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Zápis z jednání VV ČSJ 
Čtvrtek, 14. září 2017 – YC CERE, Praha 4 - Podolí 

 

Přítomni: Bauer, Maier, Soušek, Sünderhauf, Vašík 

Omluveni: Fantová, Musil, Novotný, Smetana 

KK: Švec  

 

  

1) Projednání zápisu 

 

Zápis schválen bez připomínek. 

 

 

VV schválil jednohlasně hlasováním per rollam ze dne 30. 6. 2017 návrh KVS na rozdělení 

finanční podpory na účast na ME a MS dle přijaté směrnice C20 (viz tabulka v příloze).  

 
 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o vyplacení odměny za 

výsledky na ME a MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ následovně: 

ME RS Feva 2017, Versoix (SUI) 

1. místo Michal Koštýř -  Klára Kulhánkova - odměna 27 000,- Kč 

2. místo Jakub Dobrý - Tereza Dobrá - odměna 21 290,- Kč 

4. místo František Viták - Vojtěch Cibulka - odměna 16 052,- Kč 

 

K úkolu 17-15 (Realizovat s KSJ smlouvy na poskytnutý příspěvek): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá standardním způsobem. 

 

K úkolu 17-20 (VV ukládá pracovní skupině zpracovat aktualizaci strategie podpory lodních 

tříd ČSJ): 

Úkol trvá. M. Maier informoval, že pracovní skupina se zatím nesešla, ale sportovní úsek ČSJ 

připravil podklady pro jednání pracovní skupiny. 

 

 

K úkolům 17-21 (Realizovat s pořadateli MČR smlouvy na rozdělení příspěvku pro jednotlivá 

MČR), 17-22 (Realizovat vyplacení příspěvku pro ALT v roce 2017, a to po splnění podmínek 

výzvy KM ze dne 11. 4. 2017 zveřejněné na webu ČSJ) a 17-33 (Realizovat smlouvy na 

jednotlivé akce MS/ME 2017): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá standardním způsobem.  

 

 

2) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ 

 

M. Maier – hlavní trenér ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu hlavního trenéra ČSJ. 

Dále podal informace o činnosti trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.  

Výkonný výbor vzal předložené informace hlavního trenéra ČSJ na vědomí. Zpráva hlavního 

trenéra je přílohou tohoto zápisu, včetně zpráv trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS. 

 

 

3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody  
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VV jednohlasné schválil návrh KVS na ohodnocení za výsledky na ME a MS pro členy RD a 

juniory z rozpočtové rezervy ČSJ následovně: 

Ondřej Teplý, 5. místo MEJ Finn, Marseille (FRA) - 16.067,- Kč 

Ondřej Teplý, 7. místo MSJ Finn, Balatonfured (HUN) -13.492,- Kč 

Jakub Halouzka, 14. místo MSJ Laser Radial, Medemblik (NED) - 14.024,- Kč 

Jakub Dobrý - Tereza Dobrá, 7. místo MS RS Feva, Medemblik (NED)  - 22.356,- Kč 

Michal Koštýř - Klára Kulhánková, 14. místo MS RS Feva, Medemblik (NED) - 14.024,- Kč  

Zuzana Vychová - Magdaléna Holá, 14. místo MS Cadet, Bruinisse (NED)  - 9.349,- Kč 

 

VV potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o schválení následujících nominací, 

došlých mezi jednotlivými zasedáními Výkonného výboru:  

 

Nominace na ME BIC Techno, FRA, Kerguelen, 22. - 29. 7. 2017: Jonáš Horáček, Ondřej 

Müller, Mikoláš Vaszi  

Nominace na MS BIC Techno, ESP, Taragona, 21. - 28. 10. 2017: Martin Mikulec, Adam 

Nevelöš, Adam Sadílek 

Nominace na ME Raceboard, HUN, Balatonfured, 4. - 9. 9. 2017: Petr Kučera junior, Radim 

Kamenský 

Nominace na ME Fireball, GBR, Lyme Regis, 20. - 25. 8. 2017: Martin Kubový - Roman 

Roček, Jiří Parůžek - Jakub Košvica, Petr Kořan - Milan Kvasnik  

Nominace na MSJ RS Feva, NED, Medemblik, 22. - 27. 7. 2017: Michal Koštýř - Klára 

Kulhánková, Jakub Dobrý – Tereza Dobrá, Petr Tupý - Dan Viščor, trenér: Milan Hájek  

Dodatečná nominace na MEJ RS Feva, SUI, Versoix, 3. - 5. 6. 2017: Michal Koštýř - Klára 

Kulhánková, Jakub Dobrý – Tereza Dobrá, František Viták – Vojtěch Cibulka, trenér: Milan 

Hájek 

Dodatečná nominace na MS Cadet, NED, Bruinisse, 5. - 11. 8. 2017: Michaela Cvikrová - 

František Žalud, trenér: Zdeněk Parůžek 

Dodatečná nominace na ME Laser Radial, ESP, Barcelona, 1. - 8. 10. 2017: Lucie Keblová 

 

 

4) MČR 2017 
 

M. Soušek – STK, R. Vašík – KR a K. Švec - KR – podali informace o proběhlých MČR 

2017 (CaO, Tornado, Optimist, Bic Techno, Splash, Devoti One, Laser Standard, RS Feva, 

RS 500, FD, Finn, Star). Došlé zprávy od garantů MČR jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

M. Soušek – STK – předložil žádost ALT 29er na přeložení MČR 29er z Nových Mlýnů na 

Nechranice v termínu 28. 9. – 1. 10. 2017. Výkonný výbor žádost jednohlasně schválil. 

 

VV jednohlasně rozhodl vypsat veřejnou soutěž na spolupořadatele MČR v námořním 

jachtingu pro rok 2018 a odkazuje případné zájemce, aby se řídili směrnicí C1. VV ukládá D. 

Dvořákové zveřejnit výzvu na webu ČSJ a informovat o výzvě tradiční účastníky výběrového 

řízení. Termín pro podání předběžné žádosti do výběrového řízení je 10. října 2017.  

Předběžná žádost, musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

• identifikaci spolupořadatele 

• místo konání MČR 

• předpokládaný termín konání MČR a počet závodních dnů 

• formát závodu (ORC nebo One Design) 
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Do 10. listopadu 2017 musí zájemci přihlášku doplnit ve smyslu směrnice C1. Doplněná 

přihláška musí obsahovat především veškeré informace, podle kterých se dle směrnice C1 

přihlášky vyhodnocují. 

 

O spolupořadateli MČR na moři rozhodne VV na svém listopadovém zasedání. 

 

 

5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2017  

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 10. 9. 2017. 

 

VV bere na vědomí rozhodnutí trenéra SCM LASER Michala Smolaře na rozdělení příspěvků 

na jednotlivé akce členů SCM a RDJ, následovně: 

 

1) MEJ U19 LASER RADIAL – Gdynia 

Benjamín Přikryl 20.000,- Kč 

Dybal Zdeněk   10.000,- Kč         

Kmenta Martin  10.000,- Kč 

Kališová Lenka   10.000,- Kč 

 

2) MSJ U19 LASER RADIAL – Medemblik 

Benjamín Přikryl  30.000,- Kč 

Keblová Lucie   15.000,- Kč 

Košťálová Bára  15.000,- Kč 

Kmenta Martin  15.000,- Kč 

 

3) MSJ LASER 4.7 – Nieuwpoort 

Keblová Lucie  30.000,- Kč 

Moučka Vítězslav  45.000,- Kč 

 

4) MSJ Lar, Las U21 – Nieuwpoort 

Sopoušek Radek 35.000,- Kč         

Nuc Mario   35.000,- Kč 

 

5) MS Lar – Medemblik 

Bezděková Martina  51.500,- Kč 

 

6) ME Lar, Las – Barcelona 

Bezděková Martina  50.000,- Kč 

Halouzka Jiří   50.000,- Kč 

Přikryl Benjamín  30.000,- Kč 

 

7) MS LAS – Split 

Halouzka Jiří   51.500,- Kč 

 

8) MSJ ISAF LASER – Sanya, Čína 

Keblová Lucie  40.000,- Kč 

Přikryl Benjamín  40.000,- Kč 
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VV bere na vědomí, že Ondřej Teplý obdržel olympijské stipendium ve výši 600 USD 

měsíčně, a to od září 2017 do začátku LOH 2020. Dále O. Teplý obdržel mimořádnou dotaci 

od ČOV ve výši 75.000,- Kč. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČUS, které se 

konalo 5. 9. 2017. 

 

K. Bauer – předseda ČSJ – informoval, že se zúčastnil vernisáže v Národním technickém 

muzeu k zahájení výstavy „Plachetnice NIKÉ a její osudy“, která se uskutečnila 5. 9. 2017. 

 

Výkonný výbor obdržel žádost Egona Kulhánka na zařazení posádky Michal Koštýř - Klára 

Kulhánková do reprezentace ČSJ. Výkonný výbor předal žádost Komisi vrcholového sportu. 

KVS bude předkládat návrh na složení Reprezentačního družstva na listopadovém zasedání 

VV. 

 

Výkonný výbor obdržel žádost Egona Kulhánka o zapůjčení svazového člunu VSR na příští 

sezónu. V současné době není ještě sestaven sportovním úsekem ČSJ a KVS plán na využití 

svazových motorových člunů pro sezónu 2018. Žádost tudíž Výkonný výbor projedná až 

s celkovým návrhem předloženým sportovním úsekem ČSJ a KVS.   

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – podala informaci, že Jacht club Frýdek-Místek (reg. č. 2401) 

ukončil činnost. VV bere tuto informaci na vědomí a ukládá D. Dvořákové vyřadit Jacht club 

Frýdek-Místek z evidence ČSJ. 

