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WWW.sailing.cz

• Nový informační system

• Poděkování všem (Petr Šelhofer, 
Radim Vašík, Renek Sehnal, Martin 
Souček, Eva Skořepová, Dana 
Dvořáková ….) 

http://www.sailing/


www.jacht-
akademie.cz

• Zcela nový moderní přístup ke 
vzdělávání trenérů, závodníků, i 
rekreačních jachtařů

• Práce velkého týmu lidí v čele se 
Zdenkem Sunderhaufem - Zdenálem



KVS a Sportovní úsek
Tomáš Musil

Michael Maier

Antonín Mrzílek
Michal Smolař
David Křížek

Karel Lavický

Ian Clingen



Komise mládeže

Podpora klubů – je stávající projekt OK ?

Podpora ALT  - je stávající systém OK ?

Je stávající koncepce LT  OK?



Koncepce lodních tříd



Events Committee 
recommends to Council that 
the following Events are placed 
under review for the 2024 
Olympic Games: 

• Men’s Windsurfer 
• Women’s Windsurfer 
• Men’s One Person Dinghy 
Heavyweight 
• Men’s Two Person Dinghy 
• Women’s Two Person Dinghy



Poděkování.
Jachting se nemůže obejít bez obětavé práce rodičů, 
dobrovolných organizátorů závodů, rozhodčích, 
záchranářů, členů komisí a orgánů,  měřičů, ALT a 
zejména členů jachetních klubů. Všem těmto skvělým 
lidem patří naše poděkování a respekt.

Rok 2018 je posledním rokem funkčního období tohoto VV. 



K O N T R O L N Í   K O M I S E   Č S J 

 

                             Zpráva o činnosti KK ČSJ za rok 2017 

                                                           pro Valnou hromadu dne 17.3.2018. 
 

Kontrolní komise pracovala v sedmičlenném složení – Petr Ondráček, Petr Sládeček, Pavel 

Schwarz, Petr Kučera, František Švík, Jiří Bobek a Karel Švec. Na počátku roku byly naplánovány 

kontroly jednotlivých úseků činnosti ČSJ a tyto kontroly byly také provedeny. V hospodaření 

úseků nebylo nalezeno žádné pochybení. Jedná se o kontrolu hospodaření Komise mládeže - bez 

připomínek  a  kontrolu  KVS  –  po vysvětlení a nápravě drobných chyb rovněž bez připomínek.  

 

Dále bylo kontrolováno hospodaření ČSJ za 2016, kde také nebylo nalezeno žádné pochybení. 

Zpráva je v příloze. 

 

Kromě plánovaných kontrol byla řešena 2 podání VV a to: 

 

1. Stížnost Jana Hirnšala na formát MČR  ORC na moři v roce 2016:  Zde zpráva, vydaná 

Kontrolní komisí dne 16.3.2017 konstatuje,   že VV nedodržel znění Směrnice C 1, zejména její 

úvodní ustanovení.  

Tato zpráva je přístupná na webu ČSJ. Při jednání VV na podzim 2017 o MČR na moři v r. 2018, 

bylo jednání VV vedeno striktně podle směrnice C1 bez problému a k procesu výběru pořadatele 

nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

2. Stížnost Josefa Janči na údajné nedostatky v práci trenérů mládeže, kterými měl být poškozen  

závodník J.B. Janča. 

Kontrolní komise se důkladně zabývala tímto podáním, a zjistila, že vznesená kritika se nezakládá 

na pravdě a trenéři přistupovali k závodníkům podle platných směrnic a metodik.  O výsledku 

práce Kontrolní komise v tomto případě byl informován stěžovatel, dále MŠMT a ČOV, neboť 

tam také stěžovatel zaslal svojí stížnost.  To je ukázkově naprosto nevhodný způsob, který může 

zbytečně poškodit dobré jméno ČSJ i přesto, že se kritika ukáže jako neopodstatněná. Naše komise  

doporučuje všem, aby dopředu vážili své kroky a nejprve se obrátili právě na KK ČSJ. 

 

Ze závěrů kontrol lze konstatovat, že kontrolované komise ve své činnosti postupovaly ve smyslu 

stanov, usnesení VH a Závazných dokumentů ČSJ. Také na základě přítomnosti KK na zasedáních 

VV lze pak konstatovat, že VV pracuje kolektivně, na demokratických principech, řídí se 

Stanovami   a pracuje s důrazem na dodržování všech Závazných dokumentů a obecně platných 

norem. Hlavním hlediskem je vždy prospěch členů ČSJ. 

 

Na závěr dovolte, abych poděkoval svým spolupracovníkům za mnohdy nezáviděníhodnou práci, 

která však bývá někdy pocukrována pocitem, že je vše, jak být má. 

 

 

Karel Švec 

Předseda KK ČSJ 

 

V Praze dne 17.3.2018 



Předkládá : Mgr. Martin Soušek



Schválený rozpočet konferencí 2017

Schváleno Upřesněno Skutečnost

Příjmy 29317,00 21032,20 21557,64

Výdaje 29317,00 21032,20 21287,93

Zisk / 
ztráta 0,00 79,50 +269,71



Zisk roku 2017 ve výši 269,71 tis Kč
VV ČSJ na základě usnesení konference z března 2017 učinil všechny 

kroky k zachování vyrovnaného rozpočtu, tak jak bylo schváleno 
konferencí. 

Hospodářský výsledek zisk ve výši 269,71 tis. Kč je ovlivněn účetními 
náklady ve výši 629,70 tisk. Kč. Kde se jedná zejména o odpisy 
majetku a další účetní položky nemající vliv na cash flow.

Bez těchto účetních nákladů je hospodářský výsledek za rok 2017 zisk 
ve výši 899,41 tis. Kč. Kde největší část těchto prostředků 
představují příjmy z výnosu loterií a zbytek je pokryt poplatky za 
závodní licence ČSJ a úroky z banky. 



Příjmy a výdaje ČSJ - historie
Příjmy Výdaje H. výsledek

2010 6899,88 7399,66 -499,78
2011 7359,74 7385,60 -25,85
2012 12879,62 12593,58 286,04
2013 21727,23 20904,17 +823,06
2014 15204,85 14195,92 +1008,93
2015 15622,24 14828,60 +793,64
2016 18910,85 19075,07 -164,22
2017 21557,64 21287,93 +269,71



Pohledávky ČSJ k 31/12/2017

 Pohledávky k 31.12.2017 = 246.880,-- Kč

Pohledávky vzniklé z titulu neuhrazených faktur za licence 
roku 2017. V případě, že nebude faktura uhrazena, tak 
dojde k 31/03/2018 k zablokování všech členů klubů, které 
dluží za licence.



Závazky ČSJ k 31/12/2017

 Závazky k 31.12.2017 = 828.370,-- Kč

způsobeno zaúčtováním v roce 2017, ale platbou v roce 2018, 
v současné době jsou tyto závazky v plné výši vyrovnány.

(jedná se o faktury, mzdy za 12/2017, … atd.)



Přehled finančního majetku k 31.12.2017

Bank. účty 6.728,65
Pokladna 29,25       

Pohledávky 246,88
Zálohy 42,68    
Půjčky 580,00

Závazky -828,37
KSJ -52,06

Zálohy kauce -717,00

F. MAJETEK 6030,04



Historie finančního majetku

k datu fin. majetek % rozp. násl.
roku

31.12.2010 2 881 310 39
31.12.2011 2 896 960 36
31.12.2012 3 183 000 34
31.12.2013 3 915 530 37
31.12.2014 4 947 270 38
31.12.2015 5 678 020 38
31.12.2016 5 732 630 20 
31.12.2017 6 030 040 31



 Půjčky 

Všechny půjčky jsou spláceny v souladu se splátkovým kalendářem. 
Půjčky jsou poskytnuty těmto členům RD s níže uvedeným 

zůstatkem:
1) Boris Živný 49er FX 90.000,-- Kč
2) Štěpán Novotný Laser 50.000,-- Kč
3) YC Krnov pozemky 140.000,-- Kč
4) YC Nechranice čistička 200.000,-- Kč
5) Boris Živný 49er FX 100.000,-- Kč

celkem 1.480.000,-- Kč
již splaceno 900.000,-- Kč
Zůstatek 580.000,-- Kč



Předkládá : Mgr. Martin Soušek



Zdroje financování - MŠMT
 Všechny dotace od MŠMT jsou účelové dotace ze 

státního rozpočtu.

 PR. 1) REPRE – zahrnuje podporu RD a dále pak je 
tvořena příspěvky na MS/ME

 PR. 2) TALENT – zahrnuje podporu talentované 
mládeže, SCM a SpS, v tomto je zahrnut i placení 
trenéři

 PR. 5) Sportovní organizace – dotace na provoz svazů



Příspěvek na MS/ME
 Zpracovat návrh na rozdělení dotací na jednotlivé akce 

má za úkol sportovní úsek (resp. KVS)



Zdroje financování - ČOV

 Účelová dotace, která musí být vyúčtována v souladu s 
dokumentem „ROP“ Rozvojový olympijský program.

