
Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 13. června 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí 

 

Přítomni: Brabec, Fantová, Kraus (do 13:30), Lambl, Musil, Páleníček, Soušek, Vašík, Sünderhauf  

Omluveni: 0 

PR: Skořepová  

KK: Ondráček 

 

Jako host se zasedání Výkonného výboru zúčastnil zástupce ČANY Petr Sládeček s hlasem 

poradním pro přidělování spolupořadatelství MČR na moři 2020. 

 

 

1) Projednání zápisu 

 

Zápis jednohlasně schválen bez připomínek. 

 

 

K úkolu 19-18 (Provést úpravu Registračního řádu ČSJ a předložit návrh úprav na květnovém 

zasedání VV): 

Úkol splněn. R. Vašík předložil návrh úprav Registračního řádu ČSJ. VV po zapracování 

připomínek návrh Registračního řádu ČSJ jednohlasně schválil a ukládá D. Dvořákové zveřejnit 

upravený Registrační řád ČSJ na webu v sekci dokumenty. 

 

K úkolu 19-22 (Zveřejnit na webu v sekci dokumenty nové znění směrnice C5): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že nové znění směrnice C5 je zveřejněné na webu ČSJ v sekci 

dokumenty. 

 

K úkolu 19-24 (Zaslat na World Sailing ve stanoveném termínu jmenovitou registraci schválených 

účastníků MSJ 2019): 

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že jmenovitá registrace účastníků Youth Sailing World 

Championships byla na WS zaslána před stanoveným termínem.  

 

K úkolu 19-25 (Vyzvat zájemce o pořádání MČR na moři 2020 k doplnění přihlášek ve smyslu 

směrnice C1 do 10. 6. 2019): 

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že zájemci o pořádání MČR na moři 2020 byli vyzváni 

k doplnění přihlášek. 

 

K úkolu 19-26 (Zahájit jednání o znění smlouvy s jednotlivými trenéry ČSJ): 

Vzhledem k tomu, že A. Mrzílek odstoupil z výběrového řízení na pozici trenéra SpS Q, Výkonný 

výbor jednohlasně schválil Nikol Staňkovou na pozici trenéra SpS Q jako druhou v pořadí 

výběrového řízení. 

Úkol splněn. Bude projednáno na dnešním VV v bodě 3).  

 

K úkolu 19-27 (Zpracovat a zaslat členům VV návrh strategie komunikace ČSJ): 

Úkol trvá. K. Fantová informovala, že zpracovala návrh strategie komunikace ČSJ, který je 

přílohou tohoto zápisu, a který bude dále rozpracován. 

 

K úkolu 19-28 (Uzavřít se zákonným zástupcem A. Popova smlouvu o zápůjčce lodě Laser 4.7): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že smlouva je s p. Popovem uzavřená. 

 



K úkolu 19-29 (Informovat ALT 29er, Q a 420 o konání závodu OH nadějí v Maďarsku a probrat s 

nimi možnost přeložení pohárových závodů v tomto termínu): 

Úkol splněn M. Páleníček informoval, že uvedené lodní třídy se závodu OH nadějí neúčastní. 

 

 

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

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA – podal informace o průběhu probíhajících rekvalifikací na trenéra 

jachtingu II. třídy v roce 2019 (viz informace v příloze). 

 

Z. Sünderhauf – TMK, JA – informoval o tom, že ve dnech 27. - 28. 9. 2019 proběhne letošní 

závěrečný praktický seminář pro trenéry II. třídy na Nových Mlýnech. Seminář povede náš 

nejúspěšnější trenér Jakub Kozelský. Program semináře naleznete v příloze. 

 

Výkonný výbor gratuluje posádce Hebe Sailing Team k titulu vicemistři na MS ORC 2019. Dále 

VV gratuluje dalším třem českým posádkám na tomto závodu, a to posádce Tři Sestry Team k 7. 

místu, posádce Giulia k 9. místu a posádce Polar II, která skočila na 27. místě. 

Výkonný výbor dále gratuluje posádce Hebe Sailing Team k 1. místu ve třídě a 3. místu celkově v 

závodě Memoriál Burgato.  

 

 

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

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh předsedy KVS na prodloužení smluv s trenérem SCM 

Laser M. Smolařem a trenérem SpS Q A. Mrzílkem do 31. 8. 2019 za stávajících podmínek.  

 

VV ukládá M. Souškovi uzavřít dodatky smluv s M. Smolařem a A. Mrzílkem.  

 

Limit pro čerpání nákladů trenérů SpS Q a SCM Laser do 31. 8. 2019 bude stanoven předsedou 

KVS J. Krausem. 

 

Výkonný výbor ukládá J. Krausovi, M. Páleníčkovi a M. Souškovi připravit do 23. 6. 2019 návrh 

znění smluv s trenéry SCM a SpS. 
 

O návrhu znění smluv bude Výkonný výbor následně hlasovat per rollam. 

