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Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 31. října 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí 

 

Přítomni: Brabec, Fantová, Kraus, Musil, Soušek, Vašík, Sünderhauf (do 16.45) 

Omluveni: Lambl, Skořepová 

KK: Ondráček 

 

 

Výkonný výbor v úvodu jednání uctil minutou ticha památku pana Rudolfa Holého. 

 

Výkonný výbor přijal rezignaci Milana Páleníčka na funkci člena VV ČSJ ke dni 29. 10. 2019, 

kterou podal z osobních důvodů. Výkonný výbor M. Páleničkovi děkuje za doposud odvedenou 

práci a přeje mu hodně osobních a pracovních úspěchů. 

 

Jako host se zúčastnil zasedání Výkonného výboru Ondřej Bobek, aby se představil jako možný 

kandidát na člena VV za odstupujícího M. Páleníčka. V této souvislosti dále informoval J. Kraus, že 

zájem o kandidaturu na nového člena VV projevil i Milan Ptáčník. 

 

Dále se jako host se zasedání Výkonného výboru zúčastnil Marián Jelínek, aby představil členům 

VV projekt SportMentor. 

 

 

1) Projednání zápisu 

 

Doplnění zářijového zápisu VV: 

Výkonný výbor potvrdil rozhodnutí o rozdělení podpory na akce trenéra SCM Laser z rozpočtové 

kapitoly 08-23 a 08-24 SCM Laser následovně: 

Markéta Kališová – 43 523,- Kč 

  

 

K úkolu 19-33 (Jednat s Chorvatským svazem jachtingu o možnosti uspořádání MČR ORC 2020 

v rámci závodu chorvatského CRO ORC): 

Úkol trvá. R. Vašík informoval, že na 23. České námořní rallye byla zahájená jednání s Denisem 

Marinovem. Jednání s Chorvatským svazem budou pokračovat, aktuálně se čeká na stanovení 

termínu konání závodu v Chorvatsku (předběžně listopad 2020). 

 

K úkolu 19-35 (Společně vypořádat připomínky J. Krause k bodu 2.3.1.1. směrnice C12 „Komise 

vrcholového sportu“ a případný návrh úpravy tohoto bodu předložit na říjnovém zasedání VV): 

Úkol splněn. V. Brabec zpracoval protinávrh směrnice C12, ve kterém jsou zapracovány 

připomínky J. Krause. Hlasováním (pro: 0; proti: Brabec, Fantová, Musil, Vašík, Soušek, 

Sünderhauf; zdržel se: Kraus) protinávrh nebyl schválen. VV hlasováním (pro: Brabec, Fantová, 

Musil, Vašík, Soušek, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Kraus) schválil původní návrh směrnice C12. 

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit směrnici C12 na webu ČSJ v sekci dokumenty. 

 

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

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

Úkol trvá. J. Kraus informoval, že připravil za KVS tabulku s návrhem počtů požadovaných kusů 

pro reprezentanty a členy SCM a SpS. Termín pro konečnou specifikaci oblečení je prodloužen na 
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prosincové zasedání VV v návaznosti na jednání komisí HZS, KZ a KR, která proběhnou v závěru 

listopadu 2019. 

 

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

na OH 2020 v Janově): 

Úkol trvá. J. Kraus informoval o tom, že v současnosti probíhají jednání s reprezentanty ohledně 

počtu účastníků na tomto závodě. 

 

K úkolu 19-38 (Za KVS jednat o detailech spolupráce Alessie Palanti a jejího trenéra s RD ČSJ): 

Úkol splněn. J. Kraus informoval o tom, že hovořil s matkou Alessie Palanti, a že spolupráce bude 

pokračovat na úrovni KVS/trenér/Alessia.    

 

K úkolu 19-40 (Odpovědět Johaně Nápravníkové Kořanové na její dopis ohledně výběrového řízení 

na pozici trenéra SCM 29er): 

Úkol splněn. J. Kraus informoval o tom, že se potkal s Johanou Nápravníkovou Kořanovou 

a záležitost si objasnili. V současnosti KVS jedná s Johanou o možné spolupráci na bázi kondičního 

trenéra. 

 

K úkolu 19-41 (Posoudit žádost M. Smolaře o úpravu vyúčtování nákladů trenéra SCM Laser 

a o proplacení pronájmu soukromého motorového člunu a doporučit řešení situace na říjnovém 

zasedání VV): 

Úkol splněn. J. Kraus doporučuje proplacení doplatku z kapitoly 0818 (rezerva KTM) M. 

Smolařovi za náklady spojené s pronájem vlastního člunu. Výkonný výbor jednohlasně schválil 

proplacení doplatku nákladů za pronájem vlastního člunu M. Smolaře ve výši 48.750,- Kč. Dále VV 

jednohlasně schválil doplatek na náklady trenéra SCM Laser za akce ve výši 7 010,- Kč z rezervy 

KTM 0818. 

 

K úkolu 19-42 (Projednat se zástupci uvedených lodních tříd a s pořadatelem návrh na uspořádání 

závodu Czech Youth Nationals): 

Úkol splněn. V. Brabec informoval o probíhající koordinaci termínových kalendářů 2021, ve 

spolupráci s KZ, aby mohlo dojít k vypsání „Czech Youth Nationals“. 

 

 

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

Z. Sünderhauf – TMK – informoval o aktuálních aktivitách TMK a Jachtařské akademie ČSJ. 

Oběžník je přílohou tohoto zápisu. 

 

Z. Sünderhauf – TMK – podal informace o tom, že úspěšně proběhl na Nových Mlýnech závěrečný 

koučink s Jakubem Kozelským a Veronikou Kozelskou Fenclovou v rámci rekvalifikace na trenéra 

II. třídy. Kurz absolvovalo všech 12 přihlášených trenérů. 

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval o tom, že ke dvěma praktickým seminářům pro trenéry III. 

třídy, který vedl s velmi dobrými výsledky Michal Kučera, byl přidán ještě podzimní termín ve 

dnech 17. - 29. září 2019 v České Skalici. 

 

Z. Sünderhauf – TMK – informoval o tom, že TMK a JA ČSJ nabídne účastníkům Rekvalifikace na 

trenéra II. třídy v roce 2020 možnost vykonávat funkci pomocného trenéra v rámci soustředění nebo 

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

 

J. Kraus – KVS – informoval o současné spolupráci s trenéry, dále informoval o probíhajících 

akcích, kde je k dnešnímu dni potřeba vyzdvihnout výsledky mladých reprezentantů třídy Bic 

Techno 293. 