 Závod OH nadějí –bude doplněno dle ČOV 100.000,- Kč

neovlivní celkový rozpočet +/-



Zdroje financování – vlastní příjmy
 Neúčelové příjmy

 Závodní licence

 Úroky na bankovních účtech

 Ostatní příjmy – příjmy z prodeje ZPJ, ostatní drobné 
příjmy



Návrh rozpočtu 2018 
 Příjmy  : 19.167.000,-- Kč

 Výdaje :  20.433.000,-- Kč

 Rozdíl :     -1.266.000,-- Kč Z T RÁ T A

 Ztráta bude financována z příjmů loterií minulých let. V 
případě, že dojde k navýšení dotací od MŠMT, tak nebudou 
čerpány prostředky z výnosu loterií.



Účelový příspěvek pro KSJ

 Pro rok 2018 je planován pro KSJ příspěvek ve výši 

816.000,-- Kč 

 Pokud žádá KSJ o uzavření Dohody o PP s 

pracovníkem KSJ musí uvádět rovnou do smlouvy



Závodní licence 2018
 Ceny licencí pro rok 2018 – návrh: zachovat stávající ceny

 Dospělí 400,--

 Mládež 200,--

 Jednorázová licence 100,-- (na jeden závod)

 Čl. poplatek 0,--





Předkládá : Mgr. Martin Soušek

předseda STK ČSJ



KOMISE STK ČSJ
Předseda Martin Soušek
11 - Praha Michaela Burdová

12 - Středočeský Jiří Dvořák
13 - Jihočeský Eva Marušková
14 - Plzeňský Tomáš Altmann

15 - Karlovarský Tomáš Altmann
16 - Ústecký Václav Cintl ml.

17 - Liberecký Václav Cintl ml.
18 - Královéhradecký Miloš Kormunda

19 - Pardubický Martin Srdínko
20  - Jihlavský Richard Kafka

21 - Jihomoravský Kateřina Nedbalcová
22 - Olomoucký Lubomír Svozil

23 - Zlínský Jiří Taurek
24 - Moravskoslezský Jiří Bobek



Činnost STK
 Příprava a aktualizace Soutěžního řádu

 V průběhu roku kontrola zaslaných výsledků a 
případná pomoc s importem výsledků na web ČSJ

 Zpracování změn v CTL a jejich prezentace na 
webových stránkách ČSJ.

 Zpracování výsledků ze zahraničních závodů

 Tvorba krajských termínových listin na základě 
podkladů z listopadové pracovní schůzky za účasti 
členů STK, ALT a zástupců pořadatelů MČR.

 Zpracování celostátní termínové listiny



MČR 2018
 Pro rok 2018 budou vypsány MČR u níže uvedených LT :

- Flying Dutchman - Finn - Tornádo

- Pirát - Laser - Cadet

- O.R.C. - Optimist - Fireball

- Evropa - Vaurien - NJ One Design

- RAC - CaO - Lar

- Funboard – SLALOM - FUN –Course - TR

- L4.7 - TR-Q - Rs500

- MR 2.4mR - Rs700 - Devoti One

- RS Feva - RS Vareo - Bic Techno

- 29er - DN - Star

- Česká jachtařská liga



CTL 2018

- CTL pro rok 2018 byla VV ČSJ vzata na vědomí na 
únorovém zasedání.



Děkuji Vám za pozornost



Z P R Á V A  

o činnosti HZS ČSJ za rok 2017 pro VH ČSJ dne 17.3.2018. 

Naše záchranná služba pracovala v uplynulém roce normálně. Jak je již obvyklé, byli jsme 

všude tam, kde nás naši závodníci a svěřenci potřebovali a přispěli jsme tak ke klidu při 

závodech i při řadě tréningů a to nejenom doma, ale i v zahraničí.  

Zorganizovali jsme 2 školení - v Duchcově a v Olomouci pro nové členy a také pro ty, kterým 

vypršela platnost průkazů, a také jsme vyškolili několik záchranářských Asistentů. 

Také jsme vylepšili systém sledování aktivity záchranářů a v letošním roce, v souvislosti s 

přestavbou webu ČSJ, doznal systém dalšího zlepšení. Je naším velkým přáním, aby ředitelé 

závodů a vedoucí tréningů aktivitu více zadávali. Není to tak složité, i když víme, že členové 

raději slouží na vodě, než dělají administrativu. Snad pomůže vhodná motivace, letos to bude 

BMW, pro začátek  zatím, kvůli barvě, jen model. 

Během roku jsme nezaznamenali žádný vážný incident na vodě, ani situaci, kterou bychom 

nezvládli. Rovněž nebylo vážnějších úrazů. 

Díky štědrému rozpočtu ČSJ a tím i naší HZS, jsme nakoupili další vybavení, trička, vysílačky a 

bundy pro aktivní záchranáře. Snažíme se, aby i nejmenší základny byly dostatečně vybaveny 

a cítily tak podporu od ČSJ a to nejenom metodickou. Toto vybavování záchranářů vnímáme 

jako součást systému odměňování těch, kteří slouží nejširšímu jachtařskému kolektivu. 

Jsme v jednání s ČTÚ o získání Průkazu k obsluze vysílaček, který je k jejich provozu 

zapotřebí. Včas podáme přes web ČSJ informaci. 

Na závěr chceme poděkovat ČSJ za finanční zabezpečení HZS a věříme, že tomu tak bude i 

nadále. Poděkování patří rovněž všem záchranářům, kteří sloužili při závodech a trenincích.  

Díky také vám, milí, obětaví záchranáři. 

 

 

Karel Švec, 

Náčelník HZS ČSJ. 

Praha 17.3.2018 

 

 



                                                 ZPRÁVA HLAVNÍHO TRENÉRA ČSJ 

                                                                za rok 2017 

 

Hodnocení sezóny  + hodnocení  RDA, RDB, RDJ + RD 

  

  RD -A  - V této skupině zcela jasně dominují bratří Ondra a Viktor Teplých. Oba 

jmenovaní jsou absolutními profesionály, kteří jachtingu podřídili úplně vše. Jejich aktivita je 

vzorová. Jejich přístup je na vysoké profesionální úrovni a jasně plní parametry jachtařů, kteří  

směřují za svým cílem a to jsou olympijské hry. Jejich výsledky a působení ve světové špičce 

jachtařského dění mě velmi těší a jsem přesvědčen, že oba úspěšně dokončí svojí olympijskou 

cestu. Jejich pozice v jachtařské top skupině se mi jeví jako velice stabilní. A oba jasně jdou za 

svým cílem a ten je kvalifikace  na OH v Aarhusu.       

    Karel Lavický  RSX – Také Karel se plně v minulém roce jasně 

nasměroval na další olympijskou cestu a plně tomu podřídil celou svojí celoroční přípravu. Zařadil 

se do  skupiny složené ze zahraničních surfařů. Karel je ve výborné kondici, má vysokou 

tréninkovou aktivitu, ale jeho výsledky nejsou zatím na úrovni, aby nějak překvapily. Také Karel, se 

svojí aktivitou jasně směřuje k olympijské kvalifikaci v Aarhusu.      

 Samozřejmě, že všichni tři jmenovaní budou mít velmi těžkou úlohu se kvalifikovat, protože 

konkurence je obrovská a postupová místa jsou silně omezena, ale já jím věřím.   

             

   RD- B         B- Výběr 

reprezentačního družstva  LASER čítá momentálně následující jachtaře a to Jakuba Halouzku, 

Štěpána Novotného Laser ST a Martinu Bezděkovou na Laser Radial. Jakub Halouzka - je ještě v 

juniorském věku, přesto  se již mnohokrát zúčastnil velkých mezinárodních regat. Zatím sbírá 

zkušenosti a má vše před sebou. Je v dobré kondici a má celkem dobrý jachtařský grif. Má velké 

šance a je pouze na něm jak s nimi naloží. Myslím, že o něm ještě uslyšíme. 

            

 Štěpán - je nepatrně starší, má více zkušeností než Jakub, má velmi dobrou jachtařskou 

techniku, fyzicky je dobře vybaven. V loňském roce se lehce zlepšil a zabral v tréninku. Musí si 

udržet vysoký standart do budoucí sezony, jak v přípravě, tak na regatách.  

   

           Martina Bezděková – byla do RD-B zařazena teprve nedávno a již je vidět zlepšení jak v 

přístupu k tréninku, tak i v samotném jachtingu který předvádí. Vím, že je Martina pod 

drobnohledem jachtařské veřejnosti, ale myslím, že právem patří do RD-B a že i u ní existuje šance 

na úspěšnou kvalifikaci v Aarhusu i díky relativně velkému počtu kvalifikačních míst. 