7) Různé 

 

VV ukládá sportovními úseku ČSJ, KVS a PR komisi připravit na listopadové zasedání VV 

celkové zhodnocení projektu přípravy členů RD, RDJ, SCM a SpS a projektu PR. 

 

VV vzal na vědomí plán práce PR manažerky na červenec, srpen, září a říjen. Dále vzal VV 

na vědomí přehled práce PR manažerky za květen, červen, červenec a srpen 2017 (viz přílohy 

tohoto zápisu). 

 

Z. Sünderhauf – TMK  – informoval o tom, že v termínu 30. 8. - 1. 9. se na Lipně konal 

praktický seminář pro začínající instruktory. Dále se na Orlíku během července a srpna 

konalo pět jednodenních kurzů „Jachting na Hebe IV pro skauty“. Zprávy dvou účastnic 

kurzů jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Z. Sünderhauf – TMK  – informoval o tom, že se uskuteční dva semináře pro trenéry II. a III. 

třídy. První seminář se uskuteční 22. 9. – 24. 9. 2017 v Czech Sailing Centre na Nechranicích. 

Hlavními přednášejícími budou Jakub Kozelský, Marian Jelínek, Michael Maier, Michal 

Smolař, David Křížek a Jan Sedláček. Druhý seminář se uskuteční 20. 10. – 22. 10. 2017 

v Jachtklubu Brno. Hlavními přednášejícími budou Antonín Mrzílek, Tomáš Klíma, Michal 

Kumštát, Lenka Dovrtělová a Jan Sedláček. 

 

Z. Sünderhauf – TMK, PR – představil Projekt - Systém vzdělávání v jachtingu (viz příloha 

tohoto zápisu). VV vzal předložené informace na vědomí.  
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Z. Sünderhauf – TMK – informoval o tom, že ve spolupráci s Františkem Bauerem 

probíhá jednou týdně na Vltavě v YC CERE v rámci tělocviku dvouhodinový jachtařský 

trénink pro ZŠ Nedvědovo náměstí (více informací je k dispozici v dokumentu Projekt - 

Systém vzdělávání v jachtingu).  

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o aktuálním stavu vody na Nových Mlýnech. 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 12. října 2017 v YC CERE.  

 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ (bude zveřejněna později) 

2. Zpráva trenéra SCM 29er  

3. Zprávy trenéra SPS (1. pololetí + srpen) 

4. Zprávy trenéra SCM Laser (červen, červenec + srpen) 

5. Přehled PR za květen a červen 2017 

6. Plán PR červenec a srpen 2017 

7. Přehled PR za červenec a srpen 2017 

8. Plán PR září a říjen 2017 

9. Zpráva garanta ČSJ - MČR CaO 

10. Zpráva garanta ČSJ - MČR Tornádo 

11. Zpráva garanta ČSJ - MČR RS Feva, RS 500 

12. Zpráva garanta ČSJ - MČR Laser a Splash 

13. Zpráva garanta ČSJ - MČR Bic Techno 

14. Zpráva garanta ČSJ - MČR Star 

15. Zpráva garanta ČSJ - MČR FD 

16. Projekt - Systém vzdělávání v jachtingu 

17. Zpětná vazba od účastnice kurzu - Praktický seminář pro začínající instruktory na Lipně 

18. Zpětná vazba od účastnice kurzu Jachting na Hebe IV pro skauty 

19. Rozdělení finanční podpory na účast na ME a MS 2017 

 

 

Přílohy 
 

 

Zpráva hlavního trenéra ČSJ (bude zveřejněna později) 
 

 

 



 Sportovní centrum mládeže 
 Lodní třída 29er 
 David Křížek - trenér SCM 
 30. srpna 2017 

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 
6,7,8/2017 

Po jarní části tréninku přišla příprava na zahraniční závody. Větrný Kiel i Quiberon nejsou 
lokality pro nováčky a tak musela část nesourodé skupiny Sportovního centra mládeže 
zůstat na domácích vodách. V Kielu i v Quiberonu ze začátku hodně foukalo, ale během 
závodu vítr slábl a naše nejlepší posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda začala postupně 
ztrácet. Tým je vyjezděný, má dobrou techniku, ale díky vyšší hmotnosti již ztrácí ve 
slábnoucím větru a vlnách. 
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V Kielu dokončili Mareček se Svobodou na 45. místě z 93 lodí. Začátek závodu byl nadějný, 
ale postupně ztratili. Na 66. místě skončili Vítovec a Krsička a Ott a Konopík zůstali až na 
79. místě. Pro tuto posádku to byl poslední společný závod. Původně se dohodli pro 
dokončení sezóny, ale po Kielu přišlo definitivní rozdělení a na místo kosatníka Matěje 
Konopíka nastoupil David Muzikář. Ten se rychle zlepšoval, což posádka předvedla dojezdy 
na lipenském týdnu. Zejména druhý závod se jim vydařil, když v tomto novém složení dojeli 
na pěkném 3. místě. 


Vrcholem letošní sezóny bylo mistrovství Evropy ve francouzském Quiberonu. Tým tam 
dorazil s předstihem, aby potrénoval a zvykl si na místní podmínky. Díky zahraničním 
kontaktům se podařilo zajistit kvalitní mapy proudů i větru. Trénink byl poměrně větrný a 
přínosný, ale v závodě bylo vše bohužel úplně jinak. Vítr zeslábl a naše posádky už 
nepředváděly takové výkony. Osobně jako trenér SCM jsem byl nucen opustit dějiště 
šampionátu a to z důvodu účasti na finálovém závodu Flying Phantom Extreme Sailing 
Series, na což jsem s předstihem upozornil. Pro naše závodníky jsem ale na vlastní náklady 
zajistil nejlepšího trenéra šampionátu Lorenza Bianchini. Jeho svěřenci dokázali zvítězit jak 
v kategorii chlapců, tedy v absolutním pořadí, tak i v kategorii dívek. Našim posádkám se 
nicméně příliš nedařilo a skončily na 125. resp. 148. místě ze 179. týmů.


Eurocup - Kiel GER - 93 lodí 

45. Š. Mareček / J. Svoboda


(50. V. Živná / K. Živná)


66. M. Vítovec / M. Krsička
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29er 
  
Trénink v Kielu 
před 
Eurocupem a 
Quiberonu před 
mistrovstvím 
Evropy 



(78. A. Milerová / K. Houšková)


79. A. Ott / M. Konopík


Pohár ČR - Lipno - 7 lodí 

1. Š. Mareček / J. Svoboda - 1,1,1,1 - 3b


3. M. Vítovec / M. Krsička - DSQ,2,5,2 - 9b


5. J. Čermák / P. Košťál - 3,4,4,5 - 11b


6. A. Ott / M. Konopík - 5,6,DNC,DNC - 19b


7. M. Jurečka / T. Zíta - 6,DNF,DNC,DNC - 22b


Pohár ČR - Lipno - 6 lod 

1. Š. Mareček / J. Svoboda - 1,1,1,4,1,1,1,1,1,1,6 - 9b


2. J. Čermák / P. Košťál - 2,2,2,1,5,2,2,5,6,3,1 - 20b


3. A. Ott / D. Muzikář - 4,5,4,2,2,3,6,2,4,2,5 - 28b


6. M. Jurečka / T. Zíta - 5,6,3,6,6,5,4,4,5,6,4 - 42b


Mistrovství Evropy - Quiberon FRA - 179 lod 

125. Š. Mareček / J. Svoboda - 28,UFD,19,34,37,21,36,17 - 292b


148. M. Vítovec / M. Krsička - 3,14,21,7,27,2,27 - 223b


(158. V. Živná / K. Živná - 11,29,7,21,UFD,29,18 - 269b)


Hodnocení posádek: 

Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka má dobrou výkonnost a v domácí flotile je 
téměř neporazitelná. Na mezinárodní scéně ale ztrácí díky velké hmotnosti. Je nutný 
přechod na jinou třídu. Ideálně 49erFX.
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Matěj Vítovec a Martin Krsička - Posádka má dobrou techniku a stále se posouvá 
kupředu. Chybí ale taktická vyzrálost. Tým má ideální hmotnost a velmi dobrou fyzickou 
zdatnost. Doporučuji postupný přechod na 49erFX. 

Adam Ott, Matěj Konopík, David Muzikář - Posádka se definitivně rozešla po závodě v 
Kielu. Na post kosatníka nastoupil David Muzikář, který se rychle začlenil a tým předvedl 
vzrůstající výkonnost na Lipně dojezdem na 3. místě. Na podzim už se počítá s jejich 
zahraniční účastí. V příštím roce by bylo dobré zvážit postupný přechod na 49erFX. 

Matěj Jurečka a Tomáš Zíta - Nová posádka, která se s lodí poměrně rychle sžila. Je 
třeba nechat loď na Nechranicích a více trénovat. Na Lipně se posádce nedařilo a dojížděla 
poslední. 

Ondřej Müller a Mikuláš Vaszi - Nová posádka dokáže překvapit, ale díky horší technice 
jízdy má nevyrovnané výsledky. Chybí více tréninku na 29eru. Posádka vynechala lipenský 
týden.  

Jaroslav Čermák a Petr Košťál - Zatím nejlepší tým z nováčků. Opět je ale třeba hodně 
tréninku, aby se posádka dotáhla na ostatní posádky. Tým poctivě trénoval a to se hned 
projevilo na Lipně, kde dokázal vyhrát dokonce dvě rozjížďky a skončil na 2. místě.


V žebříčku SCM 29er vede posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda. Z nováčků jsou 
nejlepší Jaroslav Čermák a Petr Košťál. 