 

J. Kraus – KVS – předložil návrh KVS na složení RD družstva pro rok 2020, následovně: 

 

RD 

Finn:    Ondřej Teplý 

Laser Standard: Viktor Teplý 

   Jakub Halouzka 

Laser Radial:  Martina Bezděková 

49er FX:  Sára Tkadlecová – Dominika Vaďurová 

RS:X W:  Kateřina Švíková 

   Jana Slívová 

RS:X M:  Karel Lavický  

 

RDJ    

Laser Radial:  Alessia Palanti 

   Klára Himmelová 

Laser Standard: Benjamin Přikryl 

   Vítězslav Moučka 

   Mikuláš Vaszi 

29er:   Jaroslav Čermák – Petr Košťál   

   Michal Krsička – Lukáš Krsička 

 

VV hlasováním (pro: Kraus, Musil, Vašík, Soušek, Sünderhauf; proti: Fantová; zdržel se: Brabec) 

návrh KVS na složení RD a RDJ schválil. 

 

Výkonný výbor hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Musil, Vašík, Soušek, Sünderhauf; proti: 0; 

zdržel se: Kraus) schválil návrh KTM na složení členů SCM a SpS pro rok 2020 následovně:  

 

SCM Laser: Michal Halouzka, Jiří Himmel, Klára Himmelová, Markéta Kališová, Andrew 

Lawson, Vítězslav Moučka, Benjamin Přikryl, Jiří Vacula, Mikuláš Vaszi, Zdeněk Vysloužil, 

Alessia Palanti 

 

SpS Q: Adam Jaroš, Kristýna Flosmanová, Lukáš Kraus, František Burda, Barbora Valenová, 

Vojtěch Tlapák, Zuzana Tlapáková, Beáta Dokoupilová, Linda Dokoupilová, Klára Chalupníková, 

Jeremiáš Přikryl, Adéla Rabasová, Matyáš Ráža, Karolína Lojková  

 

Složení družstev SCM 29er a SCM a SpS Windsurfing bude hlasováno per rollam. 

 

VV předpokládá celkové objemy financí pro RD, SCM a SpS pro rok 2020 obdobné jako v roce 

2019, návrh rozdělení budgetů bude předložen ke schválení na prosincovém zasedaní VV. 

 

VV jednohlasně schválil návrh trenéra SCM 29er na přidělení lodí 29er ČSJ pro rok 2020 

následujícím posádkám: 

1. Jaroslav Čermák – Petr Košťál  

2. Michal Krsička – Lukáš Krsička  
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3. Anna Justová – Barbora Šabatová 

4. Šimon Jurečka – Matěj Jurečka  

5. Lucie Košatová – Anna Košťálová 

6. Vojtěch Cibulka – Petr Tupý 

7. Tadeáš Tkadlec – Adam Hudec  

8. Tibor Nevelöš – Adam Nevelöš 

9. Lukáš Dadák – Dan Viščor 

10. Zuzana Vychová – Anna Teubnerová  

 

 VV ukládá M. Souškovi realizovat se závodníky smlouvy o zápůjčce.  

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – předložil návrh na přidělení příspěvku ve výši 13 000,- Kč 

určeného k nákupu výživových doplňků následujícím reprezentantům (účastníci testovacího 

programu): 

D. Vaďurová – S. Tkadlecová 

J. Slívová  

O. Teplý 

VV předložený návrh jednohlasné schválil. 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí zprávy trenéra SCM 29er za září a říjen a trenérky SpS Optimist za 

září. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

 

4) MČR 2019 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace, že proběhla téměř všechna MČR, zbývá odjet poslední 

MČR, a to Team Race Q na Vltavě. 

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2019  

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 30. 10. 2019. 

 

VV rozhodl jednohlasně o přesunu částky 100 000,- Kč z rozpočtové kapitoly 0310 (rezerva KVS) 

do rozpočtové kapitoly 0818 (rezerva KTM). 

 

VV ukládá členům VV zaslat M. Souškovi do 15. 11. 2019 požadavky na jednotlivé rozpočtové 

kapitoly pro rok 2020. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že se 14. listopadu 2019 účastní na Strahově porady 

předsedů svazů. 

 

VV schválil nominaci do ankety o nejlepšího světového jachtaře roku 2019 předloženou KVS, 

následovně: 

kategorie muži – Mat Belcher a Will Ryan (AUS) 

kategorie ženy - Anne-Marie Rindom (DEN) 
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R. Vašík – předseda ČSJ – Výkonný výbor vzal na vědomí rozhodnutí předsedy ČSJ, který 

delegoval jako zástupce ČSJ Františka Bauera na Konferenci World Sailing, která se koná 26. 10. – 

3. listopadu 2019 (Bermudy). 

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil návrhy hlasování na WS AGM jako podklad pro jednání, na 

kterých bude ČSJ zastupovat František Bauer. VV vzal tuto informaci na vědomí. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o průběhu a dokončení výběrového řízení na strojní 

investice. V současné době probíhá realizace projektu strojních zařízení. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o průběhu jednání s MŠMT o dotačním titulu na strojní 

investice. V současné době byly dotační finance na projekt strojních zařízení převedeny na dotační 

účet ČSJ. 

 

Výkonný výbor obdržel žádost Jana Krause o zapůjčení svazové lodě Laser pro Tobiáše Krause. 

Trenér SCM Laser Š. Novotný se zápůjčkou souhlasí. VV hlasováním (pro: Brabec, Fantová, 

Vašík, Soušek, Musil; proti: 0; zdržel se: Kraus) žádost schválil. Podmínkou zápůjčky je složení 

kauce ve výši 10.000,- Kč na účet ČSJ a podpis smlouvy o zápůjčce. Loď je uskladněna ve skladu 

v Roudnici nad Labem. VV ukládá M. Souškovi uzavřít se zákonným zástupcem T. Krause 

smlouvu o zápůjčce lodě Laser. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – předložil návrh správce majetku ČSJ na převod vybraných svazových 

motorových člunů. VV jmenuje pracovní skupinu ve složení: V. Brabec, T. Musil, M. Soušek. 

Pracovní skupina předloží návrh na způsob vyřazení vybraných svazových člunů na prosincovém 

zasedání VV. 

 

 

7) Různé 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – VV jmenuje na návrh KR Pavla Muroně Národním rozhodčím pro řízení 

závodů. 