 

           Dominika Vadurová a Sára Tkadlecová na 49'' FX jsou dalšími členkami výběru pro Aarhus 

a jak milé dámy sleduji již delší čas, musím konstatovat, že udělaly obrovský kus práce od 

momentu, kdy si stouply poprvé na tento jachtařský speciál. Dámy již druhým rokem provozují 

profesionální pojetí jachtingu a to je velkým příslibem do budoucna. Budou to mít ale velmi těžké, 

protože kvalifikačních míst není mnoho. Jejich tréninková morálka a přístup k jachtingu je velmi 

kvalitní. 

             

 RD Aarhus- do tohoto výběru spadají sestry Veronika a Kateřina Živná, které na 49''FX 

teprve začínají a jejich působení v tomto týmu vidím zatím jako úplný začátek se sbíráním 

zkušeností a protože jsou velmi mladé, tak mají ještě vše před sebou. Je ovšem velice sympatické, 

že se do velkého jachtingu takto vrhli. 

 

            Posádka Michal Koštýř- Klára Kulhánková mají velké plány a připravují se na vstup  do 

olympijského dění na Nacra17. Mají objednaný nový set Nacra a dubnu začínají svojí olympijskou 

kampaň. Michal je určitě výborný jachtař , ale teprve začínají a tak uvidíme jak si tím poradí. 

             



   

Hodnocení trenérů – Sps, SCM + celých skupin       

   

  Skupina SCM Laser pod vedením  Michala Smolaře jede v plném režimu a podle 

stanovených a předložených ročních plánů. Myslím,že tato skupina je velice aktivní posouvá svoji 

výkonnost směrem nahoru. Pojetí moderních tréninků,metod a dobrých tréninků hlavně na vodě se 

mě jeví do budoucna jako pozitivní a závodníci jako  Halouzka, Přikryl, Moučka a nově slečny 

Himmelová a Švíková – to jsou ti co produkuje tato skupina. Dobrá atmosféra a týmově rodinné 

prostředí pod taktovkou ''někdy přísného'' Michala Smolaře budují něco, co cítím jako velice 

pozitivní prvek v jejich aktivitě. Michal ve spolupráci s Johanou Rozlivkovou vytvořili kompaktní 

trenérský tým, který je svou činností velkým příslibem do budoucna. 

            

 SCM 29'' pod vedením  Davida Křížka – Skiffy 29'' nemají v ČR  snadnou pozici a plno lidí 

má negativní  a silně zastaralé názory. Jedná se ovšem o moderní třídu v celém světě silně 

rozšířenou, populární a hlavně je to kvalitní jachting na skiffech. U nás to byla zpočátku 

průkopnická třída , ale má svoji pozici ve světovém jachtingu a proto je také zařazena do koncepce  

ČSJ, jako juniorské přípravná třída. Potýká se ovšem s malým zájmem nových adeptů do této 

skupiny, což je způsobeno i šířením nepravdivých informací ze strany některých jachtařů o této 

třídě. Ano máme rok 2018 a jachtařský svět se maličko posunul někam jinam, takže pro ty co brojí 

proti 29''- ano je to přípravka pro 49 '' a ten je olympijský. David to nemá jednoduché ,ale věřím,že 

letos pozvedne český  29'' směrem nahoru,protože zkušenosti a mezinárodní přehled na to má a o 

jeho trenérské kvalitě rozhodně nepochybuji.       

             

 SPS pod vedením Tondy Mrzílka si vede celkem dobře, má širší základnu závodníků než v 

minulých letech. Skupina je aktivní a její působení v ČR, ale i v zahraničí má dobrou úroveň, 

pořádá pravidelná plánovaná soustředění  a přípravu směruje k vyhledávání nových talentů,což je 

její hlavní úkol. Tonda je mnoho českých dětí úplný začátek celé jachtařské cesty, kariéry a hlavně 

dobrého jachtingu. Jeho spolupráce se zahraničními trenéry je velmi dobrá, naší nejmenší mají šanci 

se dostat k týmům, které jsou kvalitní, je určitě největším přínosem jeho práce. Od Tondy ale 

potřebujeme  mnohem více žáků, které bychom rádi obsadili do přípravných tříd jako 

29',Laser,Cadet či 420.           

     

Co se podařilo ( o co SÚ nejvíce usiluje) : 

 komunikace a spolupráce trenérů v této skupině, 

 pro další zkvalitnění a vývoj jednotlivých týmů se vzájemně zužitkovávají informace a  

poznatky ze strany trenérů týmů a zároveň jsou přínosem cenných informací pro KVS, 

 zahájení aktivity LT Bic Techno v rámci koncepce ČSJ, 

 SÚ se pravidelně schází a informuje a ze svých schůzí, zveřejňuje své zápisy. Naším cílem 

je informovat jachtařskou veřejnost o dění v týmech, o aktivitě členů týmů, o úspěších či 

neúspěších, o potřebách trenérů a členů týmů pro další zvyšování a zabezpečení kvality 

profesionální a sportovní úrovně, 

 dále jako Hlavní trenér pravidelně zhodnocuji informace trenérů a závodníků a podávám 

(potažmo ve spolupráci s předsedou KVS) informace při zasedáních VV ČSJ, 

 byla vytvořena Koncepce LT – jednoduchá, jasná a srozumitelná, 

 závodníci začínají chápat smysl této koncepce, která jasně definuje podporu LT směřující k 

OH v jachtingu, a to jak cestou týmovou (Laser, 29er, Bic techno), tak individuální (49erFX, Nacra, 

RSX), 

 trénink a účast RD, RDJ, SCM a S ps týmů na zahraničních regatách a kempech, 

 spolupráce se zahraničními týmy a trenéry, 

 koncentrace na špičkové jachtařské revíry je příslibem do budoucna, jsou to revíry, kde se 

odehrává ten opravdový  světový jachting 

 týmy SCM a Sps trénují v zahraničí s minimální zimní přestávkou již od poloviny února, 



 týmy SCM a Sps absolvují kempy se silnou mezinárodní konkurencí – jasná snaha trenérů 

SÚ o rychlejší vstup do evropské špičky, 

 od ledna 2018 převzala kontrolu nad kondiční přípravou u týmu SCM trenérka a asistentka 

týmu Laser slečna Johana Rozlivková, která pod vedením KT Tomáše Klímy systémově vede tuto 

skupinu a svoji funkci vykonává velmi  svědomitě. 

 díky systémové práci trenérů jsme se oproti minulosti výrazně posunuli od individuálního 

jachtingu k jachtingu Týmovému a týmové spolupráci. 

 SÚ navrhuje a doporučuje KVS a VV postupně výrazně větší finanční podporu jednotlivých 

týmů, což se relativně daří, 

 díky tomuto úsilí očekáváme,že vynaložená snaha všech přinese dobré výsledky. 

  

Co se nepodařilo ( co je důležité zlepšit nebo změnit ): 

 přetrvávají problémy s přechodem nových talentů do skupiny SCM, 

 musí být jasně zdůrazněna  a propagována podpora SCM – jasná OH cesta, 

 je nutné zlepšit spolupráci a apelovat na aktivitu klubů v rámci přechodu na podporované 

OH LT, 

 flotila 29er není na 100% využita – větší apel na LT RS Feva a Cadet a trenéry těchto LT, 

 větší apel na spolupráci klubových a třídových trenérů s trenéry Sps a SCM při výběru 

vhodných Talentů do těchto výběrových skupin, 

 v souvislosti s tím přetrvává malá aktivita a podpora klubů při přechodu z LT Q na přípravné 

OH třídy (Laser a 29er), bylo by vhodné se zamyslet nad podporou těchto LT v rámci podpory 

klubů tak, jak je tento systém zaveden u LTQ (starty/týmy na PČR, MČR), 

 v rámci podpory trenérů nebylo dotaženo do finální fáze materiální vybavení trenérů SpS a 

                                                                           2 

 

              SCM – oblečení, bóje, tablety, dalekohledy s nivelací atd.. Nedořešenou záležitostí jsou i 

              meteo stanice, které jsou částečně nefunkční, a které by měly v letošní sezoně  být pro RD

   určitě k dispozici. 

                

                

 další  součástí zajištění naší reprezentace od juniorů až po dospělé a trenérů nevyjímaje, je 

dlouhodobě nedořešené a nezajištěné  týmové oblečení na slavnostní příležitosti (všechny 

profesionální zahraniční týmy tímto vybavením disponují a prokazují jasnou identitu a sounáležitost 

k týmu a zemi, kterou reprezentují), 

 v rámci mobility máme absolutní nedostatky oproti většině evropských zemí, nemáme 

automobily, které by mohly být prezentovány s případnými sponzory, zdůraznila by se jasná 

národní identita (např.Czech national sailing team).  Je nutné myslet na obnovu člunů a vleků vč. 

nástaveb na transport lodí, atd..Trenéři používají svoje soukromá vozidla a jejich výdělky jim 

nedovolují ušetřit v krátké době na nová transportní vozidla pro týmové účely a silou vůle drží 

soukromá auta při životě. 