Nyní se chystá trénink na Nových Mlýnech a týdenní akce na Nechranicích, kde v závěru 
proběhne Eurocup třídy 29er. V říjnu odjíždíme na trénink a finále Eurocupu na Lago di 
Garda, kde bychom chtěli potrénovat ještě v listopadu. V prosinci pak naše nejlepší 
posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda odletí na mládežnické mistrovství světa World 
Sailing do Číny. Sezóna tedy zdaleka nekončí. 

Za SCM 29er vypracoval trenér


	 	 	David Křížek


�4



Zpráva trenéra SPS za 1. pololetí 2017     
 
Vše je obsaženo v pravidelných měsíčních zprávách. Všechny naplánované akce se uskutečnily 

v plném rozsahu.  

Torrevieja leden-trénink a regata 
Torrevieja březen-trenink 
Garda duben-trénink a regata 
Rozkoš-Pohár ALT Q 
Gdynia-trénink a regata 
Dziwnow-trénink a regata 
Nechranice-Pohár ALT Q 
LODM-Brno 
MS Pattaya Thajsko 
ME Burgas Bulharsko 
 
Spolupráce se zahraničním trenérem-pozval jsem pro jistotu hned na začátku sezóny jednoho 
z nejúspěšnějších trenérů současnosti ve třídě Optimist-Rikyho Stadela, což je klubový trenér ve 
Španělsku, ale především národní kouč německých optimistů, se kterými většinou trénuje. Trénink 
byl zaměřen na techniku jízdy, později i na taktiku a trimování. Trénink byl velmi náročný, většinou 4-
5 hodin jen s krátkou pauzou, poté krátký brífink a druhý den ráno dlouhý rozbor videa, někdy i více 
než dvě hodiny. Podrobné závěry budu aplikovat na školení trenérů v Brně koncem října. Pozvání 
zkušeného trenéra považuji za velmi prospěšné, jak pro závodníky, tak pro mne. Nejsem si jist, zda je 
tato spolupráce nutná každou sezónu, protože se technika a trim u Q zase tolik nemění.  
Kromě toho každým rokem na MS a ME jsme na člunu s polským trenérem a Poláci v současné době 
patří také ke špičce. 
 
Co se týká výsledků na vrcholných závodech sezóny, tak jsou trochu zklamáním, protože na základě 
přípravných závodů – Garda Meeting, Puchar Dziwnowa- měli někteří naši závodníci na umístění ve 
stříbrné skupině na MS respektive ve zlaté skupině na ME, protože zajížděli i polské reprezentanty, 
kteří se na MS vešli do stříbrné skupiny a na ME získali stříbrnou medaili a navíc všichni se umístili do 
35. místa. Myslím, že je trochu problém v „české“ mentalitě, a také v naježděných „vodohodinách“. 
Většina soupeřů má naježděno na moři dvakrát více dní.  
 

Informace o členech SPS Q, kteří končí a LT, které pravděpodobně budou jezdit: 
Členové ročník 2002 
 
Klára Himmelová –L 4.7 
Lukáš Wehrenberg-E, 420 
Tomáš Mlejnek-E 
Petr Hála-RSF 
 
Členové mladší, končí dříve 
 
Anička Teubnerová (2003)-L 4.7 
Bára Švíková (2004)-L 4.7 
Kačka Altmannová (2004)-Bic Techno 
Jirka Himmel (2003)-L 4.7 
 
 
Složení družstva SPS na 2. pololetí 2017 



 
1 Krsička Michal  2003 
2 Jurečka Šimon  2003 
3 Kraus Tobiáš  2003 
4 Kraus Lukáš  2006 
5 Krsička Lukáš  2003 
6 Kučera Matěj   2005 
7 Kališová Markéta 2004 
8 Piňosová Kristýna 2005 
9 Šindelka Ondřej  2006 
10 Rek Adam  2005 
11 Tlapák Vojtěch  2005 
12 Chalupníková Kristýna 2005 
13 Jaroš Adam  2005 
14 Paigerová Vanda 2003 
15 Rais Michal  2006 
 
Plán SPS na druhé pololetí a začátek roku 2018 
 
Dziwnow  12.-17.9.  trénink a regata MM Polska, zároveň druhý nominační závod na MS a ME  
Brno  20.-22.10. školení trenérů II. a III. Třídy se zaměřením na Q 
Garda      24.-31.10. trénink a regata Halloween Cup 
Torrevieja  20.-30.1. trénink a regata Torrevieja 
Torrevieja únor-březen Torrevieja trénink 
Garda  25.3.-1.4. trénink a regata Garda Meeting, zároveň poslední nominační závod MS a 
ME 
 
Tonda Mrzílek-trenér SPS ČSJ 
  

 



Zpráva trenéra SPS za srpen 2017 
 
Během srpna byly hlavními úkoly:  
 

 Příprava MČR Q s HR a pořadatelem 

 MČR Q Nechranice 

 Návrh na složení družstva SPS po ME 

 Organizace podzimních a zimních akcí 
 

MČR se konalo v tradičním termínu-předposlední prodloužený víkend v srpnu. Předpověď nebyla 
dobrá, takže ZK, v čele s Martinem Souškem se snažila nevynechat jedinou příležitost k uskutečnění 
rozjížďky. Bylo dobré, že jsme společně s HR, pořadatelem YC Nechranice – Jirka Himmel a výborem 
ALT Q, dohodli podmínky dopředu a byl jsem rád, že HR pojal závod podle moderního způsobu – 
rozhodování protestů na vodě, pouze jedna škrtačka, vlajka U atd. 
Přestože vál slabý vítr, rozjížďky byly regulérní, bez větších změn směru. Diskutabilní byly tři nedělní 
rozjížďky. První byla asi nejproblematičtější z celého MČR a další dvě byly přerušeny v prvním kole, 
protože došlo ke změnám směru větru až o 45°. 
Myslím, že přínosem bylo využití volného dopoledne při bezvětří, kdy se závodníci, trenéři i rodiče 
mohli zúčastnit diskuze s hlavním měřičem, předsedou protestní komise a reprezentačním trenérem. 
MČR bylo prvním nominačním závodem pro MS a ME 2018. 
 
Během MČR jsem uspořádal schůzku s trenéry, rodiči i některými závodníky SPS. Protože dochází 
k větším změnám v týmu, kdy končí na Q 8 závodníků SPS, byla tato schůzka přínosná především pro 
nové závodníky a jejich doprovod. Dohodli jsme dvě podzimní akce, což jsou- druhý nominační závod 
pro MS a ME – MM Polska v Dziwnowě a podzimní závod na Gardě. Před oběma závody předchází 
soustředění SPS. Na obě akce je přihlášeno po 14 závodnících. Řešili jsme též zimní přípravu, kdy 
v lednu jedeme opět do Torrevieja ve Španělsku na 5 dní tréninku a 3 denní závod IODA. Další plán je 
soustředění v Torrevieja na přelomu února a března a Garda Meeting koncem března, začátkem 
dubna (poslední nominační závod na MS a ME). 

                                                                                           
Tonda Mrzílek 
 
 



                                                            ZPRÁVA TRENÉRA 
                                                                    Laser team 

 

Za období: 1 - 30. 6. 2017 

 

     Po absolvovaných regatách v průběhu května na Nových Mlýnech jsme vstoupili na začátku 

měsíce června do hlavní a velmi náročné série zahraničních závodů. 

     Na  přelomu obou měsíců jsme odjeli na trénink do německého Kielu a první regatou byl YES 

Kiel, ve které jsme měli zastoupení ve všech LT (L4.7, Lar, Las). 

 

     Závod byl náročný s velmi proměnlivým počasím, tak, jak jsme na to v Kielu zvylí, bohužel se 

nám nevyhnuly zdravotní potíže a Lucka Keblová musela kvůli bolestem zad ze závodu odstoupit, 

Jirka Halouzka se potýkal s bolestmi v podbříšku a závod také nedokončil. 

     Musím v této regatě vyzdvyhnout výkony Bena Přikryla, který letos přešel na Lar a jeho výkon 

po prvních jarních nezdarech se zde „nakopl“, skončil 20 ze 78 lodí, dále Jakuba Halouzky na Las 

10 ze 32 lodí, Maria Nuce na Lar 25 ze 78 lodí, Radkovi Sopouškovi se tolik nedařilo, přesto 

výsledek nebyl tak špatný 40/78, Martin Kmenta dopadl nejhůře 59/78. 

      V L4,7 nás tedy zastupovala Bára Košťálová, od které jsem čekal více, nakonec 43/67 lodí, 

Zosia Burska, která podala solidní výkon vzhledem ke svým zkušenostem na L4,7 a umístila se na 

47/67 lodí. 

    Nově se od jara ke spolupráci s Týmem přidala Kačka Švíková, která již na jarní Gardě ukázala 

veliký potenciál a talent a zajela na této regatě nejlepší výsledek z našich dívek, celkově se umístila 

v L4,7 na 31. místě z 67 lodí. 

     

    Na týden jsme odjeli domů a opět jsme se vrátili na Kieler Woche I., které bylo povětrnostně opět 

náročné a doprovázené chladnějším počasím. K Týmu se navíc přidala Lemka Kališová a Víťa 

Moučka, kteří vynechali YES z důvodů školních povinností. 

    Velmi dobře zajela Lucie Keblová, která překonala zdravotní potíže a zajela nejlépe z našich 

dívek na celkově 34. místě ze 74 lodí, solidně se umístily Zosia Burska 49/74 lodí i Kačka Švíková 

50/74 lodí, Bára Košťálová plnila školní povinnosti a regatu musela vynechat. V chlapcích jsme 

měli jediného zástupce na L4,7 Víťu Moučku. Víťovi se ze začátku příliš nedařilo, ve druhé 

polovině závodu se však výrazně zlepšoval, bohužel to nakonec nestačilo navíc, než na 42. místo ze 

74 lodí.  Není to zlé, ale má jednoznačně navíc. 