 

K. Fantová – AÚ, KKK, PR – informovala, o tom že v soutěži o tři kurzy v projektu 

SPORTMENTOR, kterou vyhodnocovala odborná komise složená mimo jiné z fotografů Martiny 

Barnetové a Pavla Nesvadby, obdržela komise fotografie z devíti klubů.  

Vítězné fotografie a kurz s deseti přístupy získaly následující kluby: 

Yacht Club Baník Most 

YC DIM Bezdrev 

Yacht Club LS BRNO  

Vítězné kluby obdrží informace o dalším postupu pro přístup na kurz SPORTMENTOR 

 

K. Fantová – AÚ, KKK, PR – informovala, že Galavečer ČSJ spojený s vyhlášení ankety „Jachtař 

roku 2019“ proběhne v pátek 6. března 2020 v kongresovém sále Masarykových kolejí, Praha 6 

(https://www.masarykovakolej.cz/kongresy). 

 

K. Fantová – AÚ, KKK, PR – informovala o tom, že v září 2019 se začalo systematicky pracovat na 

komunikaci v rámci Facebooku ČSJ. V září bylo publikováno na FB ČSJ celkem 36 příspěvků (viz 

report v příloze). 

 

(https:/www.masarykovakolej.cz/kongresy
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M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o tom, že se schůze HZS uskuteční v sobotu 30. 11. 2019 od 

11:00, schůze KZ k tvorbě CTL 2020 se uskuteční od 13:00 a schůze KR se uskuteční od 15:00 

v budově ČUS na Strahově (zasedací místnost č. 234, 1. patro, vpravo na konci chodby). 

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil návrh na složení KLT. 

Předseda: Václav Brabec. Členové: Antonín Mrzílek, David Křížek, Jan Chlup, Jan Hirnšal 

(zástupci ČANY, ATMR, ČWA a kiteboardingové komunity budou doplněni později) 

Hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Vašík, Soušek, Musil; proti: 0; zdržel se: Kraus) VV návrh na 

složení KLT schválil. 

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil návrh Jednacího řádu Odborných komisí ČSJ, směrnice B9. 

VV hlasováním (pro: Brabec, Fantová, Vašík, Soušek, Sünderhauf, Musil; proti: 0; zdržel se: 

Kraus) směrnici B9 schválil a ukládá D. Dvořákové zveřejnit směrnici B9 na webu ČSJ v sekci 

dokumenty. 

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil návrhy na úpravy nebo vyřazení dokumentů na webu ČSJ 

v návaznosti na jejich přiřazení jednotlivým odborným komisím ČSJ. VV ukládá členům VV, aby 

se rozhodli, zdali budou přiřazené dokumenty svých komisí upravovat, přesouvat nebo vyřazovat 

a své návrhy předložili na prosincovém zasedání VV. 

 

Výkonný výbor schválil jednohlasně návrh na výši maximálních nákladů na realizaci projektu 

Talentovaná mládež proplacených z rozpočtu ČSJ pro jednotlivé kluby (z rozpočtové kapitoly 

1301) pro rok 2019 následovně: 
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Kluby zahrnuté v této tabulce budou kontaktovány s žádostí o kontrolu započítávaných údajů 

s termínem odpovědi do 10. 11. 2019. 

 

VV ukládá M. Souškovi realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu 

Talentová mládež. 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil opětovně návrh směrnice C18 pro výpůjčku svazových 

motorových člunů, která byla předložena již na zářijovém zasedání VV. VV hlasováním (pro: 

Brabec, Fantová, Musil, Vašík, Soušek, Sünderhauf; proti: 0; zdržel se: Kraus) návrh směrnice C18 

schválil. VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit na webu ČSJ v sekci dokumenty nové znění směrnice 

C18 včetně formuláře Žádost o vypůjčení člunu s přívěsem“.  
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V. Brabec – LK, KLT – informoval, že ke dni 30. 10. 2019 se na Akademické mistrovství světa 

v jachtingu přihlásily následující posádky: 

1. Ondřej Teplý, Adam Záruba, Anna Wehrenberg, Johana Rozlivková  

2. Šimon Mareček, Sára Tkadlecová, Klára Houšková, Václav Brabec 

VV rozhodl o prodloužení výzvy k přihlášení do 30. 11. 2019. 

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil členům VV výhled „Významných sportovních akcí 2020“ (viz 

příloha).  

 

Petr Ondráček – KK ČSJ – informoval, že se uskutečnila kontrola hmotného majetku ČSJ za rok 

2019. Zápis z kontroly KK ČSJ je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 12 hod. v YC CERE.  

 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Oběžník pro trenéry ke dni 29. 10. 2019 

2. Zprávy trenéra SCM 29er za září a říjen 2019 

3. Zpráva trenérky SpS za září 2019 

4. Report FB ČSJ za září 2019 

5. Významné sportovní akce 2020 

6. Zpráva KK ČSJ z kontroly hmotného majetku ČSJ za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          V Praze dne 29. 10. 201 
Ahoj trenéři a kolegové.  
V rámci Jachtařské akademie a Trenérsko- metodické komise jsme letos uskutečnili celou řadu akcí ale 
především se koukáme dopředu a již chystáme aktivity na rok 2020. Zde je jejich výčet: 
 

1) Opět upozorňuji, že jsme spustili na Jachtařské akademii projekt -  SportMentor, za kterým se 

skrývá uznávaný odborník Marian Jelínek, který aktivně spolupracuje s Jachtařskou akademií již 3 

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

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

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

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

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

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

Sporty Brno, YC DIM Bezdrev a YC Baník Most. Gratulace. 

2) Dále se budeme snažit, v rámci zlepšení trenérské práce,  navázat dlouhodobou spolupráci 
s kondičními a rehabilitačními trenéry Patrikem Semerákem a Jakubem Vejvarem. Oba byli 
doporučeni Milanem Koláčkem, který s nimi absolvoval přípravu na náročné off- shore závody ve 
Francii v letech 2016- 17. Informace o nich najdete na  https://mvtandtherapy.com . Velmi 
zajímavý rozhovor o nich najdete na: http://www.muzivcesku.cz/unikatni-projekt-movement-
and-therapy-spojuje-regeneraci-se-sportem-celostni-pristup-v-cesku-chybi-rikaji-jeho-
zakladatele/. Nejdříve vše probereme s Komisí vrcholového sportu a následně na Výkonném 
výboru ČSJ. 

