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Zápis z jednání VV ČSJ 
Čtvrtek, 16. února 2017 – YC CERE, Praha 4 - Podolí 

 

Přítomni: Bauer, Dvořák (do 13:30), Fantová (od 14:30), Maier, Musil, Novotný, Smetana, 

Soušek, Vašík 

Omluveni:  

KK: Švec  

 

  

1) Projednání zápisu 

 

Zápis schválen bez připomínek. 

 

Jako host se zasedání VV zúčastnila PR manažerka ČSJ Eva Skořepová, aby informovala 

členy VV o plánu práce PR komise na rok 2017 (viz příloha tohoto zápisu). E. Skořepová 

podala také informace o následujících tématech: 

 - Jachtař roku 2017 – informace o přípravách společenského večera 

 - Výstava For Boat - (10. - 12. 3. 2017) - informace o přípravách  

VV vzal plán PR komise pro rok 2017 a předložené informace PR manažerky ČSJ na vědomí. 

 

 

 

 

K úkolu 16-71 (Kontaktovat člena KK ČSJ Petra Ondráčka a začít řešit žádost Kontrolní 

komise ČSJ týkající se PR a marketingu ČSJ): 

Úkol splněn. V. Dvořák informoval o tom, že byl Kontrolní komisi zaslán požadovaný 

materiál týkající se PR a marketingu ČSJ. 

 

K úkolu 17-05 (Prošetřit stížnost Jana Hirnšala na průběh minulého ročníku MČR v ORC 

2016): 

Úkol trvá. K. Švec informoval, že Kontrolní komise ČSJ na stanovisku pracuje a předloží své 

stanovisko na březnovém zasedání VV. 

 

 

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

 

M. Maier – TMK, hlavní trenér ČSJ – informoval o tom, že Veronika Kozelská Fenclová 

přerušuje v sezoně 2017 sportovní přípravu z důvodu těhotenství. 

 

M. Maier – TMK, 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, včetně seznamu 

členů SCM, jejichž plnění podmínek pro setrvání v SCM je nutno v daném termínu zlepšit 

(viz zpráva hlavního trenéra ČSJ v příloze, včetně zpráv trenérů SCM Laser a SpS). 

 

VV jednohlasně schválil návrh Davida Křížka na přidělení lodí 29er jednotlivým posádkám 

pro rok 2017: 

č. lodě 2284 - Šimon Mareček/Jan Svoboda 

č. lodě 2278 -Matěj Vítovec/Martin Krsička  

č. lodě 2279 - Petr Košťál/Jaroslav Čermák 
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č. lodě 2287 - Matěj Jurečka/Tomáš Zíta 

č. lodě 2283 - Ondřej Müller/Mikuláš Vaszi 

č. lodě 2280 - Anna Milerová/Klára Houšková 

č. lodě 2285 - Barbara Pavlíková/Jan Pokorný 

č. lodě 2281 - Jonatán Klimeš/Benjamin Šustek). 

 

VV obdržel žádost trenéra SCM 29er na zařazení posádky Šimon Mareček/Jan Svoboda do 

RDJ B. Výkonný výbor tuto žádost podstoupil k řešení KVS.  

 

 

3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody  

 

Výkonný výbor schválil jednohlasně návrh KVS na rozdělení záloh na budget pro rok 2017 

jednotlivým reprezentantům následovně: 

 

RDA 

Viktor Teplý – Laser – 500 000,- Kč 

Ondřej Teplý – Finn – 500 000,- Kč 

Karel Lavický – RSX – 500 000,- Kč 

 

RDJ 
Štěpán Novotný – Laser – 100 000,- Kč 

Jakub Halouzka – Laser Radial – 100 000,- Kč 

 

VV jednohlasně souhlasí s tím, aby na stipendium olympijské solidarity pro OH 2020 Tokio 

byl navržen Ondřej Teplý. Dále bude na ČOV podána přihláška do programu na zvyšování 

odbornosti trenérů (Technical Courses For Coaches). 

VV ukládá D. Dvořáková zaslat uvedené návrhy na ČOV. 