  

    Na Lar se opět blýskl Ben Přikryl a zajel skvělé 27. místo ze 104 lodí, dařilo se Davidovi 

Bezděkovi 39/104 lodí a Radkovi Sopouškovi 40/104 lodí, méně pak Mariovi Nucovi 72/104 lodí. 

Závod se absolutně nedařil Lence Kališové, která výrazně zaostává za konkurencí, hlavně ve 

fyzických schopnostech, nakonec obsadila 31. místo z 35 lodí. 

 

   Část týmu zůstala na plánovaný trénink s Johanou Rozlivkovou, část odjela domů a starší skupina 

našich nadějí vstoupila do závodu Kieler Woche OH, takže jsme si ani nevydechli a byla  zde další 

regata. 

    Měli jsme v ní početné zastoupení -  na Las Jakub a Jiří Halouzkovi, Štěpán Novotný, Jean-B. 

Janča, Radek Sopoušek, na Lar Martina Bezděková. 

 

    Závod byl po mírnějším začátku velmi náročný, v závěru foukalo 3 dny mezi 8-13 m/s a bylo 

velmi chladné a deštivé počasí, takže Balt, jak se patří. 

 

    Závod začal výborně pro Kubu Halouzku (66/132), kterému ale v závěru nestačily síly a propadal 

se ke středu pole, naopak Štěpán Novotný (70/132) začal hůře, v závěru se „kousl“, v silném větru 

zabojoval a dotáhl se kousek za Jakuba. 
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     Závod byl absolutně nad síly Jirky Halouzky (103/132), který měl pořád jisté potíže s břichem a  

taktéž nad síly Jeana-B.Janči (116/132). Radek chtěl tuto náročnou konkurenci a podmínky 

otestovat a velice rychle zjistil, že Las je příliš na jeho současný fyzický fond v takto náročné 

regatě. 

 

     Musím ale vyzdvihnout výkon a výrazné zlepšení Martiny Bezděkové, která oproti loňské 

sezóně jde výkonnostně nahoru, a byť výsledek, v této konkurencí nabyté regatě, nevypadá na první 

pohled výrazný (46/70), tak je nutné Martinu pochválit za velmi dobré dílčí výsledky v rozjížďkách, 

kde se neustále zlepšovala (21,25,21,15,17,14,7,11). 

     

     Po OH Kielu jsme zústali na zdejší vodě ještě dva dny, lehce jsme potrénovali a věnovali se 

přípravě na přesun do Warnemünde, kde nás čekal závod série EC. 

      Do Warnemünde jsme dorazili 28. 6., trénink byl velmi lehký a odpočívalo se. Připravovali jsme 

se na regatu, která nás čekala za 3 dny. 

 

 

Pozn: Přílohou této zprávy jsou jednotlivé Zprávy členů SCM Laser týmu             

        

     

V Gdyni, dne 10. 7. 2017                                                                    Michal Smolař 

                                                                                                        trenér SCM Laser 

      

   

 



                                                           ZPRÁVA TRENÉRA 
                                                                    Laser team 

 

Za období: 1. - 31. 7. a 1. - 31. 8. 2017 

 

EC Warnemünde L4,7, Lar, Las 

 

    Po příjezdu z Kielu do Warnemünde jsme se věnovali přípravě lodí na následující závod EC 

série. Byli jsme ve složení na Las Jakub Halouzka, Jiří Halouzka, Štěpán Novotný, Jean-B. Janča, 

na Lar Radek Sopoušek a Mario Nuc, na L4,7 Bára Košťálová, Víťa Moučka a Zosia Burska. 

    Závod začal proměnlivým počasím a mírným severním větrem, který další tři dny výrazně zesílil 

na 8-12 m/s západního směru, vlny dosahovaly výšky 1-1,5 m. 

 

    První den se dařilo Jakubovi Halouzkovi a byl na Las z našich nejlepší, v náročných podmínkách 

se naopak začal prosazovat Štěpán Novotný a zajížděl v rozjížďkách velmi cenné výsledky a předčil 

v celkovém pořadí všechny své reprezentační kolegy, nakonec v kvalitní konkurenci obsadil 20. 

místo ze 49 startujících. Jakub byl 26/49 , Jean-B. 28/49 a Jirka 30/49. 

    V Lar se střídavě dařilo Mariovi 48/67 i Radkovi 49/67, oba zajížděli v mírnějších podmínkách 

výrazně lepší výsledky, jak se však podmínky přitvrdily, tak se pohybovali ve druhé třetině 

závodního pole. 

    Solidně se závod zadařil Davidovi na  35/67, jel stabilně a dosáhl nejlepšího výsledku z našich. 

Martina zajela ve velmi kvalitní konkurenci dobré 20. místo z 31 lodí a byl to velmi kvalitní 

trénink, měla cenná dílčí umístění v rozjížďkách a projevilo se u ní větší nasazení. 

      
    V L4,7 se nejvíce dařilo Víťovi, který nezačal v mírných podmínkách nejlépe, jakmile nastoupil 

do silného větru, tak se začal skvěle prosazovat a výrazně se polem posouval nahoru. Škoda jen, že 

v poslední rozjížďce měl Bfd, protože by nakonec mohl být 13., a tímto vyřazením se posunul na 

konečné 27. místo ze 79 lodí. I tak jel výborný závod. 

    Naše dívky Bára 50/79  i Zosia 55/79  bojovali, seč jim síly stačily, ale při jejich současné 

konstituci neměli navíc. I ony měli dílčí solidní výsledky a nedá se jim upřít bojovnost. 

    Závod ukázal na současné fyzické schopnosti a byl důkazem, že kondiční příprava je u mnohých 

výrazně zanedbávána. 

 

MEJ U19 Lar Gdynia 

    Po této regatě jsme se s Johanou odebrali na naší cestě Evropou do polské Gdynie na MEJ U19, 

kde jsme se potkali s Benem Přikrylem, Martinem Kmentou, Zdeňkem Dybalem a Lenkou 

Kališovou, kteří nás zde reprezentovali. 

    Dali jsme krátký dvoudenní trénink a vstoupili jsme do závodu, který byl velmi náročný na 

skákavý směr měnící vítr. Poslední den přišel silný čerstvý západní vítr o síle až 13 m/s. 

    Našim se dařilo střídavě, nejlepší výkon podal Ben na 104. místě ze 180 lodí, čekal jsem ale více, 

jeho výkon byl velmi nestabilní a psychicky nevyrovnaný. Velmi špatně jel Martin 174/180 a 

Zdeněk 173/180. V evropské konkurenci doslova oba propadli. 

    V dívkách se podobným způsobem trápila Lenka, projevili se nedostatečné zkušenosti na moři, 

na velkých zahraničních regatách a nedostatek síly a vytrvalosti, celkově 59/65, velmi slabý 

výsledek. 

 

MSJ L4,7 Nieuwpoort 

    Naše cesta z této regaty pokračovala do belgického Nieuwpoortu, do velmi náročných vod nejen 

povětrnostně, ale složité na proudy vlivem velikého odlivu a přílivu. Byli jsme na to s Johanou 

vybaveni a připraveni, neboť tento revír dobře znám a vyplatilo se nám to, protože jsme se za celou 

dobu dvou náročných, po sobě jdoucích regatách, ani jednou nezmýlili. Byla to veliká zkušenost 

nejen pro naše závodníky, ale především pro Johanu v její nastoupené koučovské cestě. 



    První regata bylo MSJ L4,7 v obsazení Lucie Keblová a Víťa Moučka. Dva dny jsme potrénovali 

a začala velmi těžká regata často se silným větrem a velikými vlnami, navíc se složitým břehovým 

větrem. 

    Lucka i Víťa se s podmínkami popasovali velmi dobře, Lucie měla výborný začátek a udržela si 

pozici ve zlaté skupině, ve finálových rozjížďkách vítr a vlny byly však nad její síly, obsadila však 

velmi pěkné 57. místo ze 115 lodí, což bylo oproti loňsku výrazné zlepšení. Víťa naopak začal 

závod zbytečně nervózně, trochu kazil a to ho nakonec odsunulo do bronzové skupiny, kde naopak 

v silném větru a vlnách podal skvělý výkon a skončil ve skupině na 9. místě, celkově pak 127. z 234 

lodí, což je pří jeho prvním startu na MSJ velmi kvalitní výkon. 

 

    Byl jsem s výkony obou velmi spokojen, víme, na co je třeba se zaměřit, oba podali maximální 

výkon. 

 

MSJ U21 Las Nieuwpoort              
    Na regatu dorazili Jakub Halouzka, Mario Nuc a Radek Sopoušek. Jirka Halouzka přijel trénovat. 

Závod byl opět náročný, vítr všech směrů, vlny do 1,5 m výšky, počasí bylo výrazně chladnější a 

deštivější. 

    Jakub podal výborný výkon, bohužel poslední finálový den nemohl kvůli slabosti a vyčerpání do 

regaty nastoupit, resp. jsem mu to nedovolil, protože po této regatě pokračoval do Dánska na Test 

Event a chtěl jsem, aby mohl zmobilizovat síly a dostal se do lepšího fyzického stavu. 

    Přesto i tak zajel cenný výsledek ve zlaté skupině na 60. místě ze 122 lodí a jel s naprostým 

nasazením. 

    Radek i Mario jeli na Las sbírat zkušenosti, více se dařilo Radkovi 109/122, Mario byl 119/122. 

Zatím jsme to brali jako test, kluci musí výrazně přidat na kondici, v závěru regaty jim evidentně 

ubývali síly a uvidíme příští rok, kam se posunou. 

 

MSJ U19 Lar Medemblik    

    Závod v Holandsku se jel za poměrně slabého až středního větru do 6 m/s, poslední den vítr 

zesílil na 7-8 m/s. Počasí bylo většinou příznivé, teplé, podmínky byly jezerní, bez větších vln, 

často složitější břehový vítr. 