3) Úspěšně proběhl na Nových mlýnech závěrečný koučing s Jakubem Kozelským a Veronikou 
Kozelskou v rámci  Rekvalifikace na trenéra II. třídy. Kurz  absolvovalo všech  12 přihlášených 
trenérů!  Informaci o průběhu na Nových Mlýnech si můžete přečíst zde:“ Dobré ráno z Nových 
Mlýnů. Pokračuje koučink závodníků na Mistrovství republiky Laser v rámci Rekvalifikace trenérů 
jachtingu II. třídy.  Dnes je závěrečný  den. Především všichni tady zúčastnění trenéři gratulujeme 
Karlu Lavickému k vynikajícímu výsledku, že se dokázal kvalifikovat na OH v Tokiu. I pro nás je to 
velké povzbuzení. Včera jsme i zařadili do programu velmi zajímavou přednášku od Vaška Brabce 
a Radima Vašíka- Řešení protestních situací přímo z probíhajícího Mistrovství republiky. Velmi 
zajímavý pohled rozhodčích a trenérů. Následně se odjeli čtyři  kvalitní rozjížďky v měnícím se a 
ke konci zesilujícím se větru. Na pěti trenérských člunech probíhal koučink vybraných závodníků 
vždy před startem, mezi rozjížďkami a následně briefing na břehu se zhodnocením jízd a 
doporučením případného vylepšení. Jakub Kozelský se střídavě pohyboval na všech člunech a 
přispěl vždy svým pohledem na jednotlivé činnosti. Večer proběhlo otestování znalostí  na 
donesených notebookách, výběrem otázek ze 100 otázek celkově. Trenéři jachtingu II. třídy , 
s mezinárodní platností, se stávají: Milan Hájek, Jan Johan Hirnšál, Nikol Staňková, Štěpán 
Novotný, Tomáš Karas, Ivánek Šenkýř, František Bauer, Lukáš Dlouhý, Ondra Vachel, Jiří 
Halouzka, Pavel Konopík. Vojta Šindelář si ještě dodělá zkoušku na FTVS. Odezvy na formu celé 
rekvalifikace a závěrečného koučinku byly velmi pozitivní a v některých případech i nadšené a 
dostali jsme řadu doporučení na příští rok. Jsme domluveni, že Kuba Kozelský bude v pozici  
hlavního kouče pokračovat a také jsme probrali  s Milanem Hájkem, že provede třídenní trénink 
v rámci praxe. Dále nabídneme účastníkům Rekvalifikace 2020  možnost dělat pomocného 
trenéra v rámci soustředění, anebo závodů reprezentačních trenérů. Z Nových Mlýnů- Zdenál 
Sünderhauf.“ 

4) Rekvalifikaci na trenéra jachtingu II. třídy na rok 2020 již máme úplně plnou a bereme již jen 
náhradníky. Stop stav jsme určili na 12 účastníků. Náhradníci se mohou hlásit na 
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http://www.muzivcesku.cz/unikatni-projekt-movement-and-therapy-spojuje-regeneraci-se-sportem-celostni-pristup-v-cesku-chybi-rikaji-jeho-zakladatele/
http://www.muzivcesku.cz/unikatni-projekt-movement-and-therapy-spojuje-regeneraci-se-sportem-celostni-pristup-v-cesku-chybi-rikaji-jeho-zakladatele/


http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/115-rekvalifikace-na-trenera-
jachtingu-ii-tridy-v-roce-2020/. 

5) Ke dvěma Praktickým seminářům Pro trenéry III. třídy, který vede s velmi dobrými výsledky 
Michal Kučera, jsme přidali ještě podzimní termín ve dnech 17.- 29. září v České skalici- viz: 
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/120-prakticky-seminar-pro-
trenery-iii-tridy/. Letos jich zrealizovali tedy celkově 3.  

6) Dále probíhá aktivita Michala Kučery- Rozvoj mládežnického jachtingu v oddílech viz: 
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/107-rozvoj-mladeznickeho-
jachtingu-v-klubech/. Závěrečná zpráva  a vyhodnocení celé akce proběhne na podzimním 
setkání TMK. 

7) Dále  Jachtařská akademie uspořádala Praktickou přípravu závodníků, pro získání průkazu Vůdce 
malého plavidla. Akce proběhla  v Maríně Orlík v termínu 12. – 13. října viz: http://www.jacht-
akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/119-vudce-maleho-plavidla-pro-nositele-zavodni-
licence-csj/.  

8) Připravujeme opět zimní Jachtařské přednášky- témata a přednášející můžete navrhovat i Vy.  
Zatím jsou předběžně domluveni: Karel Lavický, Martin Trčka, Marian Jelínek, Petr Ondráček, 
Václav Brabec, Christan Dumard Fr- Weather routing pro jacht. veřejnost. S Karlem Bauerem 
chystáme i velmi zajímavé hosty, nechte se překvapit… 

 
Pěkný den a jachtingu zdar! 
Zdeněk Sünderhauf 
Jachtařská akademie ČSJ 
TMK ČSJ 
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 Sportovní centrum mládeže 
 Lodní třída 29er 
 David Křížek - trenér SCM 
 30. září 2019 

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 9/2019 

V září se jel závod Poháru ČR na Nových Mlýnech. Pro nedostatek větru se ale nakonec 
odjela pouze jedna rozjížďka. Mnohem lepší podmínky panovaly na Balatonu při závodě 
Eurocup. Trenér SCM se také zúčastnil soustředění slovenských posádek na Liptovské 
Maře. Došlo zde k zahájení regionální spolupráce a dohodě o pořádání Česko-Slovenského 
poháru.


Eurocup na Balatonu 

Balatonfüred Yacht club se stal poprvé pořadatelem závodu série Eurocup lodní třídy 29er. 
Na Balaton dorazilo celkem 24 posádek ze 6 zemí. Velmi potěšující byla účast 7 lodí z 
české flotily. Závod trval 4 dny a odjel se maximální počet, tedy 14 rozjížděk. Vítr byl v 
úvodu silnější, ale v dalších dnech pulzoval nejen v síle, ale především ve směru. 
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	 S náskokem neuvěřitelných 39 bodů zvítězila domácí posádka Maté Jeney a Arthur 
de Jonghe, kteří letos skončili na 8. místě na mistrovství světa. Na 2. místě dojela posádka 
Richard Schultheis a Max Körner z Malty. Richard je vice mistr světa lodní třídy Optimist. Na 
3. místě pak skončily jachtařky ze Švédska, Martina Carlson a Amanda Ljunggren.