 SÚ zve pravidelně předsedu KVS na svoje periodické schůze, kde se snažíme konfrontovat 

naše myšlenky, cíle a snahu všech trenérů a předkládat je předsedovi KVS. Bohužel naše rozhodnutí 

a doporučení nejsou mnohdy předsedou KVS prezentovány na VV tak, jak jsou na SÚ 

odsouhlaseny, 

 KVS dostatečně, průběžně a včas neinformuje šéftrenéra o důležitých finančních otázkách v 

zajištění jednotlivců a týmů, často přetváří rozhodnutí SÚ v jinou variantu, aniž by mě o těchto 

úpravách či změnách informoval, přesto že jsem členem KVS s poradním hlasem. Vzniká tak 

informační blok a tím se komplikuje možnost včasného informování členů RD a trenérů týmů, 

 některé informace mě a trenéry naprosto míjí, viz „angažmá anglického specialisty“ Iana 

Clingana, který byl doporučen Jakubem Kozelským jako „špičkový světový trenér“. Přitom 

konkrétní informace, které dostáváme od našich zahraničních kolegů trenérů a špičkových 

medailistů z OH výrazně nekorespondují s prezentací tohoto kouče v ČR.  V rámci přednášek, kdy 



představil svoji vizi, jsme postřehli zajímavé momenty, ale nic závratného jsme se nedozvěděli, byla 

to přednáška vhodná pro trenéry na klubové úrovní a bezpředmětná pro členy SCM, 

 jako vedoucí trenér SÚ a člen KVS jsem dosud nebyl ze strany předsedy přesně informován 

o angažmá pana Iana Clingana, pouze víme, že se měl seznámit se současnou strukturou ČSJ a měla 

být zpracována analýza v oblasti dětského, mládežnického a dospělého výkonnostního jachtingu v 

ČR. Proti tomuto původnímu záměru nemám výhrady. 

 rozhodně jsem do dnešního dne nebyl předsedou KVS informován o rozšíření projektu nebo 

o další aktivitě Iana Clingana, tedy o jeho trenérském působení u LT Laser Standard. Neznám plán 

tohoto trenéra, nevím koho přesně má tréninkově systematicky vést, neboť většina členů RD v této 

LT již má své skupiny, kouče a svůj program, není mi známo financování a jeho výše, a tedy 

konkrétní další působení tohoto zahraničního „experta“. 

 částečné zhodnocení struktury ČSJ a podpory LT Ianem Clinganem se ke mně dodnes 

nedostal a nebyl jsem ze strany KVS informován ani o návrhu dlouhodobé spolupráce a jejího 

financování, které byl zpracován předsedou KVS, 

 rozhodně nechápu proč na začátku závodní sezóny, která je zároveň první šancí v nominaci 

na OH, se někteří členové VV a KVS nezamyslí nad efektivitou a smyslem a finanční náročností 

tohoto projektu, přišlo by mi přirozené, kdyby tento projekt byl realizován dříve, a ne na prahu 

nominační sezóny na OH, když téměř všichni členové RDA, RDB,RD spolupracují se svými 

trenéry a zahraničními týmy a mají         

 jasně daný program a Plán sezóny, který realizují v přípravě na tento hlavní závod sezóny. 

 přišlo by mi výrazně rozumnější a efektivnější využít finanční prostředky, které se jistě na 

tuto spolupráci plánují, na přípravu a zajištění našich sportovních skupin v tak důležité sezóně, jako 

je ta letošní, 

 nejsem si jistý, že Ian Clingan je světový trenér, protože moje osobní zkušenosti a můj 

profesionální přehled a informace, ke kterým se v zahraničí dostávám, se diametrálně liší od 

prezentovaného názoru KVS potažmo TMK. 

 

Mně jako vedoucímu trenérovi záleží nejvíce na těchto věcech:     

 dobré atmosféře v týmech od Sps až po RDA 

 dobré atmosféře mezi trenérským kádrem 

 snaha o maximální výkonnostní růst našich svěřenců,členů RD- A, RD- B a RD 

 společně o nejefektivnější využití přidělených finančních prostředků,podpoře našich 

jachtařů,kteří se snaží o olympijské hry. 

 chci zachovat naši hlavní myšlenku, se kterou jsme do této práce jako profesionálové 

vstupovali, a tou je :   VŠE PRO ČISTÝ  JACHTING A ZACHOVÁNÍ MYŠLENKY FAIR PLAY ! 

             

                                                            Michael Maier 

               Cadíz 14.03.2018                                                            vedoucí trenér ČSJ 



Zpráva o činnosti KVS v roce 2017



Domácí úklid ve směrnicích

 Následkem vzniku Sportovního úseku za pochodu

 Uklizeno:

 C.12 Náplň činnosti Odborných komisí VV ČSJ

 C.17 Směrnice pro činnost SCM

 D.2  Nominační pravidla Reprezentačního družstva ČSJ



C.19 Nominační pravidla pro 
OH cyklus 2017 - 2020

 Nominační kritéria pro účast na MS 2018, MS 2019,
případně na kvalifikační regattu 2020

 Určení jmenovité nominace na OH ihned po skončení
MS 2018, MS 2019, po kvalifikační regattě 2020

Doporučená nominační pravidla 
na ME a MS ostatních tříd



C.20 podpora účasti členů ČSJ 
na ME a MS

 Klasifikaci akcí jsem dali do souladu s pravidly WS

 Výsledky do 8. místa na ME a 16. místa na MS v
souladu s kritérii MŠMT

 V žákovských a doresteneckých kategoriích nárok
vždy alespoň na 50% nákladů 1 posádky, maximálně
100% 3 posádek

 V dospělích kategoriích nárok pouze v případě
výsledku v posledním roce.



Pravidla financování RD A a B

 Vznik během 2016, diskuze během 2017

 Pouze podle výsledků na vrcholných akcích
posledních 3 sezón

 Výše podpory 1 závodníka neovlivňuje výši podpory
ostatních závodníků – v absolutních číslech

 Zohledňuje fázi přípravy / věk závodníka

 Garantované minimum, šéftrenér má možnost
komukoli přidat dle svého uvážení



Pravidla financování RD A a B
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Kondiční trenér Tomáš Klíma
 Vyšší pracovní vytížení → hledání náhrady

 2018 přechodné období → trenér v Praze, Brně, ČB

Podpora členů RD na  MV

 Instruktoři sportu: Teplý Viktor i Ondra, Lavický Karel

 Smluvní sportovci: Kozelská – Fenclová Veronika,
Halouzka Jakub



Hodnocení činnosti SÚ
 Výsledky závodníků – možná příliš brzy

 Profesionální trenéři z ČR – správná cesta

 Struktura, programy, podpora, slepé uličky?

Ian Clingan
 Profesionální kouč 24 let: RYA, ISA, USSailing, FFV, SIN

 Přednáška OH koučování (6 hodin) – Jacht Akademie

 Případové studie o struktuře ISA pro VV a zájemce

 Analýza stavu ČSJ



Podpora činnosti SÚ
 Dále se seznámit s ČSJ

 Účastnit se soustředění

 Profesní růst trenérů

 Úpravy podpory jachtařů

 Programy výcviku SCM

 Podpora přechodu do RD B



Členové RD na sezónu 2018

RD A: Veronika Kozelská - Fenclová (Laser Radial), 
Ondřej Teplý (Finn), Viktor Teplý (Laser Standard), 
Karel Lavický (RS:X)

RD B: Martina Bezděková (Laser Radial), Jakub 
Halouzka, Štěpán Novotný (Laser Standard), Dominika 
Vaďurová / Sára Tkadlecová (49er FX - za předpokladu 
získání státního občanství ČR kormidelnice)

RDJ: Ben Přikryl, Víťa Moučka (Laser Radial)



Závody 2018

 ME 2018 jednotlivých tříd

 Princess Sofia Trophy 2018

 MS 2018 – Aarhus, první kvalifikační 
možnost na OH 2020



Kvóty OH 2020



Předkládá : Václav Novotný



Složení a práce Komise mládeže 

Členové Komise mládeže Schůze Komise mládeže

 David Křížek

 Jan Myslík

 Václav Novotný

 Pavel Schwarz

 Vendy Škráčková

 Pavel Kamenský

 24.4. 2016, Praha 

 11.12.2016, Praha

 Jednání per lloram průběžně



Činnost Komise mládeže v roce 2015
 Podpora pro kluby a asociace lodních tříd, které 

vychovávají, respektive sdružují mladé jachtaře.