 

M. Páleníček – KTM – podal informaci, že bylo zahájeno jednání s trenéry ČSJ - s trenérem SCM 

Laser a SCM Bic Techno jedná J. Kraus a s trenérem SCM 29er a SpS Q je v jednání M. Páleníček. 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu trenéra SCM 29er, SCM Bic Techno 293 a trenéra SpS 

Optimist za měsíc květen. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

M. Páleníček – KTM – podal informace z dosud proběhlých akcí SCM a SpS. 

 

VV se zabýval neúčastí lodní třídy Laser 4.7 na pohárových závodech a jejich klesající členskou 

základnou. Danou problematiku bude nadále řešit M. Páleníček s ALT Laser a s trenérem SCM 

Laser.  

 

Komise mládeže ČSJ předložila návrh na výši maximálních nákladů na realizaci projektu Talentová 

mládež proplacených z rozpočtu ČSJ pro jednotlivé ALT pro rok 2019 následovně: 



 
 

VV schválil výše uvedené částky hlasováním (pro: Lambl, Soušek, Musil; Fantová, Vašík, 

Sünderhauf; proti: 0; zdrželi se: Brabec, Páleníček). 

 

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

mládež. 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí rozdělení podpory na akce trenéra SCM 29er z rozpočtové kapitoly 

08-27 SCM 29er následovně: 

posádka Čermák / Košťál - 225 000,- Kč 

 

VV jednohlasně schválil jmenovitou nominaci na závod READY STEADY TOKYO (Test Event) 

následovně:  

15. 8. – 22. 8. 2019, Enoshima (JNP):  

Finn: Ondřej Teplý 

 

VV jednohlasně schválil návrh ALT RS Feva na rozdělení podpory účasti na ME RS FEVA, které 

se konalo v Le Havre (FRA), následovně: 

1. František Viták - Vojtěch Cibulka - 50%  z celkové částky příspěvku 

2. Lucie Košatová - Matěj Iljuchin - 50% z celkové částky příspěvku 

 

VV schválil dodatečnou jmenovitou nominaci na 2019 Youth Sailing World Championship pro 

třídu Laser Rad. Chlapci, následovně:  

Youth Sailing World Championships, 13. 7. – 20. 7. 2019, Gdynia, (POL):  

Laser Radial chlapci: Andrew Lawson 

 

VV jednohlasně schválil návrh ALT Laser na níže uvedené akce následovně: 

MEJ L 4.7, 18. – 25. 5. 2019, Hyerés (FRA) -  dodatečně schválená nominace 

dívky: Klára Himmelová, Markéta Kališová 



chlapci: Jiří Himmel, Jiří Vacula, Zdeněk Vysloužil 

 

MEJ U21 Lar, Las, 20. – 27. 8. 2019, Dziwnów (POL): 

dívky: Klára Himmelová 

chlapci: Benjamin Přikryl, Vítězslav Moučka, Mikuláš Vaszi, Andrew Lawson 

 

MSJ U21 Lar, Las, 26. 10. – 2. 11. 2019, Split (CRO): 

dívky: Klára Himmelová 

chlapci: Benjamin Přikryl, Vítězslav Moučka, Mikuláš Vaszi, Andrew Lawson 

 

MS RS FEVA, 20. – 26. 7, Follonica (ITA): 

Jakub Václavík – Kateřina Muchová 

Eliška Stibůrková – Magdalena Najvárková 

Bořek Borkovec – Tereza Stibůrková 

Eliška Richterová – Jan Richter 

Vojtěch Cibulka – Josef Hanton 

Ondřej Najvárek – Klára Kaltounková 

Ondřej Baštář – Petr Pelnář 

Dan Viščor – Nela Viščorová 

Dominik Ostrý  - Linda Dokoupilová 

David Szmaragowski – Sára Svobodová 

Příspěvek budou čerpat všechny posádky stejným dílem (každá posádka 9 176,- Kč) 

 

VV jednohlasně schválil návrh ALT FB na dodatečnou nominaci na ME následovně: 

ME FB, 26. - 31. 5. 2019, Lipno- Černá v Pošumaví (CZE)  

posádka: Martin Kubový – Roman Roček – bude čerpat příspěvek na akci (14 311,- Kč) 

 

VV jednohlasně schválil návrh ALT FB na MS následovně: 

MS FB, 20. – 30. 8. 2019, Montreal (CAN)  

posádka: Martin Kubový – Roman Roček – bude čerpat příspěvek na akci (114 524,- Kč) 

 

 

4) MČR 2019 

 

M. Soušek – STK, KR, HZS ČSJ – podal informace o letošních prvních MČR, která se budou 

konat:  

22. – 23. 6. 2019  MČR CaO v Černé v Pošumaví 

22. – 24. 6. 2019  MČR RS Feva na Nových Mlýnech 

28. – 29. 6. 2019  MČR VAU na Velkém Dářku 

 

VV obdržel ve vypsaném termínu doplnění přihlášky pro spolupořádání MČR na moři pro rok 2020 

v kategorii One-Desing od TPS Centrum s.r.o. Výkonný výbor jednohlasně potvrzuje výběr TPS 

Centrum s.r.o. jako spolupořadatele MČR One-Desing na moři pro rok 2020. 