	 Z našich se úvod v silnějším větru vydařil posádce J. Čermák a P. Košťál, kteří si 
připsali dojezdy 7, 3, 5 a 8. Podobně na tom byli také A. Justová a P. Tupý, kteří dokončili 
na 4., 6., 3. a 11. místě. V dalších dvou dnech vítr zeslábl a pořadí se hodně měnilo. Bratři 
Krsičkové dokázali dojet na 2. místě a dvakrát 5. Nakonec nejlépe z našich dojela dle 
očekávání posádka J. Čermák a P. Košťál. Celkové 7. místo pro ně ale bylo trochu 
zklamáním. Posádka měla konečně dobré starty a většinou i dobrou rychlost, ale nedařilo 
se jim dobře orientovat v proměnlivých podmínkách a nevyhnuli se ani taktickým chybám. 
O příčku za nimi skončila sourozenecká posádka Michal a Lukáš Krsičkovi. Na 10. místě 
dojeli A. Justová a P. Tupý, kteří si zároveň připsali vítězství v kategorii mix. 11. místo patří 
dívčí posádce L. Košatová a A. Košťálová. Lucie jezdí první sezónu a Anička jede teprve 
druhý větší závod na kosatce. Jejich výsledek patří k příjemnému překvapení. Na 15. místě 
skončila A. Milerová s J. Pokorným. Tato posádka získala cenu za nejlepší dospělou 
posádku. První zahraniční zkušenosti na 29eru získaly posádky T. Nevelöš a A. Nevelöš a 
také M. Bauerová a V. Paigerová, které skončily na 19. resp. 20. místě.


	 Na Balatonu je vidět, že jachting má v Maďarsku obrovskou podporu a patří mezi 
prestižní sporty. Jelikož se blíží Modrá stuha Blatonu, byly na hladině k vidění ty nejlepší 
speciály. Řada super rychlých katamaránů, včetně AC45, AC50, GC32, EX40, ale také 
dvoustěžňové a další speciály. Na regatu trénuje celá řada velkých jmen světového 
jachtingu, včetně účastníků Amerického poháru. Klub BYC dostal dotaci v přepočtu v 
hodnotě 15 mil. Kč. Budoucnost vidí ve skiffech a foilingu. Proto nakoupili další 19 nových 
29erů a řadu WASZPů. Federace má navíc 20 nových člunů, ale především výbornou 
strukturu. Již 10 let spolupracují s World Sailing na koncepci rozvoje, tedy náborech nových 
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hobby jachtařů, závodníků, na školení trenérů, výchově rozhodčích atp. Základem ale je, že 
4% státního rozpočtu míří na sport. Jejich pokrok je tak již znatelný i na té nejvyšší, tedy 
olympijské úrovni.


	 Nutno říci, že i u nás jde náš sport kupředu a narůstá jak rozpočet, tak i investice. 
Maďarsko nám může být v mnoha ohledech příkladem.


29er Eurocup - Balatonfüred HUN - 24 lodí  

1. HUN - M. Jeney / A. De Jonghe


2. MLT - R. Schultheis / M. Körner


3. SWE - M. Carlson / A. Ljunggren


—————————————————-


7.  J. Čermák / P. Košťál


8.  M. Krsička / L. Krsička


10.  A. Justová / P. Tupý


11.  L. Košatová / A. Košťálová


15.  A. Milerová / J. Pokorný


19.  T. Nevelöš / A. Neveloš


20.  M. Bauerová / V. Paigerová


- soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. J. Čermák / P. Košťál - 2.313 bodů


2. M. Krsička / L. Krsička - 1.995 bodů


3. A. Ott / D. Muzikář - 1.795 bodů


SCM - B 

1. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 1.251 bodů 
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2. L. Košatová / L. Košata - 1.197 bodů


3. M. Bauerová / V. Paigerová - 775 bodů


Poděkování patří Jachtařské akademii, která organizuje na říjen pro naše závodníky školení 
Vůdce malého plavidla na Orlíku.


Hodnocení posádek: 

J. Čermák / P. Košťál - Posádka si na Eurocupu vedla velmi dobře. Zejména v úvodu v 
silnějším větru. Mají rychlost, ale občas se dopouští taktických chyb. Horší kontrola 
soupeřů, špatná volba kurzu na stoupačku. I přes tyto chyby je tato posádka jednoznačně 
nejlepším týmem.


Adam Ott / David Muzikář - V posádce došlo k rozkolu a není jisté zda nastoupí do dalších 
závodů podzimní části.


M. Krsička / L. Krsička - Tým se rychle dotahuje. Na Eurocupu byl hned za naší nejlepší 
posádkou na 8. místě. Bodová ztráta ale i přes dobrý výsledek byla výrazná. Bratři zlepšují 
komunikaci a výkonnost ve všech podmínkách.
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Š. Jurečka / M. Jurečka - Posádka se Eurocupu neúčastnila. Bojuje s finanční situací a šetří 
prostředky na nákup nových plachet.


A. Justová / P. Tupý - Tým se na konci roku rozdělí, ale na Balatonu vyhrál kategorii mix a 
vedl si naprosto skvěle v silném větru.


Czech 29er zahájil spolupráci s výrobcem lan LANEX. Od srpna některé posádky testují 
řadu lan. Posádka Čermák a Košťál mají vyměněné všechny provazy. 


V říjnu čeká závodníky Sportovního centra mládeže závod v Brně a především pak finále 
Eurocupu na Lago di Garda.


Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.





Za SCM 29er vypracoval trenér


	 David Křížek
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 Sportovní centrum mládeže 
 Lodní třída 29er 
 David Křížek - trenér SCM 
 30. října 2019 

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 10/2019 

V říjnu se Sportovní centrum mládeže lodní třídy 29er vydalo na Lago di Garda, kde se osm 
posádek po několikadenním tréninku zúčastnilo finálového závodu série Eurocup.