 

 

4) MČR 2017 
 

Výkonný výbor schválil návrh STK na vypsání MČR v roce 2017 v následujících lodních 

třídách: 

 

Flying Dutchman 

Laser Radiál 

Catamaran Open 

Tornado 

Star 

RS Feva 

RS 700 

Vaurien 

Pirat 

Raceboard 

Splash 

Finn 

Devoti One 

Cadet 

Fireball 

Evropa 

Laser  

Laser 4.7 

Optimist 

Bic Techno 293 

Námořní jachty (One 

Design) 

Match Racing 

Team Racing (420) 

Team Racing (Q) 

Námořní jachty (ORC) 

FUNBOARD – Course 

Česká jachtařská liga

 

 

VV vzal na vědomí CTL pro rok 2017. 
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5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2017  

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 14. 2. 2017. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 

 

VV jednohlasně schválil návrh složení pracovních komisí pro březnovou Valnou Hromadu 

ČSJ následovně: 

Návrhová komise: Radim Vašík, Eva Marušková, Jiří Bobek 

Mandátová komise: Tomáš Musil, Patrik Deutscher, Lucie Stránská  

 

VV jednohlasně schválil návrh Sdružení Plzeňského a Karlovarského kraje ČSJ na udělení 

čestného Stříbrného odznaku panu Janu Marianovi (1953). 

Předání čestných odznaků ČSJ se uskuteční na Valné hromadě ČSJ, která se bude konat 26. 

března 2017. 

 

Výkonný výbor přijal rezignaci Vladimíra Dvořáka na funkci místopředsedy ČSJ a člena VV 

ČSJ, kterou podal z osobních důvodů. Výkonný výbor ČSJ děkuje V. Dvořákovi za 

vykonanou práci ve funkci místopředsedy ČSJ a člena VV a do dalšího života mu přeje hodně 

osobních a pracovních úspěchů. 

 

 

7) Různé 

 

M. Maier – TMK, hlavní trenér ČSJ – informoval o tom, že probíhá předávání svazových 

plachetnic 29er a plachetnic Laser. 

 

M. Maier – TMK, hlavní trenér ČSJ – informoval, že 25. 2. 2017 se bude konat v Yacht 

Clubu Lovosice školení trenérů III. tř pro KSJ 16 a 17. 

 

VV bere na vědomí, rozhodnutí trenéra SCM Laser a hlavního trenéra ČSJ přidělit plachetnici 

Laser 4.7 Zosie Burské. 

 

R. Vašík – KR – podal informaci o tom, že byly přeloženy a vytištěny Závodní pravidla 

jachtingu 2017 – 2020. ZPJ budou k zakoupení na semináři rozhodčích ve Vlašimi, na Valné 

hromadě ČSJ a následně na sekretariátu ČSJ. Cena za jeden výtisk ZPJ včetně manipulačního 

poplatku je 400,- Kč. 

 

K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – podal informaci o tom, že v neděli 26. 2. 2017 se bude konat 

školení HZS ČSJ v Duchcově. Dále pak podal informaci, že se připravuje cca za měsíc 

školení HZS ČSJ pro Olomoucký kraj. 

 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 16. března 2017 v YC CERE.  

 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ  
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2. Zpráva trenéra SpS  

3. Zpráva trenéra SCM Laser 

4. Plán PR komise ČSJ na rok 2017 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

 

 

Zpráva Hlavního Trenéra ČSJ 

 

RD-A            
  Ondřej Teplý  - Plní předložený plán, absolvuje tréninkové bloky se svojí 

tréninkovou skupinou ve Valencii, fyzická příprava probíhá dle plánu, připravuje se na regatu 

na Mallorce. Viktor Teplý  -  Plní předložený plán, Trénuje se svojí tréninkovou skupinou na 

Mallorce, fyzická příprava na vysoké úrovni, také směřuje přípravu na regatu na Mallorce. 

Karel Lavický - Plní předložený tréninkový plán a trénuje ve skupině v Cádizu. Také Karel 

směřuje přípravu na Mallorcu.        

    

Veronika Kozelská přerušila svojí Olympijskou Přípravu - z osobních důvodů, je těhotná a 

přeji Jí pevné zdraví, hodně štěstí a věřím, že se vrátí brzy do přípravy na Tokyo 2020. 

  

RD-B           
  Štěpán Novotný - Plní předložený plán, trénuje ve skupině jachtařů na Gran 

Canarias, fyzická příprava na dobré úrovni, připravuje se zde na regatu na Mallorce. 

   Jakub Halouzka - Připravuje se na sezonu dle plánu v ČR a odjíždí 

začátkem března na Mallorcu. Zde bude absolvovat dva tréninkové bloky. Fyzická příprava je 

na výborné parametry.         

