
 

Programové prohlášení skupiny ucházející se o zvolení do orgánů 

Českého svazu jachtingu pro období 2019 – 2023 

 

Kandidáti 
 

Kandidát na předsedu ČSJ – Radim Vašík 

Kandidát na místopředsedu ČSJ – Tomáš Musil (sportovní úsek, mládež, reprezentace) 

Kandidáti na členy Výkonného výboru ČSJ 

 Jan Kraus (sportovní úsek, mládež, reprezentace) 

 Milan Páleníček (sportovní úsek, mládež, reprezentace) 

 Zdeněk Sünderhauf (Jachtařská akademie, trenérsko‐metodická komise) 

 Kateřina Fantová (komise klubů a krajů, PR) 

 Martin Soušek (komise rozhodčích, sportovně technická komise, hladinová záchranná služba) 

 Václav Brabec  (kontakt  se  zahraničím, mezinárodní  spolupráce – WS,  EUROSAF,  významné 

závody v ČR) 

 Vojtěch Lambl (komise lodních tříd, měřičská komise) 

 
Kandidáti  prohlašují,  že  se  společně dohodli na  tomto programu na  základě dlouhodobě vedených 

společných  jednání, která byla zaměřena především na názorové sjednocení o budoucích prioritách 

práce VV ČSJ. Hlavním cílem této snahy bylo sestavit tým lidí, kteří mají chuť navázat na práci stávajícího 

VV, jsou si myšlenkově blízcí a nebojí se své názory veřejně obhájit. 

 

Hlavní cíle nového VV ČSJ 
 

A) Všeobecné a dlouhodobé  

 Myšlenkově a ideově spojovat jachtařskou veřejnost a získávat jejich podporu pro dlouhodobé 

koncepční  plány,  které  pokud mají mít  úspěch, musí  být  dodržovány nad  rámec  volebního 

období daného VV. 

 Koncepční, efektivní a přehledný způsob přerozdělování financí, tak, aby se finanční podpora 

dostala v čase tam, kde je nejvíce potřeba. 

 Zajišťovat dlouhodobé benefity plynoucí ze členství v ČSJ. 

 Propagovat,  podporovat  a  rozšiřovat  vzdělávání  veřejnosti  v oblastech  volnočasového, 

okruhového  a  námořního  jachtingu  a  vzdělávání  trenérů  v jachtingu  (3.,  2.  a  1.  třídy),  a  to 

i pomocí úspěšného projektu Jachtařská akademie na portálu www.jacht‐akademie.cz. 

 Soustředit se na klíčové oblasti a zefektivnění práce, a pokud je to možné dílčí odpovědnost 

přenášet dál např. na kraje, kluby, ALT atp. 

 Jasná odpovědnost jednotlivých členů VV za přidělené oblasti, které mají na starosti. 

 Jasné vyhodnocování práce, výkonů pro každou činnost, kde dochází k rozdělování financí. 



B) Sportovní 

 Podporovat a směřovat sportovní činnost směrem k OH. 

 Rozvíjet sportovní  jachting s  jasnou koncepcí od mládežnických kategorií a  tím dlouhodobě 

připravovat nové adepty pro RD. 

 Zaměřit se na propagaci  jachtingu jako sportu podporujícího zdravý životní styl pro všechny 

věkové kategorie a tím působit na veřejnost, možné sponzory a partnery. 

 

ČSJ provozní činnost  
 

 Hlavním cílem je zajistit veškeré nutné podklady v čase pro plánování budoucích aktivit, tak, 

aby  klíčová  rozhodnutí  o  financování,  akcích,  závodech  reprezentaci  mohla  být  kvalitně 

připravena. 

 Podporovat aktivitu, pracovitost a úspěchy napříč celou organizací. 

 Dát  větší  prostor,  podporu,  ale  i  zodpovědnost  jednotlivým  složkám ČSJ  a  soustředit  se na 

koncepční řešení klíčových otázek pozitivně ovlivňujících toto sportovní odvětví  

ČSJ → Kraje →Kluby → Funkcionáři → Závodníci → Veřejnost 

To vše podpořit striktním dodržováním jasně stanovených pravidel. 

 Zcela nezbytná je propagace sportu směrem k veřejnosti a sponzorům.  Je nutné stanovit koho 

oslovit, jak a jaké akce využít pro propagaci = vypracování hlavních bodů pro PR + Marketingový 

plán. 

 Prezentovat  ČSJ  jako  nejvyšší  sportovní  autoritu  jachtingu  v ČR.  Nastartovat  a  podporovat 

aktivity jachtingu pro širokou veřejnost. Získat pro tyto aktivity i  jednotlivé kluby a ALT, aby 

došlo k co nejširší propagaci s dopadem na sportovní veřejnost. 

