 

5. L. Dokoupilová 1571 bodů 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za září 2020 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Laser 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 21.10.2020 
 

• Trénink před MČR L 4,7 a LAS Nové Mlýny 21. - 25. 9. 
o Trénink pro L 4,7 by spojen se soustředěním ALT Laser. 
o Trenérem pro L 4,7 ALT  byl Jean Baptiste Janča. 
o Účast SCM: Klára Himmelová, Jiří Himmel, Markéta Kališová, Michal Halouzka. 
o V rámci ALT se zúčastnilo celkem dalších 7 lodí L 4,7. 
o Od 21. - 23. 9. se na trénink přidala Martina Bezděková, ke které se na Radiálu přidali Klára 

Himmelová a Jiří Himmel. 
o LAS se soustředění účastnili až od středy. 
o Trénink byl zaměřen hlavně na starty a krátké rozjížďky. Díky blížícímu se MČR trénink 

nepřesahoval 2,5 hodiny. 
o Počasí přálo a foukalo každý den kromě čtvrtku. 

• Jednání ke spuštění tréninkového deníku Yarmill a jednání s dalšími trénéry SCM o požadavcích na 
tréninkový deník. 

• Řešení problematiky koncepce fyzické přípravy s Romanem Teplým. 
o Domluvení další spolupráce a pomoci k vytvoření koncepce díky kontaktům na atletickém 

svazu. 

 



 

 

 
 

REORGANIZACE ČSJ: ZÁPIS ZE SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY – PR 
 

Jednání se uskutečnilo dne 8. 10. 2020 od 18:00 prostřednictvím MS Teams. 
 
Přítomni: Václav Brabec (VB), Radim Vašík (RV), Eva Skořepová (ES), Katka Fantová (KF), Pavel 
Winkler (PW), Jitka Tkadlecová (JT)  
Omluven: nikdo 
Host: nikdo 
 
1. PR & Marketing strategie 
 
Proběhla diskuze k cílům strategie komunikace pro roky 2021–24: 
 
PW – Jachting má velké množství financí od státu, přičemž peníze z marketingu můžou tvořit 
maximálně 10 %, je třeba komunikovat jachting jako atraktivní sport pro zvyšování členské základny. 
Získat nové zájemce prostřednictvím budování image (ekologie, rozvoj, vlastnosti atd.), tzn. přilákat 
sofistikovanou kampaní inteligentní lidi a zprostředkovat jim první kontakt s jachtingem (landing 
page, interaktivní mapa) – snížit bariéry pro kontakt s jachtingem. Dlouhodobým cílem je trvalé 
zastoupení na olympiádě, cílovou skupinou jsou rodiče s vyššími příjmy a vyšším vzděláním, které 
přesvědčíme, že jachting je super pro jejich děti, a provedeme je na jejich cestě k olympiádě. 
 
JT – Důležitá je komunikace jachtingu dovnitř ČSJ – udržet si členskou základnu. 
 
RV – Definovat širší cíle s měřitelnými hodnotami: 

- Prezentovat jachting směrem ven (metrika: návštěvnost stránky informující o jachtingu)  
- Nábor mládeže (metrika: počet prodaných licencí mládeži, počet startů mládeže) 
- Jachting jako sport na celý život (metrika: členská základna) 
- Komunikace s členskou základnou (sdílet zážitky, hrdost příslušnosti ke sportu)  

 
Cíl PR pro období 2020-24: Představovat jachting jako atraktivní ekologický sport pro všechny věkové 
kategorie, který rozvíjí nejenom fyzické parametry jedince, ale také analytické myšlení, fair play…  a je 
to sport na celý život.  
 
Úkol pro ES: Na základě výstupů z dnešní schůzky aktualizovat Cíle ve Strategii. Připravit metriky pro 
jednotlivé cíle. Připravit tabulku vývoje počtu členů ČSJ, počtu licencí a počtu startů v letech 2016–
2020. 
 