      Všichni členové RD - A a RD - B jsou dle 

hodnocení  Tomáše Klímy (šéf fyzické přípravy) na velmi dobré fyzické úrovni.  

            

       

SPS             
   Skupina Optimistů pod vedením Tondy Mrzílka absolvovala tréninkový camp 

v Španělském Torrevieja. Osm našich jachtařských nadějí odjezdilo 9 kvalitních dní na moři. 

Výborná  akce, která je bezva startem sezony a  ukončená závěrečnou regatou. Poděkování 

všem, kteří se zúčastnili.         

            

    

SCM 29''           

  Skupina 5 posádek si již vyzvedla přidělené lodě a tento týden již vyráží na 

tradiční první jarní tréninkový camp pod vedením Davida Křížka do Chorvatského Zadaru. 

Lodě zde zůstanou připravené na pokračování ve formě druhého tréninkového campu. Do 

druhého campu se připojí i další posádky29''.      
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SCM Laser           

  Skupina Laser SCM absolvovala zimní soustředění v Krkonoších. Chata u ''U 

Pekařů'' je již tradiční zimní klasika této skupiny. Parta a nálada již tradičně výborná. 

Lyžování bezva a večery plné jachtingu. Finální plánování  jachtařské sezony této skupiny a 

systém logistiky byl dopracován zde. Pod vedením Michala Smolaře velmi dobrá akce, které 

se zúčastnil i předseda ČSJ  Karel Bauer. Skupina laseristů je připravena na sezonu. 

            

      

Ne vše je ale tak parádní jak se zdá a musím zde na základě detailních informací členů 

Sportovního Úseku konstatovat, že jsem lehce znepokojen  z přístupu, výsledků a s úrovní 

fyzické kondice u následujících členů týmu: LENKA KALIŠOVÁ, MARIO NUC, J-B 

JANČA, MARTIN KMENTA a DAVID BEZDĚK. Jmenovaným doporučuji, aby zvýšili 

svoje sportovní úsilí do 31. května 2017 kdy, Sportovní úsek ČSJ zváží jejich další setrvání ve 

skupině SCM.           

    

Přeji všem našim jachtařům fajn sezonu 2017      

            

        Michael Maier 

 

 

 

Zpráva trenéra SPS za leden 2017 

 

Během ledna jsem se věnoval především doladění plánu akcí SPS na celou sezónu. Celkem 

vychází na každý měsíc minimálně jedna týdenní akce, a to buď trénink se závodem, nebo jen 

trénink. Dále jsme s vedením SÚ a ALT Q jednali o nominaci na MS. 

Nejvíce času připadlo na přípravu první akce ve Španělsku. Soustředění s následným 

závodem IODA se konalo od 20. do 30. ledna. Již počtvrté jsme byli v Torrevieja, kde máme 

výborné podmínky pro trénink s charterovými loděmi i člunem, ubytováním a stravou. 

Tak jak velí povinnost – alespoň jednou za rok spolupracovat 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. 

Nové poznatky budu předávat na setkání klubových trenérů v březnu v Duchcově. Jen jedna 

poznámka za všechny-Riky vyžaduje ještě větší samostatnost a aktivní přístup závodníků než 

já, a to jsem si myslel, že závodníky vedu k odpovědnosti a samostatnosti. 

Závod se nám moc nevydařil, i když byly světlé okamžiky, když Michal Krsička byl první na 

jedničce a do cíle bojoval o první až třetí místo v těsném souboji nebo Tomáš Mlejnek točil 

jedničku na 4. pozici. Nejeli jsme zde pro výsledky, trénink byl pro závodníky důležitější, a 

navíc prakticky všichni byli poprvé na vodě po 3 měsících. Nutno podotknout, že většina 

účastníků regaty trénuje celou zimu. 

V únoru až březnu se uskuteční druhé soustředění v Torrevieja. 

 

Tonda Mrzílek 
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ZPRÁVA TRENÉRA LASER TEAM 

                                                                       

 

Za období: 1.-31. 1. 2017 

 

     po Novém roce dobíhalo diagnostické a zátěžové měření na brněnské FspS, v polovině 

ledna jsme společně s asistentkou trenéra Johanou Rozlivkovou a kondičním trenérem 

Tomášem Klímou absolvovali návštěvu této sportovní fakulty, kde jsme společně s odborným 

týmen prošli výsledky testů a dozvěděli se důležité informace pro budoucí nastavení tréninku 

u jednotlivých členů týmu. Spolupráce s touto katedrou je na výborné úrovni, odhaluje mnohé 

nedostatky členů týmu, na které je nutné se zaměřit. 