    V regatě jsme měli zastoupení – Ben Přikryl, Martin Kmenta, Lucie Keblová a Bára Košťálová. 

Závod začal poměrně dobře Ben i Lucka, Bára jela o něco hůře, nejslabší výkony podával Martin. 

Bohužel se výkon postupně horšil a vůbec jsem nebyl spokojen s komunikací na vodě, moje rady se 

míjely účinkem, protože naši mladí talenti měli svoji hlavu a také to tak dopadlo. Do jisté míry jsem 

je v tom nechal „vykoupat“, aby pochopili, že tento přístup a tato cesta nikam nevede. 

    Ben nakonec obsadil 169. místo z 273 lodí, což na jeho kvality je výsledek nedostačující, Martin 

byl na samotném chvostě pole 259/273, Lucie zakončila závod 91. místem ze 106 lodí a jedinou 

omluvou bylo to, že byla oslabena nemocí, kterou prodělala těsně před regatou, Bára skončila na 

99. místě ze 106 lodí. 

    Závod nebyl extrémně náročný oproti mnohým jiným regatám, přesto naši talenti pohořeli, a to 

převážně proto, že se projevila únava z dosavadní části sezóny a při našem rozboru a zhodnocení 

tohoto závodu se přiznali k tomu, že zanedbali a podcenili kondiční zimní přípravu, což se 

pochopitelně na vodě jasně ukázalo. S výsledky jsem byl velmi nespokojen. 

 

MS W+M Medemblik   

    Před regatou dorazili na trénink Jakub a Jiří Halouzkovi, Radek Sopoušek, David a Martina 

Bezděkovi. Všichni měli individuální trénink. Závod se jel ve velmi mírném větru, často na hranici 

regulérnosti, počasí bylo po celou dobu příjemné, teplé. Velmi často foukal východní vítr z vody, 

břehového větru bylo tentokrát podstatně méně. 

    Skvěle do závodu vstoupila Martina, která zajela v kvalifikaci výborné výsledky, nakonec i díky 

nervozitě jí nevyšel samotný závěr kvalifikace a vstupovala do finálových rozjížděk jako 8má ve 

                                                                              



stříbrné skupině. Nakonec obsadila 64. místo z 99 lodí, což je oproti minulosti veliký posun v její 

výkonnosti a dosud její největší úspěch mezi top elitou světového pole žen. Martina ví, že pokud 

přidá na fyzické kondici, má v blízké době šanci podávat v této konkurenci solidní výkony, což 

jsme ve chvílích volna společně probrali. S jejím přístupem jsem nad míru spokojen, Martina vše 

radikálně změnila a je to zřetelně vidět. Její komunikace je perfektní. 

 

    Kuba a David začali závod lépe než Jirka a Radek, pohybovali se mezi 18. - 25. místem, Jirka 

okolo 30. místa, Radek o něco hůře. Ve druhé polovině závodu zmobilizoval Kuba síly a jeho 

trpělivostí a citem pro slabý vítr se ostatním našim reprezentantům výrazně vzdálil a zakončil regatu 

na výborném 14. místě z 63 lodí, Jirka skončil 33/63, David 40/63 a Radek 59/63. Radkovi i přes 

jeho snahu závod vůbec nevyšel. Všichni zaslouží za výbornou spolupráci na vodě pochvalu, s 

jejich přístupem jsem naopak velmi spokojen.      

 

EC Dziwnów 

    V době, kdy jsme vstupovali do druhého závodu v Medembliku, odcestovala Johana do ČR, aby 

se vydala na svoji první samostatnou cestu jako kouč s naší nejmladší skupinou juniorských 

reprezentantů Víťou Moučkou, Zosiou Burskou a nadějí, která do SCM má nakročeno Kačkou 

Švíkovou, do polského Dziwnówa na závod EC. 

    Na místě potrénovali s ostatními z klubu Štetí, kteří na regatu také přijeli. Závod začal silnějším 

větrem, kde se velmi dařilo Víťovi i Kačce, Zosia nezačala dobře, druhý den se podmínky změnily, 

Víťa i Kačka mají v mírném větru ještě veliké rezervy, takže v poli propadli a naopak Zosia se 

výrazně posunula dopředu, těsně za první desítku. Třetí den závodu přišel neočekávaně již od rána 

silnější vítr a to byl vítr do plachet pro Víťu a Kačku, kteří zajeli výborně, Zosia se naopak 

propadla. 

    Tým podal pod vedením Johany výborný výkon – Víťa skončil na výborném celkově 6. místě z 

28 lodí, Kačka skvělém celkově 7. místě a absolutně 1. místě v dívkách, Zosia na solidním 18. 

místě a výborném 3. místě v kategorii dívek U18. Jedinou „kaňkou“ u této naší výpravy je špatná 

komunikace na závodě ze strany Zosii s trenérkou Johanou a zbytkem českého týmu, resp. žádná 

komunikace, což je do budoucna u člena SCM a juniorské reprezentantky zcela nepřípustné. Presto 

díky všem za velmi kvalitní výkony a Johaně za vedení týmu na této regatě. 

 

 

V Jilemnici, dne 12. 9. 2017                                                          Michal Smolař 

                                                                                                   trenér SCM Laser    

   

 

 



Přehled práce PR květen a červen 2017 
 
1) Závody a akce propagovány v médiích: 
ME Finn Marseille 
ME RS:X Marseille 
ME RS Feva 
Pálavská regata 
Kielerwoche 
Česká jachtařská liga Brno 
LODM Brno 
La Solitaire Le Figaro – Milan Koláček 
Extreme Series – David Křížek 
 
2) La Solitaire Le Figaro – strávila jsem 5 dní v Concarneau, kromě fotografií a zpráv pro různá média jsem 
zajišťovala i rozhovory s Milanem Koláčkem pro ČT. 
 
3) LODM Brno – po celou dobu konání olympiády jsem jezdila s člunem pro média, vozila fotografy a 
televize, zajišťovala denně fotky a reportáže pro olympijský web a různá média. V ČT bylo několik vstupů, 
také na Déčku, dětský jachting by se měl objevit i v některém příštím olympijském magazínu (reportáž rodina 
Hálova). 
 
4) Pálavská regata – během závodu jsem fotila a zajistila reportáže a rozhovory pro různá média. 
 
5) Jachtař roku 2017 – bude jako ples v sálu na Novodvorské 19. 1., probíhá příprava plakátu, pozvánek a tisk 
lístků, akci zajišťuje Martin Dvořák. Propagace a prodej lístků začne v nejbližší době. 
 
6) Jednání s potenciálními sponzory 
Pokračují jednání s různými firmami, zatím bez výsledku. 
Jednání s firmou KWS a Magic Marine ohledně dodání oblečení pro reprezentaci pokračují, firma KWS dá 
vědět do konce července, co a za jakých podmínek je schopna zajistit. 
 
7) Trička pro účastníky MČR – jsou objednána a postupně dodávána na jednotlivá MČR. 
 
7. 7. 2017 Eva Skořepová 



Plán práce na červenec a srpen 2017 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
17.-20.8. ME RS700 a Eurocup RS Feva Lipno 
5.-13.8. Test Event Aarhus 
ME+MS+MEJ+MSJ - Laser, Radial, Optimist, RS Feva a další třídy 
18.-25.8. ME Fireball 
5.-9.7. MČR Cadet Lipno 
24.-27.8. MČR Optimist Nechranice 
25.-27.8. MČR Laser, Splash Lipno 
14.7. MČR match racing 2.4mR Praha 
 
2) Mediální spolupráce s Egonem Kulhánkem – schůzka s PR manažerem Karlínského divadla, který je 
schopen pomoci při medializaci jachtingu 
 
3) Jachtař roku 2017 – zahájení prodeje vstupenek a propagace akce 
 
4) Jednání s potenciálními sponzory – pokračovat v jednání s dalšími firmami. 
Dokončit jednání o spolupráci s firmou KWS a Magic Marine  
 
5) Trička – dokončit výrobu triček na všechna MČR, dořešit bundy pro HZS. 
 
6) Web – pokračovat v plnění nového webu 
 
 
 
7. 7. 2017 Eva Skořepová 
 
 



Přehled práce PR květen a červen 2017 
 
1) Závody a akce propagovány v médiích: 
Extreme Sailing Series – přenosy v ČT 
ME RS700 a Eurocup RS Feva Lipno  – ve zpravodajství ČT Sport 
Test Event Aarhus 
Jachtařská liga 
MS RS Feva 
ME Fireball 
ME Tornado 
MČR Cadet Lipno 
MČR Optimist Nechranice – natáčení ČT- Zprávičky a Lvíčata 
MČR Laser, Splash Lipno 
MČR match racing 2.4mR Praha – natáčení ČT 
MČR Vaurien 
MČR Windsurfing 
ME+MS+MEJ+MSJ - Laser, Radial, Optimist a další třídy a závody – jen web a Facebook – bez významnějších 
výsledků 
 
2) Jachtař roku 2017 – bude jako ples v sálu na Novodvorské 19. 1., jsou vytištěny plakáty, pozvánky a 
vstupenky – probíhá jejich distribuce na kluby, proběhl první mailing na kluby a závodníky, propagace plesu 
probíhá na všech závodech, kterých se účastním, akci zajišťuje Martin Dvořák, vstupenky je možné objednat 
u mě nebo u Dany Dvořákové.  
 
3) Trička pro účastníky MČR – jsou postupně dodávána na jednotlivá MČR. 
 