2. Prostředky, jak cílů dosáhnout 

PW: Propojit lidi z byznys regat s okruhovými jachtaři – například na jachtařském plese, nebo jiné 
formě vyhlášení Jachtaře roku, ukazovat fun jachtařům, jak závodní jachting ve skutečnosti funguje 
(umožnit jim potkávání), nedělat rebranding, ale repositioning  
 
Úkol pro ES: K jednotlivým prostředkům doplnit, který cíl mají plnit, ke každému prostředku doplnit 
časovou náročnost a vynaložené finance. 
 
 
 
 



 

 

3) Analýza současného fungování 
 
ES: Neexistuje zpětná vazba pro práci PR manažera ze strany VV 
RV: Těžko lze zpětně analyzovat něco, co nikdy nebylo konkretizováno/nastaveno. 
 
Úkol pro ES: Připravit dotazník na kluby, kterým získáme vstupní data pro metriku + spokojenost s PR 
+ spolupráce s krajskými médii (se zvýšeným zájmem o jachting). 
 
Zapsali: Václav Brabec a Eva Skořepová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Zástupci sportovních svazů, 09. 10. 2020 

Podpora vysokoškolského sportu



Program

• Plnění cílů projektu

• Oslava mezinárodního dne UNIS - report

• Aktuální stav

• Výplaty za 3. Q

• Nové návrhy na 4.Q

• Inovace pro rok 2021 

• Komunikace (web, prezentační materiály)



Cíl nové podpory
rozvoje
vysokoškolského
sportu

Podpořit vybrané sportovce a zajistit 
podmínky pro jejich přípravu a studium

Centralizovat a unifikovat základní podmínky 
pro podporu vynikajících VŠ sportovců

Vytvořit motivační nástroj pro VŠ 

Zvýšit povědomí o VŠ sportu



Nároky na vysoké školy zapojené do programu

Zpracovat žádost do 
dotačního programu 

Umožnit pro sportovce 
zařazené do systému 
individuální studijní 

plán 

Vyčlenit koordinátora 
VŠ sportu 

Vytvořit seznam 
podporovaných 

sportovců

Zajistit další benefity 
pro sportovce

Rozšiřovat možnost 
sportování všem 

studentům

Restartovat VŠ 
sportovní kluby

Pořádat závody

Zapojit se do soutěží 
VŠ

Edukovat studenty o 
potřebě PA

Vytvořit jednotnou 
prezentaci 

s podmínkami podpory 
sportovců





Aktuální stav projektu

• Odešel informační mail pro všechny zařazené (06/2020)

• Byla vyplacena stipendia dle Stipendijního programu za 1. a 2. Q 
(06/2020) ve výši 22 236 tis Kč.

• Podpořeno 359 sportovcům z 21 veřejných vysokých škol ze 13 měst po 
celé České republice. 

• Mezi školy rozděleno prostřednictvím dotačního programu na podporu 
sportu 15 398 tis Kč. 

➢Několik úprav výše stipendií

➢Neoprávněné čerpání



Výplaty stipendií za 3.Q

• Do konce září

• Na základě již zaslaných dokumentů

• Úpravy výše stipendií u několika 
sportovců

• Dle platných podmínek Stipendijního 
programu



Zařazení studenti – 3. Q 

Sport Počet Celkem (tis Kč)

Atletika 42 1395
Badminton 8 216
Baseball 5 114
Basketbal 21 541
Biatlon 3 84
Box 1 45
Curling 5 195
Cyklistika 7 183
Florbal 44 1239
Fotbal 3 63
Golf 2 90
Gymnastika 2 69
Házená 34 847
Jachting 2 90
Jezdectví 2 36
Judo 12 412
Kanoistika 13 519
Karate 6 170
Krasobruslení 1 45
Lední hokej 15 441
Lukostřelba 3 120
Lyžařský orientační běh 6 220
Lyžování 17 582
Plavání 14 455
Pozemní hokej 5 141
Rugby 2 48
Softball 3 135
Sportovní střelba 1 45
Stolní tenis 3 72
Šerm 12 462
Taekwondo 0 0
Tenis 2 45
Triatlon 4 123
Veslování 14 519
Vodní pólo 7 192
Volejbal 37 970
Vzpírání 5 141
ZPS 8 345
Celkem 371 11 409
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Výplaty stipendií za 4.Q

• Do konce prosince

• Na základě zaslaných dokumentů pro již zařazené 
sportovce

• Na základě nového zařazení (dle počtu kvót); 

➢návrhy do 1. 10. 2020, následná kontrola 

➢smlouva + žádost do 31. 10. 2020

➢Nad kvótu VŠ se budeme snažit zařadit A 
sportovce 

➢V plánu vyplatit cca 15 mil Kč.