 V roce 2016 bylo na podporu klubů rozděleno 1 000 000.-
Kč a podpora se týká tříd RS Feva, Cadet, Optimist a Big 
Tecno

 V roce 2016 byla výše prostředků na podporu vybraných 
lodních tříd prostřednictvím ALT na 300 000.-Kč a byly 
rozděleny mezi LT

RS Feva, Cadet, 420, Evropa, Laser 4,7, Laser Radial, Laser 
Standard, Splash, 29r

V roce 2016 bylo podpořeno pořádání závodu OH nadějí 
na Nechranicích sumou 80 000,-Kč



Hlavní události roku 2015
 Podpory klubů vychovávající děti a mládež  

Klub Počet startů Q Počet startů C Počet startů Feva Počet startů BigT Počet startů celkem Celkem Kč Záloha Doplatek

1101
Český Yacht Klub

84 49 62 0 195 281 792 Kč 100 000 Kč 181 792 Kč

1609
YC SK Mondi Štětí

57 0 0 27 84 121 387 Kč 100 000 Kč 21 387 Kč

2103
TJ LS Brno

0 0 68 0 68 98 266 Kč 0 Kč 98 266 Kč

1203
YC Neratovice

0 60 0 0 60 86 705 Kč 0 Kč 86 705 Kč

1705
TJ Delfín Jablonec

12 0 0 37 49 70 809 Kč 0 Kč 70 809 Kč

1213
Yacht Club Kladno

39 0 0 0 39 56 358 Kč 0 Kč 56 358 Kč

1909
TJ Lanškroun - Jachting

25 0 0 12 37 53 468 Kč 0 Kč 53 468 Kč

1130
YC Cere Praha

27 0 0 0 27 39 017 Kč 0 Kč 39 017 Kč

2101
TJ Jachtklub Brno

25 0 0 0 25 36 127 Kč 0 Kč 36 127 Kč

1607
Yacht Club Nechranice

12 0 0 7 19 27 457 Kč 0 Kč 27 457 Kč

1702
Jachtklub Máchova j. S.S.

14 0 0 0 14 20 231 Kč 0 Kč 20 231 Kč

2116
Moravský Yacht Klub

9 0 0 0 9 13 006 Kč 0 Kč 13 006 Kč

1606
TJ VS Duchcov

9 0 0 0 9 13 006 Kč 0 Kč 13 006 Kč

1901
YC Pardubice

0 0 45 0 45 65 029 Kč 0 Kč 65 029 Kč

1401
Lokomotiva Plzeň

3 0 7 0 10 14 451 Kč 0 Kč 14 451 Kč

1402
JK Plzeň

0 0 0 2 2 2 890 Kč 0 Kč 2 890 Kč

692 1 000 000 Kč 200 000 Kč 800 000 Kč



Rozdělení podpory mezi ALT v roce 2015
 Celkem rozděleno 300 000.-Kč 

 RS Feva 103 448.-Kč

 Cadet 26 897.-Kč

 Laser     67 240.-Kč

 Evropa 32 069.-Kč

 420 10 354.-Kč

 Splash 12 414.-Kč

 29r 20 690.-Kč

 Bic Techno 26 897.-Kč
 Klíč k rozdělení - počet závodníků s licencí a alespoň 1 startem.



Děkuji Vám za pozornost



ZPRÁVA KOMISE ROZHODČÍCH ČSJ 

PRO VALNOU HROMADU ČSJ 

KONANOU DNE 17. BŘEZNA 2018 V PRAZE 
 

 

Komise rozhodčích ČSJ pracovala v roce 2017 ve složení Radim Vašík 

(předseda+21), Martin Soušek (11), Josef Čermák (12), Karel Luksch (13), 

Michal Jukl (14+15), Petr Háma (16+17), Miloš Kormunda (18), Martin Srdínko 

(19), Richard Kafka (20), Lubomír Svozil (22), Petr Přikryl (23), Jaromír Kuřava 

(24), Marek Pavlovský (AMTR), René Sehnal (RaceControl), Petr Sládeček 

(ČANY). 

Komise rozhodčích ČSJ se v roce 2017 sešla celkem na dvou pracovních 

jednáních, a to tradičně na jaře 25. – 26. 2. 2017 ve Vlašimi a na podzim 

2. 12. 2016 v Praze. Z obou těchto jednání byly pořízeny zápisy, které byly 

zveřejněny na webových stránkách ČSJ a tyto zápisy byly vzaty VV ČSJ na 

vědomí. 

V roce 2017 komise rozhodčích ČSJ kromě standardní systematické práce 

přeškolila všechny rozhodčích na nová závodní pravidla jachtingu 2017-2020. 

Dále byla na jaře i na podzim diskutována změna směrnice D3 – Kvalifikace 

rozhodčích ČSJ, která byla tento čtvrtek definitivně schválena Výkonným 

výborem ČSJ s účinností od 1. 1. 2021. 

 

 

V Praze dne 17. 3. 2018 

 

 

Radim Vašík 

předseda komise rozhodčích ČSJ 



PR 2017



•

Monitoring médií
2015 – 420 příspěvků – 200 celorepublikových, 220 krajských

2016 – 444 příspěvků – 240 celorepublikových, 204 krajských

2017 – 495 příspěvků – 265 celorepublikových, 230 krajských

Neobsahuje specializovaná jachtařská média – YACHT, MyBoat, 
iregata.cz, lodninoviny.cz, lode.cz atd.



V médiích
• Milan Koláček na ČT 

červen 2017 – La Solitaire de Figaro
nyní – komentáře k 10 dílům Volvo Ocean Race
• ME Finn Cádiz – Branky 19.50 2x v tomto týdnu
• Příloha Hospodářských novin věnovaná jachtingu 

vyšla 5. 3. 2018
• Velikonoční regata 2018 

možnost sázek na Sazka.cz
• Prezentace jachtingu 

v knížce Cesta ke sportu



Výstava FOR BOAT 2017       10.–12. března
• Pořadatel výstavy ABF – PVA Letňany
• Přes 100 m2 plochy zdarma
• Prezentace – lodní třídy, reprezentace, simulátor



Výstava FOR BOAT 2018       9.–11. března
• Pořadatel výstavy ABF – PVA Letňany
• Přes 100 m2 plochy zdarma
• Prezentace – lodní třídy, simulátor
• Bazén – třídy Optimist, RS Tera a BIC Techno 293



Letní olympiáda dětí a mládeže
Brno červen 2017
• Aktivními svazy v komunikaci ODM byly svazy: 

floorball, jachting, házená, orientační běh, stolní 
tenis a volejbal



Vyhlášení ankety JACHTAŘ ROKU 2017
§ 19. ledna 2018 proběhlo vyhlášení Jachtaře roku 2017 jako 

společenská akce pro všechny jachtaře
§ Leden 2019 – vyhlášení Jachtaře roku 2018 

opět jako ples pro všechny jachtaře!



Oslovení potencionálních sponzorů 
pro kampaň na Tokio 2020
ve spolupráci s Pavlem Winklerem proběhl mailing, jednání pokračují



PODĚKOVÁNÍ
Martině Barnetové, Lukáši Brádlerovi, Jiřímu Čechurovi, Jakubu Danešovi, 
Martinu Dvořákovi, Katce Fantové, Martinu Houskovi, Haně Kábové, Hance 
Kohoutové, Davidu Křížkovi, Tomáši Lachmanovi, Tondovi Mrzílkovi, Janu 
Myslíkovi, Pavlu Nesvadbovi, Zdeňku Parůžkovi, Pavlu Schwarzovi, Jakubu 
Staříkovi, Zdeňku Sünderhaufovi, Petru Šimáčkovi, Petru Vitoňovi, Pavlu 
Winklerovi, Václavu Žmolíkovi…

a všem ostatním, kteří se podílejí na medializaci jachtingu.

Děkuji za pozornost



 David Křížek 
 Trenér třídy 29er 
 Sportovní centrum mládeže 
 14. listopadu 2017 