4) Výstava For Boat – zúčastnila jsem se několika jednání s organizátory výstavy, na ročník 2018, který bude 
9.–11. 3. jsem domluvila opět prezentaci pro ČSJ zdarma, navíc budeme mít v samostatné hale k dispozici 
bazén (20x7 m). Ten nám zapůjčila APL, zaplatí i jeho opravu a úpravu pro použití v hale. Odvezla jsem ho do 
firmy Ultimate, která ho vyrobila a zajistí jeho úpravu. 
 
5) Sport Life – ve spolupráci s Katkou Fantovou se ČSJ bude opět prezentovat také na výstavě SportLife 
v Brně 10.–12.11. 
 
6) Výstava Go – Voda je pohoda – ve spolupráci s Ondrou Labudou bude prezentace ČSJ nově i na Go v Brně. 
 
7) Mediální spolupráce s Egonem Kulhánkem – proběhla schůzka s PR manažerem Karlínského divadla, který 
přislíbil pomoc při medializaci jachtingu, domluvili jsme se na spolupráci na ME RS700, týden před závodem 
však spolupráci odřekl. 
 
 
 
9. 9. 2017 Eva Skořepová 



Plán práce na září a říjen 2017 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
MS Tornado 
18.-27.8. MSJ Finn Balaton 
1.-10.9. MS Finn Balaton 
12.-19.9. MS Laser Split 
10.-23.9. MS RS:X Japonsko 
1.-8.10. ME Laser Barcelona 
14.-21.10. MČR-One design Česká námořní rallye 
MČR Finn, FD, FB, Evropa 
Závěr Českého poháru 
 
2) Jachtař roku 2017 – prodej vstupenek, propagace akce, příprava a zajištění programu 
 
3) Jednání s potenciálními sponzory – pokračovat v jednání s dalšími firmami. 
Dokončit jednání o spolupráci s firmou KWS a Magic Marine  
 
4) Trička – dokončit výrobu triček na všechna MČR, dořešit bundy pro HZS. 
 
5) Web – pokračovat v plnění nového webu 
 
 
 
9. 9. 2017 Eva Skořepová 
 
 



V termínu 27/05/2017 – 28/05/2017 se uskutečnilo Mistrovství ČR v lodní třídě Catamaran Open. 
Místem konání bylo Lipno, spolupořadatelem byl JK Jestřábí (1313). 
Závodu se účastnilo celkem 10 posádek z ČR 
Garant ČSJ : Martin Soušek 
Hlavní rozhodčí : Pavel Muroň 
Předseda PK : Martin Soušek 
Členové PK : Lucie Stránská, Vladimír Rozsypal  
Rozhodčí : Věra Rozsypalová, Karel Šín 
 
Během závodu se povedlo uskutečnit celkem 8 rozjížděk. Došlo k několika přerušením v průběhu 
rozjížďky z důvodů změny a zeslábnutí větru. 
 
Absolutní pořadí 

1) CZE 686 – David Křížek a Jan Svoboda 
2) CZE 50 - Milan Chlebna a Jiří Pavliš 
3) CZE 57 – Miroslav Falta a Tomáš Vastl 

 
Na závod byla podepsána smlouva na příspěvek od  ČSJ, který byl vyplacen. 
Z technického závodu byl závod zajištěn jednou startovní lodí (velký katamaran), 2 čluny pro stavbu 
tratě a v případě nutnosti byl připraven ještě jeden člun pro zdravotníka. 
 
 
Martin Soušek 
Garant ČSJ 
 



V termínu 09/06/2017 – 11/09/2017 se uskutečnilo Mezinárodní mistrovství ČR v lodní třídě 
Tornado. 
Místem konání bylo Lipno, spolupořadatelem byl JK Jestřábí (1313). 
Závodu se účastnilo celkem 14 posádek (10xCZE,1xAUT,2Xger,1xPOL). 
Garant ČSJ : Martin Soušek 
Hlavní rozhodčí : Martin Soušek 
Předseda protestní komise : Pavel Muroň 
Člen PK : Vladimír Rozsypal 
Rozhodčí : Karel Šín, Alexandra Šínová, Věra Rozsypalová 
 
V pátek se po obědě povedlo uskutečnit 3 rozjížďky. V sobotu po obědě vítr opět naskočil a bylo 
možné uskutečnit 2 rozjížďky, třetí musela být bohužel přerušena. 
Neděle nám vítr už bohužel nepřinesla a tak se na vodu vůbec nešlo. 
 
Závod byl technicky zajištěn třemi motorovými čluny. 
 
 
Mezinárodní absolutní pořadí : 

1) GER 2  – Markus Betz a Marc Leutz                                         (7 bodů) 
2) CZE 2 – Zdeněk Pavliš a Michaela Pavlišová                         (9 bodů) 
3) POL 600 – Zbigniew Piekarski – Dominika Haltmarová    (13 bodů) 

 
České absolutní pořadí 

1) CZE 2 – Zdeněk Pavliš a Michaela Pavlišová 
2) CEZ 50 – Milan Chlebna a Jiří Pavliš 
3) CZE 1 – Pavel Sehnal a Zdeněk Adam  

 
Na závod byla sepsána a podepsána smlouva, příspěvek byl vyplacen. 
 
 
Martin Soušek 
Garant ČSJ 
 
 



Zpráva garanta ze závodu CTL 171325 - Crown Cup ve třídách RS,  který byl Mistrovstvím Evropy 2017 

ve třídě RS 700, Evropským pohárovým závodem ve tř. RS Feva, RS 500 a RS Aero.                      

Současně byl tento závod Mezinárodním mistrovstvím České Republiky. 

Celý závod probíhal ve slavnostní atmosféře, která odrážela téměř roční práci realizačního týmu.  

Technické zajištění závodu leželo na bedrech YC Černá,  jehož členové pracovali jako obvykle                

a odvedli poctivou práci ke spokojenosti závodníků i jejich doprovodu. V tomto směru nebyly žádné 

problémy. Sportovní část pak zajišťovaly 2 Závodní komise, které odpovídaly za činnost na vodě. 

Zúčastnili se závodníci z 10. zemí Evropy s celkovým počtem 103 lodí. 

Centrem dění byla hala, slavnostně upravená, kde probíhaly denní brífingy se závodníky, denní 

vyhlašování výsledků a kde také bylo postaráno o žaludky účastníků. 

Dominantou haly byla velkoplošná obrazovka s aktualitami dne, vč. průběžných výsledků, fotografií, 

záběrů z dronu a promítáním spotů s jachtařskou tématikou. 

Sportovní část se odbývala na dvou samostatných okruzích a se dvěma samostatnými ZK. Ani v této 

části nebyly žádné vážnější problémy. Větrná situace byla velmi složitá, dobrý vítr byl až v posledních 

2 dnech.  Bohužel 18.8. v noci zasáhla areál velmi silná bouřka, která porážela stany účastníků             

a prodejní stánky. Naštěstí se nestalo nic vážného, promoklým účastníkům vytvořil YC Černá teplé 

zázemí v klubovně. V ostatních volných prostorách klubu našli účastníci náhradní ubytování. 

              Rovněž bohužel se v této bouřlivé noci objevila v areálu sanitka RZP, kterou povolaly spoluzávodnice 

k jedné podnapilé mladistvé závodnici, závodící ve tř. RS Feva. Následně se dostavila i Policie ČR, 

která provedla dechovou zkoušku u této závodnice a ještě u dalšího závodníka. Obě zkoušky vyšly       

s kladným výsledkem. Trenéři těchto závodníků případ řeší. Ke konzumaci alkoholu těmito účastníky 

došlo mimo prostory YC Černá.  

K organizaci a sportovnímu průběhu závodu nejsou žádné připomínky, je potřeba poděkovat všem, 

kteří se na jeho zdárném průběhu podíleli. 

Fotografie ze závodu jsou umístěny na fb YC Černá. 

 

Karel Švec 

Garant ČSJ 

28.8.2017 

 

 

 

 

 



Zpráva Garanta ze závodu CTL  171326 MČR Laser st.  a Splash 

Mistrovství se konalo ve dnech 25. – 27.82017 v YC Černá v Pošumaví.  Celkově se závodu zúčastnilo 59  

lodí. V mistrovských třídch Laser st. 25 lodí, ve tř.Splash pak  10 lodí. 

Ve třídě Laser Standard  v kat. junioři  bylo bohužel  jen 5 závodníků a nebyla  tak naplněna podmínka 

udělení mistrovského titulu. 

V pátek 25.8. se uskutečnily 2 rozjížďky a v sobotu 26.8 se jely 4 rozjížďky. Po oba 2 dny vál  

problematický vítr a ZK měla nelehký úkol, kterého se však zhostila na výbornou, zejména podle ohlasu 

z řad závodníků.  Poslední den se nejela žádná rozjížďka pro nedostatek větru a nebezpečí bouřek.        

Po poradě se zástupci zúčastněných LT  a také na základě negativní zkušenosti s bouřkou  v minulém 

týdnu, se ZK rozhodla závod  ukončit před 13. hodinou. 

Potěšitelná je snaha HR V. Brabce přinést do závodů prvky, které se osvědčují v zahraničí. V tom je 

potřeba ještě mírného doladění. Práce ZK byla náročná, ale  všichni její  členové aktivně spolupracovali, 

takže nebylo vážnějších problémů. Převládá však názor ZK, že závod  MČR jakékoliv olympijské třídy by 

si zasloužil posílit počet členů protestní komise, aby bylo možné lépe sledovat porušování pravidla 42.  

 

Závěrečné ukončení Mistrovství proběhlo v důstojné atmosféře a závodníci odjížděli spokojeni.  

Fotografie ze závodu jsou umístěny na facebooku YC Černá. 

Spolupořadatel  MČR – YC Černá - se zhostil uspořádání tohoto mistrovství  opět na výbornou. 