 

Výkonný výbor na základě žádosti od Colins Yacht Club, jednohlasně rozhodl zrušit MČR ORC 

2019.  

Výkonný výbor vzal na vědomí stažení žádosti Colins Yacht Club na spolupořádání MČR ORC 

2020. 

Výkonný výbor pověřuje M. Souška k jednání s Chorvatským svazem jachtingu o možnosti 

uspořádání MČR ORC 2020 v rámci závodu chorvatského CRO ORC. 
  



5) Čerpání rozpočtu 2019  

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 11. 6. 2019. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z celostátní porady předsedů členských národních 

sportovních svazů ČUS, která se konala 5. 6. 2019 v aule ČUS. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil nominaci Radima Vašíka jako delegáta na 37. VH ČUS, která 

se uskuteční 19. června 2019 v kongresovém sále Sportovního centra Nymburk. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o průběhu zadávacího řízení na strojní investice.  

 

VV jednohlasně schválil termín VH ČSJ na 21. 3. 2020 od 10:00.  

 

 

7) Různé 

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 3. 6. 2019 o prodloužení stávající smlouvy na zajištění 

komunikace a PR ČSJ s Evou Skořepovou, která je aktuálně platná do 30. 6. 2019: Smlouva bude ve 

stávajícím znění prodloužena s platností do 31. 12. 2020                                                                                                                                                                       

 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru: 

Pro: Kateřina Fantová, Jan Kraus, Tomáš Musil, Milan Páleníček, Zdeněk Sünderhauf,  

Proti: Václav Brabec  

Zdržel se: Vojtěch Lambl, Martin Soušek, Radim Vašík  

 

Výkonný výbor schválil hlasováním per rollam prodloužení stávající smlouvy o zajištění 

komunikace a PR ČSJ s Evou Skořepovou do 31. 12. 2020 za stávajících podmínek.                                                                                                                                                                     

 

VV ukládá M. Souškovi uzavřít dodatek smlouvy o zajištění komunikace a PR ČSJ s Evou 

Skořepovou s platností do 31. 12. 2020 za stávajících podmínek. 

 

VV jednohlasně schválil do jednotlivých odborných komisí následující osoby: 
 

Komise vrcholového sportu: 

Předseda: Jan Kraus 

Členové: Johana Rozlivková (organizace a vytvoření podkladů sledující dlouhodobou výkonnost 

jachtařům, jejich vyhodnocování a přenášení zkušeností a potřeb RD a TMK) 

Anna Wehrenberg (PR, marketing, finance, administrativní činnost) 

Michal Maier (sport – odborný pozorovatel, poradce, kontakty na zahraniční subjekty, tréninkové 

lokality, materiál apod.) 

 

PR komise ČSJ: 

Předsedkyně: Kateřina Fantová 

Členové: Eva Skořepová, Pavel Winkler, Zdeněk Chlup  

 

Komise krajů a klubů: 

Předsedkyně: Kateřina Fantová 



Členové: 11 – Martin Soušek, 12 – Ivo Jakubec, 13 – Karel Luksch, 14+15 – František Viták, 16 + 

17 – Jiří Maier, 18 – Miloš Kormunda, 19 – Martin Srdínko, 20 – Pavel Kamenský, 21 – Radim 

Vašík, 22 – Stanislav Červenka, 23 – Petr Přikryl, 24 – Jiří Bobek 

 

Komise loďařsko-měřičská: 

Předseda: Vojtěch Lambl 

Členové: Michal Jukl, Radek Smetana, Jiří Gemperle, Ladislav Mendík 

 

Komise mládeže a rozvoj členské základny: 

Předseda: Vojtěch Lambl 

Členové: Tomáš Musil, Martin Žižka 

 

Komise talentované mládeže: 

Předseda: Milan Páleníček 

Členové: Jan Pokorný, Petra Wehrenberg, Martin Žižka, Aneta Páleníčková, Milan Hájek 

 

Výkonný výbor děkuje asociaci ČWA a FB za vynikající uspořádání ME RAC a ME FB 2019. Dále 

Výkonný výbor děkuje spolupořadatelským klubům Yacht clubu Dyje a Jachetnímu klubu Černá 

v Pošumaví. 

 

VV bere na vědomí informaci, že V. Brabec a V. Lambl zahájili jednání o možnosti pořádání 

společného MČR pro mládežnické lodní třídy a pro OH třídy.  Výkonný výbor tento projekt 

podporuje. 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 19. září 2019 od 12 hod. v YC CERE.  