Zpráva o činnosti SCM 29er v roce 2017 

Sezóna 2017 

V letošním roce bylo ve Sportovním centru mládeže lodní třídy 29er celkem 6 posádek. Ty 
se pravidelně účastnily soustředění a závodů s podporou trenéra SCM, ale také část odjely 
samostatně. Sezóna byla zahájena v únoru, kdy proběhlo soustředění v Zadaru. Panoval 
spíše slabší vítr, který byl ideální pro výuku nových posádek. Starší a zkušenější jachtaři se 
zapojili a v kombinovaných posádkách š la výuka rychle kupředu. Trénovalo se ale 
samozřejmě i v klasickém složení týmů. Podobný režim panoval i během březnového 
soustředění v téže lokalitě. V dubnu se SCM přesunulo na Lago di Garda, kde po několika 
dnech tréninku, ve skvělých podmínkách, přišel konečně první závod. Ten byl pro nás hned 
úspěšný. V konkurenci 30 lodí dokázali Šimon Mareček a Jan Svoboda s náskokem zvítězit 
a slibné bylo i 9. místo posádky Matěj Vítovec a Martin Krsička. Začínající posádky SCM 
nebyly na tento závod přizvány. V tréninku pokračovaly na domácích vodách a další 
soustředění mělo proběhnout na Lipně. Tam se nakonec jen závodilo, protože do soboty 
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dopoledne bylo ještě vše pod přívalem č erstvého sněhu. Nakonec se tedy trénovalo o 
týden později na Nechranicích. Tam už byly podmínky o poznání lepší. Následovala série 
závodů Poháru Č R, tedy Nechranice, Nové Mlýny a Č erná v Pošumaví, kde se konal 
klasický lipenský týden. Mezi tyto regaty byl vložen ještě závod série Eurocup v německém 
Kielu. Zde proběhl před závodem skvělý trénink v silném větru a vlnách, ale na vlastní 
závod už bohužel tolik nefoukalo. Do zlaté skupiny postoupila pouze posádka Šimon 
Mareček a Jan Svoboda, kteří si dopluli pro 45. místo z 93 lodí. Během léta se jelo 
mistrovství světa v USA, kam se SCM nevydalo, ale za to tým zamířil do francouzského 
Quiberonu na mistrovství Evropy. Na š ampionátu bylo 179 posádek. My jsme před 
závodem trénovali ve skupině s polským týmem. Na vlastní závod jsem musel odcestovat, 
ale z vlastních finančních zdrojů jsem zajistil náhradního trenéra. Byl to Lorenzo Bianchini, 
který byl zároveň nejúspěšnějším coachem závodu. Jeho svěřenci vyhráli jak absolutní 
pořadí a kategorii chlapců, tak i kategorii dívek. Našim se ve slábnoucím větru nedařilo a 
skončili až ve druhé polovině závodního pole. V září bylo na programu soustředění a 
mistrovství republiky na Nových Mlýnech, ale hladina vody nedovolila závod uskutečnit. 
Týden před regatou došlo u jedné z trénujících posádek k poškození ploutve a lodě a to 
díky nárazu do stromu pod vodou v oblasti závodního kurzu. Regata byla přesunuta s 
nižším koeficientem na Nechranice, ale tam se pro slabý vítr neodjela. Mistrovství ČR se 
pak konalo ve stejném místě ve spojení se závodem Eurocup. Vítr byl opět nepříznivý a  
pořadí závodníků bylo poměrně překvapivé. Pozitivní ale bylo vítězství nové posádky 
Jaroslav Č ermák a Petr Košťál, kteří celý rok poctivě trénovali a jejich úsilí bylo 
zhodnoceno. Závěr sezóny pak patřil tradičně soustředění na Lago di Garda, které bylo 
zakončeno finálovým závodem Eurocup. Celý týden panovaly skvělé jachtařské podmínky, 
ale pro závod vítr na kvalifikaci zeslábl. To našim posádkám příliš nenahrávalo, ale i tak se 
dvě dostaly do zlaté skupiny a jedna loď jen těsně neprošla. Nakonec si Š imon Mareček s 
Janem Svobodou připsali 43. místo ze 119 lodí a Matěj Vítovec a Martin Krsička skončili 49. 
Premiéru na zahraniční regatě měli Jára Čermák a Petr Košťál, kteří skončili na 82. místě. 
Nyní čeká závodníky Sportovního centra mládeže ještě jedno soustředění na Lago di Garda, 
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které bude pod vedením Mattea Ferraglia (trenér US Nacra 17 týmu a úspěšný 
reprezentant). V prosinci pak zamíří Š imon Mareček a Jan Svoboda na mládežnické 
mistrovství světa do čínské Sanye.


Co se podařilo 

Podařilo se opět posunout výkonnost našich posádek. Skvělým důkazem bylo vítězství 
posádky Mareček a Svoboda na Lago di Garda. V sérii Eurocup naši závodníci zaznamenali 
několik dojezdů v TOP10. Podařilo se posunout novou posádku Č ermák a Košťál až na 
nejvyšší stupeň na mistrovství republiky. Tato posádka je tak další nadějí do příštích let. 
Všechny akce SCM se vydařily bez jakýchkoliv technických i organizačních problémů. Celý 
tým fungoval skvěle a velmi dobrá byla i spolupráce s rodiči. Velkým přínosem byla i pomoc 
Víti Otta, který několikrát asistoval na vodě se svým č lunem. Bylo to přínosné nejen pro 
vlastní trénink, ale také z hlediska bezpečnosti.


Co se nepodařilo 

Nepodařilo se vyprovokovat posádky k větší osobní aktivitě. Většina posádek mimo akce 
SCM nedostatečně trénovala. Chybí posádka s absolutním nasazením jaké měly dříve např. 
Nikol Staňková a Johana Kořanová. I přes uskutečnění několika propagačních akcí se 
nepodařilo zajistit větší příliv závodníků do lodní třídy. Z třídy Optimist přichází pouze 3 
jachtaři a to ještě chtějí kombinovat Q a 29er, nebo LAR a 29er. Ze třídy RS Feva přichází 
pouze dvě posádky. Z toho jedna je neperspektivní z důvodu věku a druhá z důvodu 
hmotnosti. Z lodní třídy Cadet nepřišla jediná posádka. Znovu apeluji na dotažení koncepce 
ČSJ a zajištění přechodu závodníků z dětských lodních tříd ve věku 14 až max. 16 let. Ti co 
to myslí s jachtingem na dvouposádce opravdu vážně, musí přijít na 29er ve věku 14-15 let. 
Rok se budou učit techniku jízdy, souhru, komunikaci atp. Další rok se budou učit prosadit 
se v závodním poli a sbírat zkušenosti v zahraničí a pak mají dva roky na to, aby předvedli 
slušné výkony. V 19 letech mohou být zkušenými jachtaři a přejít na olympijskou lodní třídu 
(49er, 49erFX, 470, Nacra 17). 


� 


�3



Hodnocení posádek 

Šimon Mareček / Jan Svoboda - Posádka měla skvělý vstup do sezóny, ale už je na 29er 
příliš těžká. V silném větru to byl problém pouze na zadní vítr, ale ve středním a slabším 
větru již výrazně ztráceli. Pro příští rok tým plánuje přechod na 49erFX. Posádce patří velké 
poděkování za aktivitu v SCM a lodní třídě 29er, jejich výsledky i předávání zkušeností 
dalším závodníkům!!!


Matěj Vítovec / Martin Krsička - Posádka je velmi rychlá v silném větru a přitom neztrácí 
na zadní kurzy. Problém je ale ve slabém větru a to nejen s technikou jízdy, ale také s 
taktikou. Dobrá fyzická kondice. Tým zvýšil celkovou aktivitu na vodě. Je třeba více 
trénovat za všech povětrnostních podmínek.


Jaroslav Č ermák / Petr Košťál - Nově příchozí posádka se rychle zapojila a díky 
zkušenosti z dvojposádkové lodě se rychle posouvala kupředu. Základem jejich úspěšné 
sezóny ale bylo obrovské nasazení a velký objem individuálního tréninku na domácí Seči. 
Chybí investice do materiálu. Tým závodil na dobré úrovní, ale s nejstaršími plachtami v 
závodním poli.


Adam Ott / David Muzikář - V posádce došlo ke změně kosatníka. Ten se i přes mladý věk 
rychle učí. Na sehranosti posádky je to ale znát. Posádka udělala velký kus práce a zvládá 
loď ve všech podmínkách. Kormidelník Adam Ott se zranil na Gardě a nemohl startovat v 
posledním Eurocupu.


Matěj Jurečka / Tomáš Zíta - Posádka se rychle učila a zaznamenávala dobré pokroky, ale 
později se posun zastavil. Chybí dostatek individuálního tréninku a větší nasazení. Posádka 
má ideální hmotnost a rozložení. S větším objemem tréninku by měla š anci na dobrá 
umístění. Tým se nezúčastnil podzimní Gardy.


Ondřej Müller / Mikuláš Vaszi - Nová posádka, která kombinovala 29er, Laser a Bic 
Techno. Kormidelník měl několikrát zdravotní problémy a tak chyběla větší tréninková 
aktivita. Tým se nezúčastnil podzimní Gardy. Doporučuji vybrat jednu konkrétní třídu a té se 
pak věnovat s plným nasazením.


Žebříček Sportovního centra mládeže 29er 

Posádka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B

1. Š. Mareček / J. Svoboda 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 12

2. M. Vítovec / M. Krsička 2 3 4 2 2 2 5 4 8 2 25

3. J. Čermák / P. Košťál 3 6 3 4 4 3 2 6 2 3 26

4. A. Ott / D. Muzikář 3 2 2 3 3 4 3 6 6 4 29

5. M. Jurečka / T. Zíta 3 4 6 5 4 5 4 6 10 4 40

6. O. Müller / M. Vaszi 3 5 5 6 4 6 5 6 12 4 44
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Plány pro rok 2018 

Pro příští jachtařskou sezónu plánujeme opět pravidelná soustředění SCM. Pokud bude 
zajištěn druhý č lun, pak bude přínosem zapojit i ostatní domácí posádky. Na konci února 
připravujeme soustředění v chorvatském Zadaru a koncem března na Lago di Garda, kde 
se posádky zúčastní i první regaty. V dubnu a v květnu jsou v plánu akce na Lipně a na 
Nových Mlýnech. V č ervnu pak soustředění a Eurocup v Kielu. V č ervenci se závodníci 
zúčastní závodů na Lipně a nejlepší posádka by měla odletět na mistrovství světa mládeže 
do USA. Srpen by měl být vrcholem sezóny. Ti nejlepší se zúčastní mistrovství Evropy ve 
Finsku. Září pak bude na Nových Mlýnech a na Nechranicích a ř íjen tradičně na Lago di 
Garda.