29er Eurocup Final 

Skvělé výsledky vybojoval Czech 29er Team na finálovém závodě série Eurocup na italském 
Lago di Garda. Posádka Jára Čermák a Petr Košťál dokončila regatu na úžasném 17. místě 
a v absolutním hodnocení série jim patří 13. příčka z téměř 450 týmů. Jen o 3 místa za nimi 
na 16. místě skončila mladá sourozenecká dvojice Michal a Lukáš Krsičkovi. Navíc další 
naše posádka Anna Justová a Petr Tupý, kteří obsadili 43. místo, nakonec zvítězili v 
kategorii smíšených dvojic. 
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Úvodní dva dny kvalifikace nebyly vůbec jednoduché. Vítr často měnil svoji sílu i směr. 
Severní vítr Peler přeskakoval na jižní Oru a někdy nečekaně přišlo i Montevento. Ve flotile 
100 lodí ze 16 zemí světa závodilo celkem osm českých posádek. V nestálých podmínkách 
si nejlépe vedla brněnská smíšená dvojice Anna Justová a Petr Tupý. Do zlaté skupiny, tedy 
mezi prvních 50 lodí postoupili ještě Jára Čermák a Petr Košťál a sourozenci Michal a Lukáš 
Krsičkovi. 


V následujících dvou dnech Gardské jezero ukázalo svoji tvář a všech osm finálových 
rozjížděk bylo odjeto ve velmi silném větru. Nebyla tak nouze o dramatické situace a řadu 
převržení. Zuzana Vychová s Annou Teubnerovou nakonec do větrných rozjížděk 
nenastoupily. Kormidelnice si teprve zvyká na novou lodní třídu a tak raději zvolily trénink na 
hladké vodě před Riva del Garda. Závod nevyšel Lucii Košatové a Anně Košťálové. Lucie si 
totiž v jedné z úvodních rozjížděk pochroumala nohu a toto bolestivé zranění ji vyřadilo z 
bojů. 


Radost nám udělali sourozenci Krsičkové, kteří v kvalifikaci jezdili skvěle ve slabším a 
středním větru a díky bojovnosti postoupili poprvé do zlaté skupiny. Vzhledem k jejich nízké 
hmotnosti je celkové 43. místo v tak náročných povětrnostních podmínkách dobrým 
úspěchem. Pochvalu zaslouží také Anna Justová s Petrem Tupým. Těm se skvěle dařilo v 
kvalifikaci a větrné finále zvládli také velmi dobře. Celkové 29. místo je velmi dobrým 
výsledkem. Anna Justová navíc byla 5. kormidelnicí v absolutním pořadí. 


Největší úspěch, i přes trochu horší kvalifikaci, zaznamenali Jaroslav Čermák a Petr Košťál. 
V silném větru se neustále zlepšovali a poslední den je dojezdy 13, 12, 18, katapultovaly 
mezi prvních 20 týmů. Skvěle rozjetý závod pak zakončili dojezdem na 3. místě a mohli se 
tak radovat z celkové 17. příčky a 13. místa v absolutním hodnocení celé série Euro Cup.


“Úvod závodu nevycházel podle našich představ. Několikrát jsme se dostali do první pětky, 
ale dost rozjížděk bylo zrušeny kvůli rychle slábnoucímu větru. Na vodě jsme trávili hodně 
času a bylo to dost náročné. Finále jsme si ale skvěle užili. Dopoledne foukal silný severní 
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vítr Peler a my jsme s Petrem dokázali nastavit dobrou strategii. V samotném závěru se vítr 
stočil více z prava, na což jsme okamžitě zareagovali a bylo z toho vedení na návětrné bóji a 
3. místo v cíli závěrečné rozjížďky. Děkujeme Českému svazu jachtingu za podporu a také 
trenérovi Davidu Křížkovi za celou sezónu,” řekl kormidelník úspěšné posádky Jaroslav 
Čermák.


Interní dohoda v SCM 29er říká, že pokud budou chtít závodníci SCM B vycestovat na 
zahraniční akci, pak si musí zajistit druhý doprovodný člun. To se tentokrát nestalo a byl to 
skutečný problém. V budoucnu je třeba této situaci předcházet, nebo nechat SCM závodit 
zcela bez podpory trenéra.


29er Euro Cup Final - Lago di Garda - 100 posádek 

1. NOR - M. Berthet / A. Franks-Penty


2. USA - S. Baker / M. Misseroni


3. DEN - J.Ch. Dehn-Toftehoj - M. Fuglbjerg


————————————————————


17. J. Čermák / P. Košťál - YC Pardubice


29. A. Justová / P. Tupý - YC Lodní Sporty Brno


43. M. Krsička / L. Krsička - YC CERE


64. A. Nahodil / J. Sušil - YC CERE


75. A. Milerová / J. Pokorný - YC Dobřichovice


83. M. Bauerová / V. Paigerová - YC CERE


98. L. Košatová / A. Košťálová - ČYK


100. Z. Vychová / A. Teubnerová - YC Neratovice


29er Euro Cup 2019 - 446 posádek 

13. J. Čermák / P. Košťál


16. M. Krsička / L. Krsička


43. A. Justová / P. Tupý - 1. mix
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- soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. J. Čermák / P. Košťál - 2.712 bodů


2. M. Krsička / L. Krsička - 2.390 bodů


3. A. Justová / P. Tupý - 1.905 bodů


SCM - B 

1. L. Košatová / A. Košatová - 1.408 bodů


2. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 1.383 bodů


3. M. Bauerová / V. Paigerová - 924 bodů
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Poděkování patří Jachtařské akademii, která pro naše závodníky v říjnu zorganizovala 
školení Vůdce malého plavidla na Orlíku.


Hodnocení posádek: 

J. Čermák / P. Košťál - Posádka předvedla na Gardě skvělé výkony. Zejména pak v silném 
větru, kdy se dokázala vyrovnat absolutní světové špičce. Stále jsou problémem starty, ale 
na zbytku kurzu je tým na velmi vysoké úrovni.


Adam Ott / David Muzikář - V posádce došlo k rozkolu a nenastoupila do podzimní části.


M. Krsička / L. Krsička - Tým si vedl velmi dobře a v pro ně přijatelných povětrnostních 
podmínkách předváděl velmi dobré výkony. Vzhledem k menší hmotnosti zatím nemají 
rychlost v silném větru. Techniku již ale zvládají velmi dobře.


Š. Jurečka / M. Jurečka - Posádka se Eurocupu neúčastnila. Bojuje s finanční situací a šetří 
prostředky na nákup nových plachet.


A. Justová / P. Tupý - Tým se na konci roku rozdělí, ale na Gardě si vedl naprosto skvěle. V 
kvalifikaci to byla dokonce naše nejlepší posádka. 
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Czech 29er zahájil spolupráci s výrobcem lan LANEX. Od srpna některé posádky testují 
řadu lan. Posádka Čermák a Košťál mají vyměněné všechny provazy. 


V listopadu čeká závodníky Sportovního centra mládeže návrat na Lago di Garda, kde 
proběhne několikadenní soustředění. Trenér SCM má odtrénováno za toto pololetí 48 dnů z 
plánovaných 50.


Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.





Za SCM 29er vypracoval trenér


	 David Křížek
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ZPRÁVA TRENÉRA SPS 

ZA 

 ZÁŘÍ 

SPS 

OPTIMIST 

NIKOL STAŇKOVÁ 25.09.2019 

 

 

Hlavní body  

○ opakované MČR v Černé v Pošumaví 

○ Mistrovství Polska - Dziwnow 

○ pohárový závod Nechranice 

MČR - Lipno 
Na Lipně se o víkendu 7.-8.9.2019 odehrál úspěšný druhý pokus MČR. Pro členy 

SpS to byla první společná akce bez přítomnosti bývalého trenéra 

reprezentace Antonína Mrzílka. Odjelo se 6 kvalitních rozjížděk a byly uděleny 

tituly mistrů ČR. 

https://www.sailing.cz/vysledky/191326 

 

 
 

 

https://www.sailing.cz/vysledky/191326
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Mistrovství Polska - Dziwnow 
Po MČR na Lipně se většina SpS přesunula rovnou do polského Dziwnowa na 

MMPOL. Trénink začínal 11.10. a byl naplánovaný na 2 dny, 13.10. již začalo 

uváděné mistrovství. Během tréninku, kterého se zúčastnilo 15 členů SpS nám 

foukal střední vítr s kombinací příjemných baltských vln. V pátek 13.10. foukal 

silný vítr s kombinací nebezpečných vln, které bránili výjezdu z kanálu na moře. 

Organizátoři tedy poslali závodní pole na okruh Bravo, které bylo na jezeře 

před městem Kamien Pomorski. Následující den, poslední kvalifikační, se již 

závodilo na moři ve středním větru. Některým závodníkům však podmínky na 

moři vyhovovali méně než ty, na které jsou zvyklí z Čech. Znemožnili si tak 

postup do zlaté, někteří do stříbrné skupiny. Poslední den se jezdilo opět na 

moři za poměrně silného větru s velkými vlnami.  

Závod v Dziwnowě byl prvním nominačním závodem pro účast na MS a ME v 

příštím roce. Zároveň to byla i první společná zahraniční akce. Hodnotím ji jako 

přínosnou pro všechny zúčastněné - byly to opravdu zkušenostmi nabíjející dny 

na vodě.  

Pro mne byla akce v Dziwnowě zásadní zkušeností a poznáním toho, jak 

doposud sportovní středisko fungovalo. Dala jsem si za cíl nastavit pro členy 

SpS jednoduchá pravidla, která budou usnadňovat naši komunikaci při 

plánování dalších akcí. Zároveň to byla příležitost vidět celé družstvo 

pohromadě na tréninku při klasických mořských podmínkách a velice mi to 

pomohlo i ve vizi k tvoření tréninkového a závodního plánu na příští sezónu.  

 

Pohárový závod - Nechranice 
O víkendu 21.-22.9.2019 na Nechranicích odstartoval poslední Český pohár. 

Bohužel se kvůli nedostatku větru odjely pouze dvě rozjížďky, tudíž byl závod 

ohodnocen koeficientem 2. Celkově je letos pohár počítán pouze ze 4 

závodů. 

 

 

 

Na závěr bych chtěla poděkovat Tondovi Mrzílkovi za příjemně strávených 

společných 8 dní na vodě během srpna. Tonda mi předal spoustu cenných 

rad, typů a triků a velice dobře se mi s ním spolupracovalo. Pokaždé, když jsem 

se na Tondu s čímkoliv obrátila, byl velmi ochotný.  

 

Poslední dík patří Martinovi Žižkovi a Petru Přikrylovi za poskytnutí svých člunů a 

pomoci při tréninku i závodě v Dziwnowě. Díky patří také Michalovi Lojkovi za 

krásné fotky! 

počet lodí 271. 

Gold  
Adam Jaroš 29. 

 

Silver 
Ondřej Šindelka 75. 

Lukáš Kraus 79. 
Kristýna Flosmanová 81. 

Zuzana Tlapáková 102. 

Jeremiáš Přikryl 124. 

 

Bronz 

Linda Dokoupilová 150. 

Vojtěch Tlapák 153. 

Adéla Rabasová 163. 

Barbora Valenová 167. 

Beáta Dokoupilová 183. 

Jindřich Kaláb 191. 

 

Emerald 

Matyáš Ráža 210. 

František Burda 212. 

Karolína Lojková 220. 
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VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE 2020 
 

Název Datum Místo konání Lodní třídy Podpora ČSJ Podpora 
MŠMT 

Poznámka 

20. Pálavská regata 8.-
10.5.2020 

Nové Mlýny Finn, Laser, 
Laser Radial, 
Evropa 

zajištění PR a AVT 
techniky, čluny, mez. 
jury (EUROSAF), lidské 
zdroje 

nežádá 
se 

 

EUROSAF Club Sailing 
Championship 2020 

18.-
21.6.2020 

Lipno – Černá v 
Pošumaví 

Melges 24 – 
formát 
ligového 
závodu 

čluny, mez. jury 
(EUROSAF) 

žádost 
VSA 

 

Velká cena Kajutových 
plachetnic 

 Slapy ???  zajištění PR, příprava 
handicapového systému 
(spolupráce se SVK), 
měřiči + rozhodčí 

nežádá 
se 

velmi úspěšný závod 2019, bylo 
by fajn pokračovat 

29er Europeans 25.7.-
1.8.2020 

Lipno – Černá v 
Pošumaví 

29er ČSJ pořadatel žádost 
VSA 

zatím nerozhodnuto – finální 
výběr od 29er International 
bude v listopadu 

Olympic Hopes Regatta 
– Optimist Team Race 

25.-
26.7.2020 

Brněnská 
přehrada 

Optimist (IODA 
team race) 

umpires seminář (mez. 
školitel), rozhodčí, čluny 

 podpora Visegrad Funds 

Devoti One Gold Cup 2.-
6.9.2020 

Lipno – Černá v 
Pošumaví 

D-One ?? ?? ?? 