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Informace o průběhu probíhající rekvalifikace na trenéra jachtingu II. třídy v roce 2019 

2. Program praktického semináře pro trenéry II. tř. 

3. Zpráva trenéra SCM 29er za květen 2019 

4. Zpráva trenéra SCM Bic Techno za květen 2019 

5. Zpráva trenéra SpS za květen 2019 

6. Návrh strategie komunikace ČSJ  

 

 

 

 

 

 



 Rekvalifikace na trenéra  jachtingu II. třídy v roce 2019 

 

1. Přihlášky: je možno se přihlásit již na rok 2020 
2. Cena: 3 800 Kč, které požaduje FTVS UK Praha, ostatní  aktivity jsou plně hrazeny ČSJ. 
3. Místo konání:  

a. Jachtařské přednášky- Přírodovědecká fakulta UK Praha, Hlavova 8, Praha 2, vždy od 18. 30 hod. 
b. Vědecký základ sportovního tréninku- FTVS UK Praha, Trenérská škola, José Martího 269/ 31, 

Praha 6 
c. Praktické semináře- budou dva v roce 2019 a  ještě upřesní se.  

4. Kdo se může zúčastnit: každý trenér III. třídy, který má ukončené středoškolské stadium 
5. Zahájení: 22. 1. V 18. 30 2019 na Přírodověděcké fakultě UK, Hlavova 2, Praha 2 

 

Rekvalifikace se skládá z těchto výukových modulů: 

1) 15. – 17. 2 a 22. – 24. 2. Vědecký základ sportovního tréninku, pořádá FTVS UK Praha- 50 hodin 
2) 22. 1. – 26. 2. Povinná serie přednášek, pořádá Jachtařská akademie ČSJ 

a.  22. 1. 2019 Mentální koučink u vybraných závodníků- Workshop- Marian Jelínek- 2 hodiny 
b.  29. 1. 2019 Trimování, taktika a strategie v závodě- Workshop- David Křížek- 2 hodiny 
c. 5. 2. 2019 od 16 hod- Úvodní slovo garanta akce- Jakuba Kozelského- 2 hodiny 
d.   5. 2. 2019 Navigační a weather routing systémy- Workshop- Libor Hošek- 2 hodiny 
e.  12. 2. 2019 Shrnuti taktiky a strategie v okruhovém závodě- Petr Pefi Fiala- 2 hodiny 
f. 19. 2. 2019 Meteorologie a Weather routing v  závodech na moři- Christian Dumard,  Francie- 3 

hodiny 
g. 5. 3. 2019 Závodní pravidla přehledně- Martin Soušek- 2 hodiny 

3) Samostudium z vybraných témat na Jachtařské akademii 
a. První pomoc a vodní záchrana- 4 hodiny 

i. Jan Sedláček viz.- http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/24-prvni-pomoc-a-
vodni-zachrana/ 

b. Spouštění na vodu trenérského člunu, manévry a údržba- 2 hodiny 
i. František Bauer viz.- http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8-kategorie/79-

spousteni-na-vodu-trenerskeho-clunu-manevry-a-jeho-udrzba/.  
c. Předpověď počasí a meteo- 10 hodin 

i. Meteorologie- Petr Dvořák viz.-http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/58-
meteorologie/. 

ii. Navigační a weather routing systémy- Milan Koláček viz.- http://www.jacht-
akademie.cz/vzdelavani/novinky/60-navigacni-a-weather-routing-systemy-na-mori/. 

d. Olympijská kampaň a scénáře tréninků- 8 hodiny 
i. Olympijská kampaň- Jakub Kozelský viz.- http://www.jacht-

akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/69-olympijska-kampan/ 
ii. Scénářš tréninků- Jakub Kozelský viz.- http://www.jacht-

akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/73-scenare-treninku/  
e. Taktika a strategie v závodě-  9 hodin 

i.  
ii.     Taktika a strategie v závodě na moři- Milan Hájek viz.- http://www.jacht-

akademie.cz/vzdelavani/novinky/63-taktika-a-strategie-namornich-lodi/  
iii. Taktika a strategie v okruhovém závodě- Petr Fiala viz.- http://www.jacht-

akademie.cz/vzdelavani/novinky/40-taktika-a-strategie-pri-zavode/  
f. Plánování kampaně a koučování závodníků- 14 hodin 
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i. Ian Cligton , kap. 1. viz.- http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-
kategorie/55-planovani-kampane-a-koucovani-zavodniku-i/  

ii. Ian Clington, kap. 2. viz.- http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-
kategorie/56-planovani-kampane-a-koucovani-zavodniku-ii/  

iii. Ian Clington, kap. 3. viz.-  http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-
kategorie/57-planovani-kampane-a-koucovani-zavodniku-iii/  

4) Praktické semináře pod vedením trenérů 1. třídy- celkem 40 hodin 
i. 1. Praktický seminář v termínu 3. – 5. května 2019, vede Karel Lavický a Jan Čutka, na 

Lipně, již proběhlo 
ii. 2. Praktický seminář v termínu 27. – 29.  září 2019, vede Jakub Kozelský, lokalita- Nové 

Mlýny . Ke koučování se využijí závodníci z  právě probíhajících  závodů!!! 
5) Závěrečný test a pohovor. 
6) Vydání osvědčení. 