V příštím roce chceme opět více apelovat na závodníky, aby častěji trénovali i na domácích 
vodách. Důraz bude kladen také na bezpečnost. Rádi bychom na akcích využívali pomoci 
Víti Otta na druhém člunu. Budeme více doporučovat užívání ochranných prostředků, jako 
např. helmy. Vesty jsou samozřejmě povinné pro všechny bez ohledu na věk. Zároveň 
plánujeme dvě regaty společně s třídou RS Feva, kde chceme dělat představení pro 
závodníky i rodiče s možností vyzkoušení lodě s v kombinaci s našimi zkušenými jachtaři. V 
podobném režimu plánujeme i jeden závod s lodní třídou Optimist. Chceme tak předejít 
fámám a naprosto zkresleným informacím, které se k jachtařské veřejnosti dostávají a 
negativně ovlivňují hromadnější přestup na tuto perspektivní a moderní lodní třídu. 
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Navržení závodníci do Sportovního centra mládeže 29er pro rok 2018 

1. Matěj Vítovec 1999 / Martin Krsička 2000


2. Jaroslav Čermák 2001 / Petr Košťál 2002


3. Adam Ott 2001 / David Muzikář 2003 


4. Michal Krsička 2003 / Lukáš Krsička 2003
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Těchto osm závodníků (čtyři posádky) navrhuji VV ČSJ k zařazení do Sportovního centra 
mládeže lodní třídy 29er pro rok 2018. 


Matěj Vítovec / Martin Krsička - pro příští rok se jedná o nejzkušenější posádku. Je tu ale 
postupně problém s hmotností, která je nyní 135 kg, tedy 5 kg nad optimem (120-130 kg). 
Tým má v plánu postupný přechod na 49erFX, což skvěle zapadá do konceptu ČSJ.


Jaroslav Č ermák / Petr Košťál - posádka s nejrychlejším výkonnostním vzestupem. 
Ideální věk, ideální hmotnost i ideální nasazení. Problém s materiálem. Je třeba se finančně 
zapojit. Na stávajícím svazovém materiálu posádka nebude konkurenceschopná v 
zahraničí.


Adam Ott / David Muzikář - zkušený kormidelník s novým kosatníkem, kteří odjeli 
společně v tomto složení polovinu sezóny. Tým se dostává do problémů s hmotností (135 
kg), ale není vyloučen postupný přechod na 49erFX.


Michal Krsička / Lukáš Krsička - nová posádka, která na 29eru odjela již mistrovství ČR 
na Nechranicích. Tým sice plánuje ještě několik závodů na Optimistu, ale to v prvním roce 
přechodu nebude problém. Tým by stejně nemohl na velké mezinárodní regaty. Hmotnost 
posádky je zatím pouze 94 kg, ale převrženou loď již postaví.


Navržené posádky pro přidělení lodí 29er ČSJ pro rok 2018 

1. Matěj Vítovec / Martin Krsička - navrženi do SCM, vyšší hmotnost


2. Jaroslav Čermák / Petr Košťál - navrženi do SCM, ideální parametry


3. Michal Krsička / Lukáš Krsička - navrženi do SCM, nová perspektivní a velmi lehká 
posádka


4. Matěj Jurečka / Tomáš Zíta - letos bez navržení do SCM, lze změnit v průběhu sezóny


5. Anna Milerová / Jan Pokorný - nová kombinace zkušených závodníků třídy


6. Jakub Dobrý / Tereza Dobrá - nová posádka, kormidelník již bez perspektivy pro SCM


7. Barbara Pavlíková / Anna Taubnerová - zkušená kormidelnice v kombinaci s novou 
kosatnicí - pokud ovšem nezmění zaměření a nepůjde cestou třídy Laser ??? Měla by 
být přidělena pouze jedna loď.


8. Jiří Smrčka / Jáchym Kubů - nová posádka bez výraznějších výsledků z RS Feva, která 
je již nyní nad hmotnostním optimem (140 kg)
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9. Alex Nahodil / Jan Sušil - nová posádka bez výraznějších výsledků, která má šanci se 
zařadit. Ideální hmotnostní parametry.


Adam Ott 2001 / David Muzikář 2003 - navrženi do SCM - vlastní loď


Žádost o přidělení lodě zaslal také Ondřej Müller, který ale nemá kosatníka a v letošním roce 
kombinoval tři lodní třídy, což nevedlo k výkonnostnímu vzestupu. Dále žádala zkušená 
kosatnice Klára Houšková, která měla jezdit se Zosiou Burskou. Nakonec byla ale žádost 
stažena a Klára Houšková nemá adekvátního kormidelníka. Jelikož stále zůstává jedna loď 
volná a jedna posádka by si navíc mohla zažádat o klubovou loď, budeme i nadále hledat 
řešení, aby v příštím roce jezdilo maximum posádek.


Na závěr bych rád poděkoval Českému svazu jachtingu za projevenou důvěru i podporu. 
Celý tým se podařilo posunout opět kupředu a za odchozí nejzkušenější posádku se 
podařilo připravit adekvátní náhradu. Děkuji a těším se na další přínosnou spolupráci.


 

Za SCM 29er vypracoval trenér


	 	 	David Křížek
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CZECH
Laser Sailing Team



ČLENOVÉ SCM 2017

• RD B - Jakub Halouzka, Štěpán Novotný

• RDJ A – Jakub Halouzka, Benjamin Přikryl

• RDJ B – Jiří Halouzka, David Bezděk, Jean – B. Janča, Martina Bezděková 

• SCM – Radek Sopoušek, Mario Nuc, Martin Kmenta, Vítězslav Moučka, Zdeněk 

Dybal, Michal Koštýř, Bára Košťálová, Lenka Kališová, Lucie Keblová, Zosia Burska



1) Dosažení cenných výsledků na EC, ME, MS.

2) Nadále zvyšování úrovně jachtařských dovedností.

3) Spolupráce všech členů SCM + RDJ + RD.

4) Velký důraz na zvyšování kondiční přípravy v přípravném období a udržení 

kondiční úrovně v závodním období. 

5) Pokračování v započaté úspěšné spolupráci s odborníky z FSpS v Brně. 

- Zvyšování úrovně znalostí členů týmu o životosprávě, jiných tréninkových metodách atd., pod 

profesionálním vedením odborníků z FSpS.  

CÍLE SEZÓNY 2017



• Výkonnostní posun některých členů týmu na zahraničních závodech.

• Velmi dobrá aktivita, nálada a zdravé týmové sebevědomí. 

• Super spolupráce členů týmu s trenérem.

• Úspěšné působení Johany Rozlivkové na pozici asistentky trenéra – vedení části 

týmu na samostatných zahraničních akcích.

• Výborná spolupráce s šéftrenérem M. Maierem a kondičním trenérem T. Klímou.

• Dobrá spolupráce s rodiči při koordinaci akcí.

• Úspěšné pokračování spolupráce s FSpS Brno

HODNOCENÍ SEZÓNY 2017



• Definitivní přestup Jakuba Halouzky na olympijskou třídu Laser Standard 

• Výrazné výkonnostní zlepšení Martiny Bezděkové, MS Medemblik

• Výrazné zlepšení výkonnosti na ME Barcelona Štěpána Novotného 

• Umístění ve zlatých skupinách na L4,7 a Lar Lucie Keblové

• Solidní přechod Bena Přikryla na Laser Radial, 30. místo na MSJ U18 ISAF Čína

• 1. místo v ženách EC Dziwnow Kateřina Švíková – nově přijata pro rok 2018

• 5. místo EC Dziwnow, 50% úspěšnost na MEJ a MSJ L4,7 Vítězslav Moučka 

• Z týmu junorů mají nejlepší přístup k přípravě a závodní činnosti Vítězlav Moučka a 

nově přijatá Kateřina Švíková (jsou ostatním příkladem) 

HODNOCENÍ SEZÓNY 2017



• Přetrvávající neúčast některých členů na společných akcích.