Karel Švec                                                                                                                                                                

Garant ČSJ 

28.8.2017 
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Výkonný výbor 

Českého svazu jachtingu 

PRAHA 

 

Zpráva  garanta  MČR 

 

Lodní třída / CTL / Datum:  Star / 171713 / 11.-13.8.2017 

Pořadatel / Místo:  Jachtklub Česká Lípa / Máchovo jezero 

 

 Závod byl  dobře organizačně i technicky připraven. 

 Zahájení v pátek 11.8. ve 12 hodin, celkem ještě za sucha. Následně nefoukalo a buď pršelo 

nebo lilo, takže se vůbec nešlo na  vodu. 

 Sobota 12.8.: sice zataženo, ale západní vítr v průměru okolo 5 m/s umožnil odjetí 4 rozjížděk 

nonstop. 

 Neděle 13.8.: vyjasnilo se, vítr jen slabý a proměnlivý, takže MR bylo ve 13 hodin ukončeno 

vyhlášením vítězů: 

1. Maier Michael – Deutscher Patrik  oba Jachtklub Máchova jezera 

2. Cintl Václav – Babický Josef   oba Jachtklub Česká Lípa 

3. Kramář Tomáš – Kramář Petr  oba Jachtklub Česká Lípa 

 

Nedošlo k žádné újmě na zdraví či majetku 

 

 

V Plzni 15.8.2016     Honza MARIAN 

 



Mezinárodní mistrovství České republiky 2017 - FD 
 
O minulém víkendu, ve dnech 8.-10.9. se konalo na Nechranicích (YC Nechranice) 
Mezinárodní mistrovství České republiky v lodní třídě Flying Dutchman. Tentokrát 
bylo mistrovství zařazeno do série prestižních evropských pohárů EURO CUP a i 
tento fakt se pozitivně projevil na počtu závodících lodí, který se každoročně zvyšuje. 
Celkově se zúčastnilo 25 posádek, z toho 9 německých a 3 polské.      
 
První závodní den foukal JZ vítr o stabilní síle 8-9 m/s (v nárazech až 11m/s) a proto 
bylo možné vystartovat dle časového harmonogramu, který předpokládal start první 
rozjížďky prvního dne ve 12.05. Podařilo se uplachtit 2 pěkné rozjížďky. Bohužel 
v průběhu 3 rozjížďky došlo k změně větru až o 60° a proto bylo rozjížďka, s ohledem 
na regulérnost, přerušena. Následně se i přes veškerou snahu závodní komise 
nepodařilo postavit rozumně trať, protože vítr slábl a byl velmi směrově velmi 
nestabilní. 
 
Druhý den začal z hlediska větrných podmínek velmi rozpačitě a vlajka AP byla 
stažena až po 3 hodině. Následovalo však ustálení větru JZ směru s hodnotami – 
stabilní 4-5 m/s, maximální nárazy kolem 8 m/s. V těchto podmínkách se podařilo 
ujet 2 solidní rozjížďky. Nutno však podotknout, že druhá rozjížďka dne (celkově 4.) 
musela být po dvoukolech zkrácena a to z důvodu rychle klesající síly větru a logické 
obavy, že by slibně rozjetá rozjížďka (při nezkrácení) mohla přijít vniveč.    
 
Pokud bylo možné začátek druhého dne považovat za rozpačitý, poslední závodní 
den byl z hlediska jachtingu tragický. Závodníky hned při ranním brífingu přivítal 
lehký déšť a v podstatě bezvětří.  Celkově byly tedy po třech závodních dnech 
uplachtěny 4 rozjížďky. 
 
Velké poděkování patří organizátorovi – YC Nechranice – za velmi dobrou organizaci 
celé akce, dále pak přímo lodní třídě FD za příkladné připravení večerních aktivit a 
samozřejmě všem zúčastněným závodníkům, a to jak českým, tak zahraničním, kteří 
celý průběh závodu hodnotili velmi kladně. 
 
Udělovaly se ceny ve dvou kategoriích – mezinárodní absolutní pořadí a české 
absolutní pořadí. Výsledky: 
  
Mezinárodní absolutní pořadí 

 1. místo – CZE 21 – Jiří Hrubý, Roman Houdek 

 2. místo – GER 222 – Albert Felix, Lukas Merz 

 3. místo – CZE 23 – Karel Šimek, Pavel Beneš 
  
České absolutní pořadí 

 1. místo – CZE 21 – Jiří Hrubý, Roman Houdek 

 2. místo – CZE 23 – Karel Šimek, Pavel Beneš 

 3. místo – CZE 11 – Petr Štorch, Tomáš Palkovský 
 
V Praze dne 11.9. 2017 
 
      Richard Waisser 
      Garant závodu 
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Projekt- Systém vzdělávání v jachtingu 

Vlastní realizace 

 

Jachtařská akademie ČSJ 

www.jacht-akademie.cz 

 

1) Zajištění projektu klíčovými odborníky: 

1. Marian Jelínek- psycholog,  mentální kouč Jágra, Plíškové, Vakoče, Jaroše  

a nově i Milana Koláčka.  Zastřeší psychologickou přípravu pro ČSJ dvěma 

přednáškami ročně, platí ČOV. Domluvena 1. přednáška- Praktický 

seminář na Nechranicích, viz Příloha 

2. Hanka Chlumská- dětský psycholog, pedagog. Domluvena přednáška- 

Praktický seminář na Lipně, již proběhlo- viz Příloha 

3. Petr Dvořák- metrolog, mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu. 

Zastřeší meteo počasí pro ČSJ. 

4. Jan Sedláček- první pomoc a vodní záchrana. Zajistí přednášky a praktické 

kurzy na Seminářích pro  trenéry. Natáčení proběhlo v ČYKu dne 19. 6. – 

zajišťuje  Ondřej Čepelák 

2) Naplánované aktivity Praktické semináře  na období r. 2017: 

1. Praktický seminář pro začínající Instruktory, Jonathan Lewis, Lipno, viz. 

Příloha- již proběhlo 

2. Praktický seminář pro trenéry II. a III. třídy, Jakub Kozelský, Nechranice, 

viz. Příloha 

3. Praktický seminář pro trenéry II. a III. třídy, Antonín Mrzílek, Brno, viz. 

Příloha 

3) Návrh zapojení jachtingu do hodin TV na ZŠ Nedvědovo náměstí- pilotní projekt 

1. Tréninky  2 x po 2 vyučovacích  hodinách, jedno  dopoledne týdně 

2. Určeno pro žáky 6 třídy. Zúčastní se 2 třídy po 18 a 26 žácích 

3. Období září až listopad- jachting 

4. Prosinec až únor- bez tréninku 

5. Březen až červen- jachting 

6. Kapacita tréninku- maximálně  16 dětí ve skupině, celkem 2 skupiny 

7. Smlouva byla  podepsána se 3 trenéry z jachtařského oddílu Cere 

8. Na konci školního roku bude projekt vyhodnocen a výstupy poskytnuty 

dalším školám a Jachtařským oddílům 

4) Projekt vzdělávání Vodních skautů- pilotní projekt 

1. Účast 6 Vůdců vodních skautů na Praktickém semináři na Nechranicích, 

viz Příloha. 

2. Úprava příručky Začínáme s jachtingem pro Vodní skauty, recenzi poskytl 

Jan Krejčjiřík. 

3. Účast 22 Skautů v kurzech-  Zlepšování v Jachtingu v rámci Školy 

jachtingu na Hebe IV- viz zpětná vazba 

http://www.jacht-akademie.cz/
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4. Příprava tříďové jachtařské lodi, jako základ výuky jachtingu u Vodních 

skatů. 

5. Nabídka účasti na námořních regatách vybraným zájemcům z řad 

Vodních skatů. 

 

 

 

5) Přednášky v období listopad 2017- 2018, 9 přednášek ve třech blocích se připravují.  

 

6) Technické zajištění projektu 

a. Zadání grafických prací, zajištění domény www.jacht-akademie.cz, návrh log- schváleno, 

grafické návrhy Web stránek, hlavičkových papírů, úvodních stránek u videí. 

b. Návrh Web stránek, návrh struktury a zadávání výukových jednotek, návrh testovací 

části. 

i. Harmomogram prací: 

1. 16. 6. Grafika Webu ke schválení 
2. 23. 6. Kompletní grafika 
3. 7. 7. HTML šablona Webu 
4. 14. 7. Spuštěný Web k otestování 
5. 7. 8. Porada k vytvořenému Webu- Jachtařská akademie, Zdeněk Su, 

Radek Su, Vláďa Dvořák, Jan Jedlička 
6. 15. 8. Schůzka s vývojáři Webu a nastavení dalších  parametrů 
7. 15. 9.- Předání od vývojářů Web Jachtařské akademie k testování a 

plnění 
 

c. Výběr e- learningového systému, návrh naplňování Web stránek, výběr redakčního 

systému, výběr rezervačního systému- P. Fulín, R. Sünderhauf. 

d. Analýza dostupných materiálů na ČSJ a v dalších zdrojích  

e. Návrh řešení sekce Námořního jachtingu- D. Vodička, Petr Ondráček 

f. Příprava scénářů natáčení technik jízd v různých režimech-  L. Brádler, R. Sünderhauf, O. 

Čepelák 

i. Námořní jachting- Melges, natočeno Lukášem Brádlerem, komentář od Petra 

Pefiho Fialy- probíhá 

ii. Třída Optimist- natočeno Lukášem Brádlerem, komentář od Antonína Mrzílka- 

probíhá 

iii. Třída Fireball- natočeno Lukášem Brádlerem, komentář od Petra Kořána- probíhá 

iv. Třída Feva- natočeno Lukášem Brádlerem, komentář od Milana Hájka- probíhá 

v. Třída RS 700- natočeno Lukášem Brádlerem, komentář od Davida Křížka, či 

Adama Plhoně ( v jednání) 

7) Příprava úpravy směrnice D6- Pravidla pro kvalifikaci trenérů,   na základě vyhodnocení aktivit 

v roce 2017. 