 

Zpracoval:  Zdeněk Sünderhauf    V Praze dne 12. 6. 2019 

 
 

 

 

http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/55-planovani-kampane-a-koucovani-zavodniku-i/
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/55-planovani-kampane-a-koucovani-zavodniku-i/
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/56-planovani-kampane-a-koucovani-zavodniku-ii/
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/56-planovani-kampane-a-koucovani-zavodniku-ii/
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/57-planovani-kampane-a-koucovani-zavodniku-iii/
http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/57-planovani-kampane-a-koucovani-zavodniku-iii/


Praktický seminář trenérů 
 
Datum: 27.-28. 9. 2019  
Lokalita: Nové Mlýny, MČR L4,7+Las 
 
Hlavní zaměření: Coaching na závodech 

Program: 
 

27.9 Pátek 
9:00 – 10:00 ranní brífing – meteo příprava, NOR/SI, na co se zaměřit během závodu 
s konkrétním závodníkem 
 
Dle závodního programu coaching na vodě 
 
Po návratu z vody (popř. po jídle) rozbor dne se závodníkem. 
Po rozboru dne se závodníkem diskuze mezi trenéry. 
 
Večer (v případě nepřízně počasí během dne) 

- Přednáška „Příprava na vrchol kampaně/sezóny – testování lokality“  
 

28.9 Sobota 
9:00 – 10:00 ranní brífing – meteo příprava, na co se zaměřit během závodu s konkrétním 
závodníkem 
 
Dle závodního programu coaching na vodě 
 
Po návratu z vody (popř. po jídle) rozbor dne se závodníkem. 
Po rozboru dne se závodníkem diskuze mezi trenéry. 
 
Večer (v případě nepřízně počasí během dne) 

- Přednáška „Využití softwaru SailTokyo pro testování lokality a jako edukační 
nástroj“ 

 

29.9 Neděle  
9:00 – 10:00 ranní brífink – meteo příprava, na co se zaměřit během závodu s konkrétním 
závodníkem 
 
Dle závodního programu coaching na vodě 
 
Po návratu z vody (popř. po jídle) rozbor dne se závodníkem. 
Po rozboru dne se závodníkem diskuze mezi trenéry. 
 
12:00 – 15:00 závěrečné pohovory s jednotlivými účastníky Rekvalifikačního kurzu, nárazové 
testy z jednotlivých kapitol, které byly součástí vybraného programu 



Struktura semináře 

Organizace na vodě 
Základní myšlenka: aby každý trenér strávil s přenášejícím co nejvíce času během jeho práce 
na vodě i na břehu 
Jak toho dosáhnout?  Jelikož je seminář povinný, předpoklad je, že se zúčastní všech 12 
zúčastněných trenérů.  Tzn., nevejdeme se všichni na jeden člun, nutnost rotovat. Nejlépe asi 
více člunů na vodě a rotovat ve člunech po 1. rozjížďce (vzhledem k nepredikovatelnosti 
počasí v ČR). Snaha je zajistit 4 trenérské čluny. 
 

Organizace na břehu 
Zde je to asi poměrně snadné, můžeme být všichni přítomni rozborům. Pouze potřebujeme 
mít místnost s tabulí a projektorem.  
 

„Figuranti“ 
Vystřídal bych asi více figurantů různé úrovně. První den bych dal Laser Standard, dva 
závodníci. Zde se asi nabízí možnost, že by Štěpán N. závodil a byl jedním z figurantů, tím 
ušetříme místo na člunu a máme ideálního figuranta. Jako druhého bych navrhoval někoho 
mladého na slušné úrovni, např. bych oslovil Bena Přikryla. 
Druhý den bych udělal skupinku cca 3x laser 4,7. Tady bych potřeboval poradit se jmény, 
moc se neorientuji. Byl bych rád za „slušnou“ úroveň, ale musí s tím souhlasit, je to přeci jen 
MČR a narušíme jejich standartní postupy. 
Třetí den bych nechal otevřený, zopakujeme Standard nebo L4,7. 
Zdeněk Sünderhauf je domluven s Štěpánem Novotným, že tyto skupiny figurantů domluví 
dopředu. 
   



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

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 5/2019 

V květnu se řada závodníků věnovala školní přípravě, maturitám a přijímacím zkouškám na 
další školy. Na Nových Mlýnech nicméně proběhlo úspěšné soustředění, kterého se 
zúčastnilo celkem osm posádek, tedy šestnáct závodníků. Akce byla organizačně náročná, 
protože od pondělí do čtvrtka vál poměrně silný vítr. To přišlo vhod většině posádek, ale 
mezi účastníky byly i dva nové týmy. Ty jsme zkoušeli jako jednotlivce kombinovat v 
posádkách zkušenějších a občas se svezly i samostatně. Díky kvalitním i dvoufázovým 
tréninkům a večerním video rozborům, měli závodníci možnost na sobě pracovat a bylo 
vidět, že ty týmy, které na jaře nelenily a poctivě trénovaly, se rychle zařazují i do celkového 
pořadí tréninkových rozjížděk. Navíc stále lépe zvládají i silnější vítr. Poslední den 
soustředění po čtyřech větrných dnech vítr zeslábl. Byla to skvělá příležitost pro trénink 
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dvou zcela začínajících týmů. Ostatní pak pilovali jízdu poslepu, tedy získání lepšího citu pro 
loď a zejména návyky lepší komunikace, která je pro dvouposádky nezbytná. Soustředění 
bylo odpoledne ukončeno a večer dorazily další posádky na závod, který se měl konat o 
víkendu. Celkem bylo na břehu připraveno třináct lodí. Vítr se ale ani letos nedostavil.