• U některých členů týmu špatný přístup ke kondiční přípravě

• Stagnace nebo zhoršení výsledků některých členů týmu 

• Vyloučeni na základě výše zmíněných důvodů: Jean B. Janča, Jiří Halouzka, Zosia

Burska, Zdeněk Dybal, Michal Koštýř (nenastoupil do LT Laser) 

• Vyřazeni po  dohodě: Radek Sopoušek (studium),  David Bezděk (studium), Martin 

Kmenta (zdravotní důvody)

HODNOCENÍ SEZÓNY 2017



ROK DNY NA VODĚ MOŘE MOŘE V % JEZERA JEZERA V %

2015 83 56 67,7% 27 32,5%

2016 126 105 83,3% 21 16,7%

2017 127 105 82,6% 22 
(Medemblik)

17,3%

PLÁNOVANÁ AKTIVITA TÝMU 2018
ROK DNY NA VODĚ MOŘE MOŘE V % JEZERA JEZERA V %

2018 153 123 80,3% 30
(Medemblik+ 
Balaton)

19,6%

AKTIVITA TÝMU 2015 - 2017



ČLENOVÉ SCM 2018 

• RD B –Jakub Halouzka, Martina Bezděková 

• RDJ – Benjamin Přikryl, Vítězslav Moučka

• SCM – Mario Nuc, Martin Kmenta, Bára Košťálová, Lucie Keblová, Kateřina Švíková, 

Klára Himmelová, Jiří Himmel, Bára Švíková



PROBÍHAJÍCÍ SEZÓNA 2018 

• Laboratorní kondiční testy ve spolupráci s FSpS v Brně 

• Odstoupení Tomáše Klímy z funkce kondičního trenéra - Johana Rozlivková na pozici 

kondičního trenéra pro SCM

• Zimní týdenní soustředění v Krkonoších + kondiční testy 

• Školení trenérů 

• Únorové soustředění na Mallorce

• Březnové soustředění na Mallorce





1) Dosažení cenných výsledků na EC, ME, MS.

2) Cílená příprava některých členů SCM na MS Aarhus.

3) Nadále zvyšování úrovně jachtařských dovedností.

4) Spolupráce všech členů SCM + RDJ + RD.

5) Velký důraz na zvyšování kondiční přípravy v přípravném období a udržení 

kondiční úrovně v závodním období. 

6) Pokračování v započaté úspěšné spolupráci s odborníky z FSpS v Brně. 

CÍLE SEZÓNY 2018





ÚSPĚŠNÝ ROK 2018 PŘEJE LASER TEAM



DĚKUJEME TÝMU ZA ÚSPĚCHY V LOŇSKÉ 
SEZÓNĚ A TĚŠÍME SE NA SEZÓNU 2018





Základní vlivy na fungování SPS

ČSJ -trenér, člun, finanční podpora závodníků

 Závodnická vyspělost 

Věk resp. schopnost se o sebe postarat

 Zájem a angažovanost rodičů

Kvalita a soudržnost kolektivu



Sezóna 2014

 Z počátku sezóny menší zájem z důvodu prvotní 
nedůvěry

 Podařilo se

 -důvěra většiny trenérů, závodníků a rodičů 

 -spolupráce se zahraničními trenéry především POL

 -více akcí v zahraničí

 -více tréninku na úkor závodů



Sezóna 2015

 Značný zájem o možnost být členem SPS, jak ze 
strany závodníků, tak rodičů, kteří jsou navíc ochotni 
podat pomocnou ruku při organizaci. Příkladem 
může být Lucka Keblová –Zdeněk Kebl, kteří na sebe 
vázali celou skupinu mladých jachtařů i mimo SPS. 
Výkonnost Lucky šla rychle nahoru, Zdeněk pomáhal 
ve všech směrech, ale do činnosti trenéra 
nezasahoval. 

 Výborná parta závodníků, akce s minimální 
nezbytnou podporou rodičů. Oproti roku 2014 velká 
skupina, důvěra v trenéra a systém.



Sezóna 2016
 Skupina, která zná systém tréninků, fungování a 

celkového způsobu spolupráce trenér/závodník. 
Nicméně je zde znát silný vliv rodičů, zasahujících do 
fungování SPS. Takové postoje zejména ze strany rodičů 
podlamují soudržnost skupiny. 

 Začíná se vytvářet dobrá spolupráce s některými kluby 
při společných akcích, především YC Štětí.

 Snaha přivést k tréninku a regatám v zahraničí širší 
skupinu a zvát mladší perspektivní závodníky na akce 
SPS, přestože nejsou členy a tak zaznamenáváme na 
podzimní Gardě 23 českých lodí!

 Bohužel pro třídu Q, se někteří šikovní závodníci věnují 
více třídám, především windsurfu. Naopak, někteří 
závodníci, kteří již nemají vhodnou hmotnost na Q, 
nechtějí přes doporučení trenéra SPS přestoupit na 
juniorskou třídu.



Sezóna 2017

 Pokračuje nastolená cesta z minulé sezóny, kdy se 
zahraničních závodů účastní velký počet českých lodí.  Má 
na to určitě vliv i změna kvalifikačních pravidel na MS a 
ME, která se podařilo prosadit, a podmínkou účasti na MS 
či ME, je absolvování alespoň dvou regat vybraných 
trenérem SPS. 

 Tento pozitivní trend má však i svá negativa v tom, že se 
začíná i na mezinárodních závodech česká skupina dělit do 
skupinek a to týmovému duchu neprospívá.

 Občas dochází i k nepochopení systému fungování SPS 
zejména ze stran rodičů nově příchozích členů, kteří 
nechtějí nebo nemají zájem se podřídit určitému systému 
práce a podmínek z toho vyplývajících.



Sezóna 2017
 Na mezinárodním poli dochází k tomu, že vrcholem LT Q, 

bývá věk 13- 14 let (v současnosti dřívější nástup 
puberty). Naši zkušení závodníci jsou o 10 a více kg těžší 
než evropská, či světová špička. Zaměření se ve výběru 
členů SPS na mladší ročníky se jeví jako správné. 

 Přístup k samotnému výkonu na MS nebo ME, zdá se, že 
vrcholem je pro závodníky (rodiče) spíše se kvalifikovat, 
než odvést také kvalitní výkon a tomu podřídit i přípravu.  
I když výsledky v této věkové kategorii nepovažujeme za 
důležité, měření sil se soupeři, kteří mají na vodě 
natrénováno třikrát více dní, je složité. 

 V roce 2017 dochází i k názorovému sjednocení s ALT Q a 
tím dobré spolupráci.



Klady fungování SPS

 Trénink a závody na moři pod vedením zkušeného 
trenéra

 Získání kvalitních základů jachtingu pro přestup na 
juniorské třídy

 Není nutná účast rodičů (menší akce zcela bez rodičů)

 Spolupráce se zahraničními trenéry (GER, ESP, POL, 
CRO)

 Samostatnost a spolupráce v kolektivu na břehu i na 
vodě

 Finanční podpora ČSJ



Návrhy na zlepšení

Podporovat zdravé jádro, které bude příkladem 
ostatním 

Na této perspektivní skupině ukázat výkonnostní 
růst a možnost dosažení zajímavých výsledků i na 
mezinárodní úrovni

Propagovat výhody SPS

 Snažit se o sjednocení zájmů a soudržnost, 
vedoucí ke zlepšení kolektivu

Pokusit se o osvětu a názorové sjednocení na 
straně rodičů



Návrhy na zlepšení

Klást důraz na dodržování stanovených pravidel

Dát šanci mladším, kteří mají zájem 

Vytvořit „konkurenční“ prostředí, které bude 
nutit závodníky a jejich trenéry k dlouhodobé a 
cílevědomé práci.

 Směřovat mladé jachtaře na další LT ve 
spolupráci s ostatními trenéry

 Spolupráce s ČSJ na marketingové prezentaci 
mladých jachtařů



Děkuji všem trenérům a rodičům za spolupráci a závodníkům 
DOBRÝ VÍTR v roce 2018!  Děkuji za podporu ČSJ a ALT Q!               

Tonda



 

 

 

ZPRÁVA DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČSJ 

PRO VALNOU HROMADU ČSJ 

KONANOU DNE 17. BŘEZNA 2018 V PRAZE 
 

 

 

 

Disciplinární komise ČSJ byla v roce 2015 jmenována ve složení Radim Vašík 

(předseda), Marek Pavlovský, Vladimír Rozsypal, Michal Kubík, Milan Chmelař, 

Martin Soušek, René Sehnal, Richard Waisser, Jan Marian. 

 

V roce 2017 nebyla Disciplinární komise ČSJ pověřena zahájením žádného řízení, 

a tak se v roce 2017 nesešla. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 17. 3. 2018 

 

 

 

 

Radim Vašík 

předseda Disciplinární komise ČSJ 



Zpráva mandátové komise

V Praze dne, 17. března 2018

Na Valnou hromadu ČSJ bylo pozváno 221 delegátů s hlasem rozhodujícím.

Z tohoto počtu se dostavilo 4'b delegátů.

Začátek jednání byl posunut o 15. minut, po této lhůtě se Valná hromada stala

usnášení schopnou.

Složení mandátové komise:

Tomáš Musil

Patrik Deutscher

Alexandra Soušková
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