RS AeroCup  11.-
13.9.2020 

Lipno – Černá v 
Pošumaví 

RS Aero  žádost 
VSA 

obdoba ME 

MČR Optimist 25.-
28.9.2020 

Lipno – Černá 
v Pošumaví 

Optimist mez. jury (EUROSAF), 
čluny 

nežádá 
se 

 

24. Česká Námořní 
Rallye 

11.-
16.10.2020 

Chorvatsko - 
Murter 

 lidské zdroje, čluny nežádá 
se 

 



 
 

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE – VÝHLED 
 

1. Příprava PDF prezentace a prezentačního videa - možnost pořádání VSA na vodách Nechranice, Lipno a Nové 
Mlýny. Tyto materiály budou k dispozici jednotlivým lodním třídám usilujícím o pořadatelství VSA. 

 
2.  Snaha koordinace termínových kalendářů 2021, ve spolupráci s Komisí závodů, aby mohlo dojít k vypsání 

„Czech Youth Nationals“ a „Mistrovství ČR – olympijské třídy“. 
 
3.  Komunikace s ALT o možnosti podpory a přípravy kandidatur na VSA. Výhledově máme možnost uspět v 

„českých tradičních“ třídách: Evropa, Laser, Fireball. 
 
4. Příprava standardizovaných dokumentů, ve spolupráci s Komisí závodů, pro pořadatele VSA a MČR (bilingvní 

vypsání závodu, pozvánky). 
 
Zpracoval: Václav Brabec, 30.10.2019 



  Report: Facebook Český svaz jachtingu 
  THE MEDIA crew, 3.10. 2019 

Report: Facebook Český svaz jachtingu 
Sailing.cz, září 2019 
V září 2019 jsme začali systematicky pracovat na komunikaci na Facebooku Český svaz jachtingu. 
Ještě před samotnou komunikací byla vypracována strategie komunikace, podle které nyní 
postupujeme a postupně zavádíme nová opatření.  

V září bylo publikováno celkem 36 příspěvků. 

1. Příspěvky 

    

 
Příspěvky, září 2019 

 



  Report: Facebook Český svaz jachtingu 
  THE MEDIA crew, 3.10. 2019 

Nejúspěšnější příspěvek byl první příspěvek ze série SOUTĚŽE o kurz SportMentor. Příspěvek 
oslovil více než 2,7 tisíce lidí a získal 82 interakcí. 

   
Nejúspěšnější příspěvek 

2. Hlavní metriky stránky Český svaz jachtingu 

2.1. Fanoušci stránky 
Celkový počet fanoušků se během září zvýšil z 1 827 na 1 874 lidí. Postupný vývoj počtu To se mi 
líbí můžeme sledovat v grafu. 

 
Postupný vývoj počtu fanoušků facebookové stránky Český svaz jachtingu 

 

2.1.1. Složení fanouškovské základny 
Nejvýraznější podíl fanouškovské základny tvoří muži ve věku 35 až 44 let. Z tohoto hlediska by 
měly být příspěvky optimalizované především pro mužské publikum. V tuto chvíli se domníváme, 



  Report: Facebook Český svaz jachtingu 
  THE MEDIA crew, 3.10. 2019 

že valnou většinu fanoušků tvoří „jachtaři“. Do budoucna však chceme rozšiřovat fanoušky i 
v řadách laické veřejnosti. 

 
Složení fanoušků stránky Český svaz jachtingu 

2.2. Dosah a zobrazení, aktivita 
Celkově obsah stránky oslovil v září téměř 10 tisíc uživatelů Facebooku. Aktivně se do dění na 
stránce zapojilo více než 2 tisíce lidí, což je při počtu 1 874 fanoušků velice dobré skóre.  

 

Klíčové metriky 9/2019 10/2019 11/2019 12/2019 

Celkový dosah (28 dní) 9 930    

Zobrazení obsahu souvisejícího se stránkou (28 dní) 81 590    

Aktivní uživatelé na stránce (28 dní) 2 366    
 

3. Aktivity ze strany THE MEDIA 
• Návrhy a příprava příspěvků a strategie komunikace (copy, grafika, zajišťování 

podkladových materiálů, příprava témat) 
• Správa komentářů a aktivní komunikace s fanoušky 
• Tvorba sdíleného publikačního plánu 
• Reporting 

 
 

 
Vypracovala 3.10. 2019 
Petra Šímová 
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K O N T R O L N Í   K O M I S E   Č S J 

 

 

Zpráva o kontrole hmotného majetku ČSJ za rok 2019 
 

Podle plánu činnosti Kontrolní komise ČSJ (KK ČSJ) na rok 2019 byla provedena kontrola stavu a 

využívání hmotného majetku ČSJ.  

 

Kontrolu provedl člen KK ČSJ p. Pavel Schwarz za součinnosti generální sekretářky ČSJ paní Dany 

Dvořákové dne 18. října 2019, Martina Součka, Tomáše Musila, Jiřího Maiera (čluny, ,kontejner) a 

Davida Křížka ( 29er)  . Při kontrole byly použity : Zápis o Fyzické inventuře k 31.12.2018 včetně 

Inventurního seznamu hmotného majetku CSJ k 25.4.2019 a seznam zaplacených záloh za motorové 

čluny a plachetnice.   

 

Předmětem kontroly byl majetek, jenž ke dni kontroly je zařazen na inventárním seznamu ČSJ 

uloženého na sekretariátu ČSJ. 

 
Kromě běžného kancelářského vybavení, jež se nachází v Sekretariátu ČSJ, se jedná především o : 

 16 motorových člunů, z nichž jsou 3 dlouhodobě zapůjčeny YC Černá a další dva v JMJ Staré 

Splavy a JK Česká Lípa. Ostatní čluny byly v době kontroly vráceny do skladu ČSJ- Roudnice 

n./L. Všechny čluny jsou pravidelně servisovány ve značkových servisech, mají platné 

technické osvědčení a pojištění odpovědnosti. Totéž se týká i přívěsů k člunům náležejícím. 

Ke každému zapůjčení člunů je proveden  „ Záznam o převzetí a vrácení“ a složena záloha.  

 

 10 kompletních 29er, které provozuje SCM pod vedením Davida Křížka. Všechny lodě jsou 

udržovány v provozuschopném stavu a přidělovány jednotlivým posádkám dle pravidel ČSJ. 

 

 6 kompletních surfů Bic – předány ČWA, která tento materiál půjčuje jednotlivým 

závodníkům.  

 

 1 kontejner, který je v současné době umístěn ve skladu ČSJ v Roudnici n./L. 

 

Veškerý majetek podléhá fyzickým inventurám prováděným každoročně. Při poslední inventuře 

31.12.2018 nebyly shledány závady. 

 

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  30 . října 2019            Petr Ondráček  

                             předseda KK ČSJ 
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