“Jachting hledá Skiffmeistera” - soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. A. Ott / D. Muzikář - 934 bodů


2. J. Čermák / P. Košťál - 862 bodů


3. M. Krsička / L. Krsička - 765 bodů


SCM - B 

1. L. Košatová / L. Košata - 586 bodů


2. M. Bauerová / V. Paigerová - 551 bodů


3. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 533 bodů


V soutěži aktivity stále vede posádka Adam Ott a David Muzikář, kteří překročili hranici 900 
bodů a trvale si drží přibližně 50 bodový náskok. Hodně velkou roli v hodnocení budou jistě 
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hrát výsledky na světových regatách, které nás v létě čekají. Tým se ale zlepšil a tak 
můžeme očekávat ještě velkou bitvu o “Skiffmeistera.”


Nejvíce napluto mají Tibor a Adam Nevelöšovi, kteří na vodě strávili již 39 dnů. Většina je 
bohužel na jiných lodních třídách. Na 29eru započítávají 8 dnů, ale povětšinou to nebylo v 
pro ně příznivých podmínkách. Další v pořadí odjetých dnů je posádka Adam Ott a David 
Muzikář, kteří byli na vodě ve 34 dnech. Úctyhodné nasazení pak projevují Markéta 
Bauerová a Vanda Paigerová. Ty mají na domácích vodách odjeto již 28 dnů.


Co se týče výkonů v tréninku, tak ze skupiny A suverénně vede posádka Adam Ott a David 
Muzikář, před Michale Krsičkou a Lukášem Krsičkou. Ostatní týmy mají shodu bodů. Ze 
skupiny B mají nejlepší výkony v tréninku Alex Nahodil a Jan Sušil, dále Lucie Košatová a 
Lukáš Košata a Jakub Dobrý a Tereza Dobrá.


V hodnocení závodů ve skupině A suverénně vede posádka Jára Čermák a Petr Košťál, 
před posádkou Adam Ott a David Muzikář a Michal Krsička a Lukáš Krsička. Ve skupině B 
se počítá zatím jen jeden závod. Nejlépe si zatím vedou Lucie Košatová a Lukáš Košata, 
před Alexem Nahodilem a Janem Sušilem a Markétou Bauerovou s Vandou Paigerovou.


Do hodnocení “Jachting hledá Skiffmeistera” byly nově zařazeny také výukové body za 
získání průkazu Vůdce malého plavidla, rozhodcovské licence a odznaku Hladinové 
záchranné služby.


Hodnocení posádek: 

J. Čermák / P. Košťál - Posádka se musela výrazně věnovat škole. Zvládli sice dvoudenní 
trénink na Seči a přijeli na závod na Nové Mlýny, ale to je za celý měsíc velmi málo. 
Zejména když se poslední regata neodjela. Je to obrovská škoda a promrhaná dosažená 
výkonnost. Je otázkou zda se tým dá rychle do formy a stihne načerpat ještě nějaké 
zkušenosti do náročné letní sezóny.


Adam Ott / David Muzikář - Tým na sobě tvrdě pracuje. Je to znát na manévrech a nakonec 
i na výsledcích. Zlepšila se i pohyblivost. Projevilo se pravidelné protahování, i když v tomto 
směru jsou tam stále rezervy. 
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M. Krsička / L. Krsička - Oba závodníci se v květnu zúčastnili jen naplánovaných akcí a to 
ještě ne kompletně. Je to opět velká škoda. Navíc u obou není problém se školou a tak 
mohlo být nasazení výrazně větší.


Š. Jurečka / M. Jurečka - Posádka se zlepšuje a je to vidět konečně i na manévrech. Více 
tréninku by ale určitě pomohlo. 


A. Justová / P. Tupý - Tým má ze skupiny A nejvíce tréninků na domácích vodách. Díky 
nemoci přišli o jeden trénink na moři, ale jejich aktivita je zatím jedna z těch lepších. 


Přidělený člun SCM byl převezen do Roudnice nad Labem, kde byla vyřízena technická 
kontrola vleku, proběhla i oprava řazení na člunu, ložiska na vleku a světel. Nyní je člun 
skvěle přichystán pro hlavní sezónu. Komunikace s ostatními trenéry probíhala jen po 
telefonu a týkala se spíše panující nejistoty při táhnoucím se výběrovém řízení. Nyní je vše 
rozhodnuta a proběhla již první schůzka s budoucí trenérkou SPS Nikol Staňkovou, na které 
jsme dohodli hned několik bodů spolupráce. 


Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.