     V první polovině února jsme dohodnuti, že zašleme video záznamy z posledního 

soustředění na Gardě, odborný tým z fakulty prostuduje pohybovou složku našeho sportu, což 

nám v budoucnu může výrazně pomoci k dokonalejšímu nastavení tréninkové zátěže u 

jednotlivců. 

     Začátkem měsíce března je naplánován 3 denní meeting v Brně na této fakultě, kde se 

všichni dozvědí individuální výsledky testů, s fyzioterapeuty se zaměří na problémy 

jednotlivců a na nutnou rehabilitační složku tak, aby se v budoucnu eliminoval negativní 

dopad na organizmus závodníků. 

      

     Nadále probíhá individuální zimní příprava v rámci kondičního tréninku ve spolupráci s 

KT Tomášem Klímou, všichni dostávají jednotýdenní plány kondiční přípravy, které jsou 

povinni plnit. Mají povinnost zasílat data kondičnímu trenérovi, který se mnou věci 

konzultuje a pravidelně mne informuje. Kdo a jak na sobě poctivě pracuje brzy zjistíme, a to 

na jarním soustředění v Hyerés a prvních závodech, které máme v Plánu 2017, tedy EC 

Hyerés a u nejmladší skupiny MSJ L4,7 ve španělské Murcii. 

 

    Většina členů týmu se zúčastnila od 28.1 do 4.2. plánovaného zimního soustředění ve Velké 

Úpě na horské chatě U Pekařů (Halouzků) . Program byl náročný, zaměřený na silově 

dynamický a vytrvalostní trénink, každý den začal ranní rozcvičkou (krátký běh + protahovací 

cvičení), dopolední program byl vyplněn alpským lyžováním a snowboardováním. Odpolední 

program byl vyplněn běžeckým lyžováním na 5ti km okruhu na Portážkách, pěší turistikou, 

sáňkováním (bobováním), S organizací soustředění pomohl majitel chaty a trenér Jiří 

Halouzka st., za což mu náleží naše poděkování. Všichni projevili vysokou aktivitu a poctivý 

přístup k tréninku. Program jsme doplnili společenskými hrami. Soustředění na horách se 

nezúčastnili David a Martina Bezděkovi, Jean-B. Janča, Lenka Kališová, Michal Koštýř, z 

důvodu nemoci Lucie Keblová. 

     Velikým přínosem na našem soustředění byla dvoudenní účast šéftrenéra Michaela Maiera 

a návštěva předsedy Svazu Karla Bauera. Díky všem přítomným za výbornou spolupráci. 

 

 

V Jilemnici, dne 7. 2. 2017                                                           Michal Smolař 

                                                                                                      trenér SCM       

 

 

 

Plán PR komise pro rok 2017 
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1) Oslovení potencionálních sponzorů s cílem najít generálního partnera pro ČSJ 

 

2) Medializace důležitých závodů a akcí – pokračování v propagaci jachtingu na všech 

úrovních s cílem nadále zvyšovat jeho popularitu a členskou základnu 

 

Hlavní akce 

 

Reprezentace: 

 

Světové a evropské poháry 

28.3.-4.4. Mallorka 

19.-26.4. Hyeres/Garda 

21.-28.5. Medemblik 

20.-26.6. Kiel 

5.-13.8. Aarhus – Test Event na olympijskou kvalifikaci 

 

MS a ME 

5.-12. 5. ME Finn 

7.-13.5. ME RS:X Marseille 

10.-23.9. MS RS:X Japonsko 

12.-19.9. MS Laser Split 

18.-27.9. MSJ Finn Balaton 

1.-8.10. ME Laser Barcelona 

1.-10.10. MS Finn Balaton 

 

Ostatní: 

 

Česká jachtařská liga 2017  

14. 6. 2017 „Dámská jízda pod plachtami” 

24. - 29. 6.  ODM Brno 

17. - 20. 8. ME RS700 Lipno  

všechna MČR, případně poháry ČR, úspěšná MS a ME neolympijských tříd, námořní závody 

 

3) Dokončení nového webu ČSJ 

 

4) Příprava vyhlášení Jachtaře roku 2017 jako větší společenské události pro všechny 

jachtaře 

 

5) Prezentace jachtingu na výstavách FOR BOAT a SPORT LIFE 

 

 

15. 2. 2016  

Eva Skořepová 

 