 Vést  a  podporovat  komunikaci  směrem  k členské  základně  a  zároveň  dát  o  sobě  vědět 

i mezinárodním  jachtařským organizacím a využít  jejich dlouhodobých  zkušeností  a  znalostí 

pro rozvoj sportu, klubů a jachtařů v ČR. 

 Poskytovat maximální podporu a metodickou pomoc subjektům sdruženým v ČSJ v oblastech 

získávání finančních prostředků, legislativy sportovního prostředí, PR a marketingu pro rozvoj 

jachtingu od rekreační po reprezentační úroveň. 

 

ČSJ provoz zajišťující pořádání sportovních akcí 
 

 Cílem  je zajištění a pořádání vrcholných domácích a mezinárodních akcí.  Jasná a přehledná 

struktura  soutěží.  Český  jachting  má  obrovskou  výhodu  v geografické  poloze  a  v relativně 

nízkých  nákladech  na  pořádání  vrcholných  akcí.  Pořádání  vrcholných  mezinárodních  akcí 

podpoří  nejenom  jachtaře,  kteří  tak  získají  „výhodu  domácího  hřiště“,  ale  také  pomůže 

v osobním rozvoji trenérů, rozhodčích, měřičů i organizátorů.  

 Nutností je aplikace mezinárodních pravidel a standardů, tak, aby nedocházelo k nepříjemným 

situacím na mezinárodních regatách z důvodu neznalosti  (lodě, pojištění, pravidla, přihlášky 

atd.). Je to důležité zejména u mládežnických kategorií. 

 



ČSJ podpora vrcholového a výkonnostního sportu 
 

 Vytvoření  společné platformy  všech  institucí  ovlivňujících  sportovní  vývoj  jachtingu  v rámci 

ČSJ. V tuto chvíli se jedná zejména o KVS, SÚ, KM a TMK, kde je nutné dosáhnout názorového 

sjednocení  pro  to,  aby  bylo  možné  vycházet  ze  stejných  principů  a  tím  pádem  dokázat 

prosazovat pouze plány a myšlenky, které budou mít široký pozitivní dopad a neovlivní pouze 

úzkou skupinu jednotlivců.  

 Budování kvalitní  trenérské základny za účelem budování  rozvoje klubů, zajištění  fungování 

SPS, SCM a RD. Pokusit se ubrat na kvantitě a přidat na kvalitě. 

 Nastavit efektivní a jasné hodnocení práce klubů, tak aby, bylo možné dle dosažených výsledků 

rozdělovat poskytované finanční podpory. 

 

Mládež 

 Správnými návyky a díky komplexní náročnosti, kterou jachting vyžaduje vychovávat odolnou, 

odpovědnou a samostatně uvažující mládež s trvalou láskou ke sportu. 

 Systematická výchova mládeže směrem ke sportovním vrcholům tzn. RD a účasti na OH. 

 Vštěpování základů sportu od útlého věku (struktura tréninkové jednotky). 

 Podpora  a  odborné  vedení  přestupu  z LT  Q  na  další  LT,  tak  aby  měl  jachting  návaznost 

v juniorských a dospělých kategoriích. 

 Propagovat výhody, výběr a systém fungování SPS a SCM. 

 Dlouhodobě sledovat perspektivní mladé  jachtaře odborným vyhodnocováním  jejich vývoje 

(fyzická kondice, technika, taktika a výsledky, schopnost sebeprezentace, mentální vyspělost, 

spolupráce s autoritami). 

Reprezentace 

 Odpovídající zajištění fungování RD s důrazem na: 

a) parametry zajišťované ČSJ 

‐ kritéria umožňující vstup do RD 

‐ materiál, na jehož základě bude rozhodnuto o přijetí do RD (roční plány, dlouhodobý 

přehled o vývoji závodníka – nejen po sportovní stránce) 

‐ finanční podpora na sezónu 

‐ trenér, materiál atp. 

b) parametry, za které je zodpovědný reprezentant 

‐ morálně volné vlastnosti 

‐ fyzická kondice 

‐ technický růst 

‐ zlepšování v taktice a strategii 

‐ schopnost koncepční dlouhodobé práce a vyhodnocení 

 Budování kvalitní  trenérské základny za účelem budování  rozvoje klubů, zajištění  fungování 

SPS, SCM a RD. Pokusit se ubrat na kvantitě a přidat na kvalitě. 

 Nastavit efektivní a jasné hodnocení práce klubů, tak aby, bylo možné dle dosažených výsledků 

rozdělovat poskytované finanční podpory. 