Za SCM 29er vypracoval trenér


	 David Křížek
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Zpráva o činnosti SCM Bic Techno/ RS:X Youth 

 

květen 2019 

 

 
 

 V květnu jsem zahájili sezonu na českých vodách. Nejprve soustředěním na 

Lipně a poté také první českými většími závody na Nových Mlýnech.  

 

 

Aktivity SCM: Soustředění Bic Techno Lipno- 30.4.- 5.5. 

 

 

Po soustředěních a aktivitách především v zahraničí jsme se v květnu konečně 

dostali na české vody. Hned začátkem měsíce května proběhlo soustředění na Lipně. 

Bohužel po krásných a teplých dnech přišlo velké ochlazení. Předpověď slibovala také 

sněžení takže někteří závodníci raději zůstali doma. Z SCM se soustředění zúčastnili 

Kristýna Piňosová, Nela Sadílková a David Drda. Během soustředění se vystřídali 

všechny povětrnostní podmínky. Od velmi slabého větru až po velmi silný. Pro chladné 

počasí jsme trénink na vodě občas museli trochu zkrátit. Přesto to byl trénink pro 

všechny velmi přínosný jak se ukázalo hned na prvních závodech na Nových Mlýnech 

další týden. Během soustředění jsme se zaměřili především na trénink manévrů u bójek 

a trénink startů.  

Hned následující víkend se konal na Nových Mlýnech závod ze série Super Cup. 

Ve třídě Bic Techno startovalo 29 závodníků z ČR, Slovenska a Maďarska. Po dlouhé 

době se podařilo opět vyhlásit také kategorii RS:X mládež. Za účasti zahraničních 

závodníků mohli Ondra Müller, Kačka Švíková a Adéla Rašková změřit své síly na 

domácí vodě. Nejlépe si z této trojice vedla Kačka, která obsadila celkové třetí místo.  

Ondra Müller na Nových Mlýnech zůstal vystartoval také v ME raceboard. 

V této pro něho nové třídě se mu moc nedařilo. Celkově obsadil 72.místo, ale mezi 

juniorami obsadil 7.místo.  

 

 

 



Zpráva trenéra SPS za květen 2019 
 
 
Během května byly hlavními úkoly:  
 

 Příprava a organizace ME –jmenovité přihlášky, doprava 

 Členská schůze a Pohár ALT na Rozkoši 

 Trénink a regata Puchar Dziwnowa 

 Druhý trénink v Dziwnowě  

 Zajištění pojištění lodí při přepravě na vleku ČSJ –děkuji Jirkovi Maierovi 
 
 

Soustředění a regata Dziwnow (12.-19.5.) 

V neděli jsme se sjeli částečně do Dziwnowa (bydlíky) a částečně do Wrzosowa (domkaři), 

abychom v pondělí dopoledne připravili lodě a čluny a vypluli na trénink. Po celé tři dny 

tréninku jsme měli velmi příznivé podmínky, vítr až 22 kn a pěkné vlny z moře. Zaměřili jsme 

se především na techniku a vybírání vody, později i na kratší taktické rozjížďky a starty.  

První dva dny regaty se bohužel nejezdilo, nejprve pro silný vítr a velké vlny a pak naopak. 

Sobota a neděle ovšem vše vynahradila, a odjelo se 7 (zlatá skupina) respektive 6 (stříbrná) 

kvalitních rozjížděk.  

Z celkového počtu 157 závodníků si nejlépe vedli Adam Jaroš 19., pak Kristýna Flosmanová 

44., Ondřej Šindelka 48. a Vojta Tlapák 54. Dalších devět českých lodí bojovalo ve stříbrné 

skupině. 
 

Děkuji všem mladým jachtařům za vzornou reprezentaci a také klubovým trenérům a rodičům za 

pomoc a zabezpečení dětí na vodě. 

 

 
Soustředění Dziwnow II. (28.5.-2.6) 
 
Druhé soustředění bylo určeno především pro závodníky nominované na ME, jeden borec se omluvil a 
další dva se přidali, takže celkem 8 lodí. Vítr nám tentokrát přál pouze první dva dny, kdy foukalo až 
22 kn, první den ze břehu, druhý z moře. Třetí den byl slabší a další dva dny jen slabý vítr z moře. 
Nicméně, tak jak jsme byli už mnohokrát svědky na mezinárodních soutěžích, jezdí se i za bezvětří, 
takže je potřeba se i na tyto podmínky připravit, zejména co se týká trimu a techniky. Soustředění bylo 



zaměřeno na krátké taktické rozjížďky s jednominutovými starty a později na střední až delší 
strategické. Vyzkoušeli jsme si i fungování proudů. Poslední den došlo také na rozjížďky bez kormidla 
a TR. 
Děkuji Michalovi Rabasovi a Tomášovi Rážovi za pomoc na vodě i na břehu. 
 
Od 22. do 29. června budeme držet palce našim borcům na ME ve Francii a začátkem července na MS 
na Antiqua. 
 