Inovace pro rok 2021
• Smlouva

• Stipendijní program – možnost snížit výši stipendia na základě snížené 
výkonnosti

• Lepší kontrola zařazených sportovců svazy

• Kontaktní mail list na svazy (do 15. 10. 2020)

• Nabídka svazům na zaslání předvýběru sportovců (do 20. 10. 2020)

• Od 1. 11. zahájíme proces zařazování sportovců na další rok

• Kontrola sportovců zařazených dle výkonnosti na univerzitních akcích 
prostřednictvím ČAUS

• Částečná úprava kritérií výkonnosti pro zařazení do projektu

• Spolupráce se sportovními gymnázii

• Hodnocení koordinátorů a naplnění projektů v rámci dotačního 
programu



Individuální sporty
návrhy na změny pro rok 2021 

Kategorie Výkonnost sportovce Částka (Kč/měsíc)

A je účastníkem posledních olympijských her

je účastníkem posledního mistrovství světa, nebo mistrovství Evropy v seniorské

kategorie
15 000 

B je účastníkem poslední Univerziády nebo Akademického mistrovství světa

je účastníkem posledního MS nebo ME v příslušné mládežnické kategorii

10 000

C získal medaili v příslušné kategorii na posledním mistrovství České republiky 

pořádaném příslušným svazem 8 000

D je zařazen v systému sportovního centra mládeže / vrcholového sportovního centra 

mládeže / akademie zřízené svazem příslušného sportu 7 000

E získal medaili na posledních Českých akademických hrách nebo Akademickém

mistrovství České republiky 5 000

Rozlišit výsledek ze seniorské a mládežnické kategorie
Zvážit diferenciaci výsledků individuálních a vícečlenných disciplín (štafety, posádky…..)
Zvážit diferenciaci OH x neOH sporty



Týmové sporty
návrhy na změny pro rok 2021 

Kategorie Výkonnost sportovce Částka (Kč/měsíc)

A je účastníkem posledních olympijských her

je účastníkem posledního mistrovství světa, nebo mistrovství Evropy v seniorské

kategorie

15 000 

B je účastníkem poslední Univerziády nebo Akademického mistrovství světa

je účastníkem posledního MS nebo ME v příslušné mládežnické kategorii
10 000

C je hráčem nejvyšší soutěže pořádané v České republice v příslušné mládežnické nebo 

dospělé kategorii příslušného sportovního svazu
8 000

D je zařazen v systému sportovního centra mládeže / vrcholového sportovního centra 

mládeže / akademie zřízené svazem příslušného sportu – individuální sporty
7 000

E získal medaili na posledních Českých akademických hrách nebo Akademickém

mistrovství České republiky
5 000

Rozlišit výsledek ze seniorské a mládežnické kategorie
Zvážit diferenciaci OH x neOH sporty



Proces zařazení
Výběr

• Koordinátor monitoruje sportovce a jejich výkonnosti na VŠ a prostřednictvím svazů

Návrh
• Koordinátor schvaluje seznam sportovců, ten předkládá VICTORIA VSC

Návrh

• VICTORIA VSC seznam formálně kontroluje a předkládá ke schválení svazu, svaz má právo 
sportovce nezařadit

Zařazení
• Sportovec absolvuje proces zařazení (smlouva, GDPR, žádost o stipendium)

Benefity
• Stipendium

Povinnosti
• Vůči VŠ, vůči VICTORIA VSC, vůči svazu

Výroční 
hodnocení

• Koordinátor zpracovává na konci období písemnou formou VH



Komunikace

• Prostřednictví webu www.victoriavsc.cz

• Možná spolupráce s Universitas

• Připravuje se prezentace jednotlivých VŠ (do 
konce října budou umístěny na webu)

• Plánovaná prezentace pro zástupce 
sportovních gymnázií

http://www.victoriavsc.cz/


Prostor pro dotazy





 

 

 
 

INFORMACE ZE SCHŮZKY S LODNÍMI TŘÍDAMI 
 

Jednání se uskutečnilo dne 6.10.2020 od 20:30 prostřednictvím MS Teams. 
 