 

 

 

Zapsal:   Zdeněk Sünderhauf      V Praze dne 14. 9.    2017 

 

http://www.jacht-akademie.cz/
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Zpětná vazba od účastnice kurzu    V Praze 1. 9. 2017 

Praktický seminář pro začínající instruktory na Lipně 

Počet účastníků:26 

Program  

Středa – seznámení s Jonathanem, teoretická část na břehu, různé hry/úkoly ve skupinkách, 

diskuse, večer přednáška o první pomoci od Honzy Sedláčka 

Čtvrtek – dopoledne opět teoretická/technická část na břehu, skupinové úkoly, odpoledne na 

vodě až do večera – neučili jsme se, jak plachtit, ale jak učit lidi plachtit a správně jim to 

vysvětlovat, večer přednáška meteorologie - Švec, psychologie dítěte - Chlumská, práce 

s dětmi – Michal Kučera 

Pátek – rozdělení do skupinek a zadané úkoly, které se pak přednášely, odpoledne testy a 

ukončení programu 

  

Program je super koncipovaný, myslím,  že i ohlasy byly dobré. Určitě se všem hrozně líbilo, 

že to učil Jonathan. Je to opravdu profesionál a i když jsme komunikovali anglicky, tak nikdo 

neměl větší problémy. Myslím, že to lidem hodně přineslo. Byla to taková škola hrou. Super 

taky byla přednáška od Michala Kučery, je vidět, že ho práce s dětma baví a ví, jak to má 

dělat. S tím bych doporučila určitě spolupracovat  dál. Ve třech dnech byla zahrnutá 

teoretická, technická i praktická část a nemyslím si, že by tomu něco chybělo. 

 

Zapsala: Denisa Grecmanová- účastnice kurzu 

 



Zpětná vazba od účastnice kurzu- Jachting na Hebe IV pro skauty 
 
 
Druhů vodních sportů, kterým se můžeme jako vodní skauti věnovat, je mnoho. Není proto tedy nijak zvlášť 
překvapivé, že k některým se člověk v rámci oddílu nedostane, nebo pouze velice okrajově. My se sice zapáleně 
věnujeme divoké vodě, zato jsme téměř nepolíbeni jakýmikoliv hlubšími znalostmi v oblasti plachtění a aktivitách s 
tímto souvisejícími. Z tohoto důvodu mě velice zaujal mail od HKVS, který inzeroval nabídku Českého svazu 
jachtingu směřovanou jak k vodním, tak suchozemským skautům. Ta spočívala v možnosti si v rámci základního 
kurzu jachtingu vyzkoušet plachtění na závodní lodi HEBE IV na přehradě Orlík. Nebudu tvrdit, že jsem si pod tím 
dovedla mnoho představit, ale stačilo to k tomu, aby nás to ještě s naším oddílovým vůdcem nalákalo k přihlášení. 
Není třeba napínat, nelitovali jsme. 
  
Sraz byl stanoven na desátou hodinu ranní na molo v neoprenu. Počasí o hodinu dříve bylo  nepříznivé – chladné, 
při konzumaci snídaně u místního obchodu v intenzivním mrholení a větru jsme se hodin následujících mírně 
obávali. Obavy ale byly naštěstí liché, i neopreny jsme záhy odložili a díky tomu, že ostatní potenciální jachtaři na 
jiných lodích se očividně nechali odradit, měli jsme Orlík víceméně pro sebe.  
  
Majitel lodi a zároveň  náš instruktor Zdeněk Sünderhauf  dorazil záhy a poctil naši pětičlennou skupinku teoretickým 
i praktickým seznámením se s lodí T boat HEBE IV. Jak jsem již předeslala, kurz byl pro začátečníky, mezi něž se 
řadím, budiž mi tedy odpuštěn místy laickým výklad. Jedná se o čtvrtou loď závodní posádky HEBE, vyrobenou na 
míru. Posádku tvoří až šest osob, to bylo přesně splněno. Po teoretickém úvodu s ukázkou jednotlivých částí lodi 
a způsobu jejího ovládání, jsme byli již prakticky úkolováni. Každý z nás zaujal jednu pozici na lodi – dva u 
kosatky,  u hlavní plachty, kormidelník a bowman. Za sebe mohu říct, že minimálně první půlhodinu jsem měla plné 
ruce práce se zvládnutím svého postu, ale postupně jsem začala zvládat vnímat i okolí. Na pozicích jsme se 
pravidelně střídali, což bylo skvělé, takže na konci dne každý z nás byl schopen vykonávat pod vedením všechny 
posty.  
  
Vítr nám přál, jedině kormidelníkům trochu zatápěl, protože Orlík je znám značně proměnnými větry, což je poněkud 
náročné předvídat. Bylo znát, že se jedná o loď závodní, protože ačkoliv vítr nefoukal závratnou rychlostí, loď se 
chvílemi pohybovala rychlostí až devíti uzlů a jela ve značném náklonu, kdy jsme museli vyvažovat. To vedlo k 
několika příhodám, nakonec humorným, neboť dopadly dobře. Například při mém kormidlování se vítr do plachet 
opřel značně a plachetnice se naklonila velmi  výrazně. Všichni již vyvažovali a otěž hlavní plachty nešla vyháknout 
- zkuste to, zároveň, co ležíte ven z lodi. Na pokyn jsem však vyostřila, již vědouc, co to znamená a vše dobře 
dopadlo. Po intenzivním, zhruba dvě a půl hodiny dlouhém dopoledni a obědě, jsme si zhruba ještě během hodiny 
vše zopakovali, opět na všech postech. 
  
Musím říct, že celá akce dosti předčila mé očekávání – počasím, praktičností výuky, rychlostí lodi a vlastně i 
množstvím věcí, které jsem se naučila. 
 
Zapsala: Eliška Ebelová 
  

 



Akce Celkem Posádka 1 Posádka 2 Posádka 3 Trenér
Nominace Příspěvek Nominace Příspěvek Nominace Příspěvek Nominace Příspěvek

2.4mR – MS, GER, Kiel, 19. - 25. 6. 2017 Bína X 0 Kč X 0 Kč X 0 Kč
BIC Techno – ME, FRA, Kerguelen, 22. - 29. 7. 1. v pořadí 2. v pořadí 3. v pořadí X 0 Kč
BIC Techno – MS, ESP, Taragona, 21. - 28. 10. 1. v pořadí 2. v pořadí 3. v pořadí X 0 Kč
Cadet – MS, NED, Bruinisse, 5.-11.8.2017 Vychová–Holá X 0 Kč X 0 Kč Parůžek
Evropa muži – MS, ESP, Blanes, 7.7.2017 Sivý Štěpán X 0 Kč X 0 Kč X 0 Kč
Evropa juniorky – MEJ, FRA, Biscarosse, 11.8.2017 0 Kč X 0 Kč X 0 Kč X 0 Kč X 0 Kč
Evropa junioři – MEJ, FRA, Biscarosse, 11.8.2017 Plodek Adam Kršňák Jakub X 0 Kč X 0 Kč
FD – MS, ITA, Scarlino, 23. - 30. 9. 2017 Storch-Palkovský Hrubý-Houdek X 0 Kč X 0 Kč
FB – ME, GBR, Lyme Regis, 20.-25.8.2017 Kubový-Roček Parůžek-Košvica Kořan-Kvasník X 0 Kč
Melges 24 – MS, FIN, Helsinki 0 Kč X 0 Kč X 0 Kč X 0 Kč X 0 Kč
Raceboard – MS, ESP, Salou, Tarragona, 1.-7.7.2017 0 Kč X 0 Kč X 0 Kč X 0 Kč X 0 Kč
Raceboard – ME, HUN, Balatonfured, 4.-9.9.2017 1. v pořadí 2. v pořadí 3. v pořadí X 0 Kč
RS Feva – MEJ, SUI, Versoix, 3. - 5. 6. 2017 Koštýř-Kulhánková Dobrý-Dobrá Viták-Cibulka Hájek
RS Feva – MSJ, NED, Medemblik, 22. - 27. 7. 2017 Koštýř-Kulhánková Dobrý-Dobrá Tupý-Viščor Hájek
Tornado – MS, GRE, Thessaloniki, 28. 8. - 5. 9. 2017 Pavliš-Pavlišová X 0 Kč X 0 Kč X 0 Kč
Tornado – ME, ITA, Dervio, 20. - 23. 7. 2017 Pavliš-Pavlišová X 0 Kč X 0 Kč X 0 Kč

Nominace na ME BIC Techno: Jonáš Horáček Ondřej Müller Mikoláš Vaszi
Nominace na MS BIC Techno: Martin Mikulec Adam Nevelöš  Adam Sadílek
Nominace na ME Raceboard: Adam Horký Petr Kučera junior Radim Kamenský

23 565 Kč 23 565 Kč

9 654 Kč 4 827 Kč 2 896 Kč 1 931 Kč

10 257 Kč 5 129 Kč 3 077 Kč 2 051 Kč

44 527 Kč 32 997 Kč 11 530 Kč
22 236 Kč 22 236 Kč

11 044 Kč 5 522 Kč 5 522 Kč

35 394 Kč 17 697 Kč 17 697 Kč
115 458 Kč 38 486 Kč 38 486 Kč 38 486 Kč

15 814 Kč 7 907 Kč 4 744 Kč 3 163 Kč
73 116 Kč 21 439 Kč 21 439 Kč 21 439 Kč 8 798 Kč

102 813 Kč 30 738 Kč 30 738 Kč 30 738 Kč 10 599 Kč

37 740 Kč 37 740 Kč

26 212 Kč 26 212 Kč

527 831 Kč
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