 
Tonda Mrzílek 
 



  
  
  

 

Český svaz jachtingu 
Strategie komunikace - draft  

 
     

1. Komunikační kanály – viz. monitoring médií 

https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich 
 Webové stránky: http://www.sailing.cz 

 Tištěná a elektronická média – tiskové zprávy, rozhovory, články – celostátní média -  
ČTK, krajská média, odborné časopisy 

 Sociální sítě Facebook, Instagram 

 Offline komunikace prostřednictvím akcí – regatt, závodů, výstav a dalších vybraných 
sportovních akcí  a aktivit  v ČR i zahraničí 

 Komunikace prostřednictvím sportovců zařazených do reprezentace, SpS, SCM včetně 
jejich trenérů (online/offline) 

 Jachtařská akademie – vzdělávací platforma pro odbornou i laickou veřejnost 
rozšiřující povědomí o jachtingu 

 
 

 

1.1. Webové stránky 

Na webových stránkách se shromažďují veškeré informace o aktivitách ČSJ. Web je 
přizpůsoben pro komunikace vnější i vnitřní. Účelem webu je to, aby se každý návštěvník 
rychle zorientoval a na první pohled pochopil jaký je jachting v Čechách a jak je organizován. 
Zároveň zde člen ČSJ  musí najít veškeré informace, které ho zajímají (dokumenty, organizační 
struktura, kontakty, aktuality,…) 

Na aktualizaci webu se stále pracuje. Mezi základní priority na webu nyní patří: 
 

 Aktuální a uživatelsky přívětivé a atraktivní copy, hodnotný informační obsah 

 Stále aktuální sekce Aktuality 

 Uživatelsky přívětivé a jednoduché prostředí 

 Aktuální kontakty, partneři, zodpovědné osoby 
 

 

1.2. Facebook, Instagram 

Facebook ČSJ má za úkol rozšířit povědomí o  ČSJ  a jachtingu v online prostředí a prezentovat 
jachting jako atraktivní, dostupný sport bez ohledu na věk.   

 

1.2.1. Obsah příspěvků na Facebooku ČSJ 

 Aktuality – významné úspěchy sportovců zařazených v repre, Sps, SCM (sdílení 
aktualit z webu ČSJ, předchází vytvoření aktualit na webu) 

 Sportovci - představení jednotlivých sportovců (Humans of ČSJ) – předpokládá se 
smluvní povinnost repre ČSJ a spolupráce s PR manažerem, 

 Akce, na kterých se sportovci  ČSJ podílí/účastní (prioritně závody, ale také účasti na 

jiných akcích spojené i s osobním životem) 

 Obsah spojený se sportovci (např. účasti v Talk show, exhibice, zajímavosti) 

 Sdílený obsah (sportovci, sportovní kluby, týmy, zajímavosti ze světového jachtingu) 

https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich
http://www.sailing.cz/
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1.2.2. Styl komunikace 

Atraktivní, zábavný, úderný, odlehčený, mladistvý a více „cool“ s kvalitní informační stránkou. 
Příspěvky by měly být jak informačně hodnotné, tak vizuálně atraktivní. 

 

1.2.3. Online viditelnost 

Facebook ČSJ musí být  v úzkém kontaktu s Facebooky jednotlivých sportovních klubů, 
zainteresovaných institucí a osobními sociálními sítěmi sportovců a týmů .  

 

1.2.4. Důležité body komunikace 

 Publikovat příspěvky v optimální denní dobu – např. večer (ne, v 1 hodinu v noci) 

 Před tvorbou nebo sdílení příspěvku si uvědomit, zda je obsah dostatečně atraktivní a 

informačně hodnotný pro komunitu (nejen pro konkrétního sportovce) – filtrovat 

množství obsahu, které se nabízí k publikaci 

 Sdílet vlastní aktuality (nikoliv cizí odkazy) – Nejprve vytvořit aktualitu na webu, poté 

nasdílet na FB (zvýšení návštěvnosti webu, ukázání, že se v ČSJ  „něco děje“) 

 Při tvorbě příspěvků, ale i aktualit na webu myslet na to, že vždy musí být hned jasné, o 

koho jde, v jakém lodní třídě závodí a co, kde a kdy se stalo. Tvoříme obsah i pro širokou 

veřejnost a také potenciální partnery.. 

 Zpracovat a řídit příspěvky dle publikačního plánu  

 

1.3. Komunikace prostřednictvím sportovních akcí s podporou ČSJ 

Zacílit na medializaci akcí spojených s jachtingem. A to jak akcí pořádaných subjekty 
sdruženými v ČSJ tak komerčními subjekty (bussiness regatty, klientské akce). Max. využít 
potenciálu akcí k prezentaci jachtařského sportu, prostředí a možností propojení jachtingu a 
komerční sféry. Vyhledávat a zajistit podporu pro představení jachtingu ve spojení se 
sportovním prostředím a sportovními autoritami nejen v ČR– ČOV, ČUS ankety a další akce, 
které mohou jachting zviditelnit.  

 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně 25. 5. 2019  

Kateřina Fantová 
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