Přítomen: Václav Brabec, Radim Vašík, Jan Pour (RS500), Jitka Richterová (RS Feva), Pavel Kamenský 
(ČWA), Alexandr Sadílek (2.4Mr), Petra Kafková (Evropa), Dan Audy (ILCA), Jana Košťálová (29er), 
Marek Raška (ČWA), Sylvia Mrázová (RS Aero), Rudolf Lidařík (Finn), Jakub Nápravník (Fireball), Jan 
Jedlička (Fireball), Petr Bříza (ALT RS),  
 

 

• Václav Brabec informoval o novinkách, resp. změnách v ČSJ, které se dotknou činnosti ALT 
(reorganizace). Přítomní diskutovali o tom, co očekávají od Reorganizace ČSJ z pohledu lodních 
tříd.  

• Václav Brabec upozornil ALT na účinnost nového Soutěžního řádu od 1.1.2021 se kterým je 
spojen nový systém koeficientů závodů atd. 

• Václav Brabec vyzval lodní třídy, aby se ucházely o pořadatelství významných sportovní akcí a 
nabídl spolupráci na přípravě kandidatur a organizaci závodů. Prezentace pro nadidatury je 
k dispozici zde: https://www.sailing.cz/get-file/files-
dir/dokumenty/csa_event_presentation.pdf Jana Košťálová informovala o připravovaných 
významných sportovních akcích pro lodní třídy 29er a 49er (MEJ 49er/FX, ME 29er).  

• Radim Vašík informoval o investiční dotaci, kterou se podařilo získat ČSJ a vyzval lodní třídy, 
aby spolupracovali se Sportovním úsekem na návrhu na rozdělení nově pořízeného majetku.  

• Václav Brabec informoval o přípravách portálu pro vkládání závodů do CTL. Práce na tomto 
portálu jsou opožděny z důvodů prodlení na straně zhotovitele. Jan Jedlička, Pavel Kamenský 
a Petr Bříza nabídli pomoc pokud zhotovitel nebude schopen tento projekt dokončit. 

• Václav Brabec informoval o přípravách Czech Youth Nationals, který proběhne od 21.8.2021 
do 29.8.2021 v YC Dyje Břeclav na Nových Mlýnech.  

• Václav Brabec vyzval ALT, aby zasílaly na sekretariát ČSJ (sailing@sailing.cz) výsledky 
pohárových soutěží 2020.  

• Václav Brabec vyzval ALT, aby zasílaly na Sportovní úsek (musil@sailing.cz) požadavky na 
podporu na ME/MS 2021, včetně místa konání, výše startovného a nákladů na akci. 

• Václav Brabec vyzval ALT, aby zasílaly na sekretariát návrhy na ocenění Jachtař roku. 

• Václav Brabec vyzval ALT, aby zasílaly případné návrhy na aktualizaci dokumentu Doporučení 
pro pořadatele závodů https://www.sailing.cz/get-file/files-dir/dokumenty/manual-zavody-
csj-rozhodci.pdf na email brabec@sailing.cz . Petra Kafková navrhla doplnění vyhlašovaných 
kategorií do tohoto dokumentu. Tento dokument bude aktualizován pro sezónu 2021, tak aby 
byl k dispozici v březnu/dubnu 2021. 
 

https://www.sailing.cz/get-file/files-dir/dokumenty/csa_event_presentation.pdf
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https://www.sailing.cz/get-file/files-dir/dokumenty/manual-zavody-csj-rozhodci.pdf
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