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Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 16. března 2017 – YC CERE, Praha 4 - Podolí
Přítomni: Bauer, Musil, Novotný, Soušek, Vašík
Omluveni: Fantová, Maier, Smetana
KK: Švec
1) Projednání zápisu
Zápis schválen bez připomínek.
Jako host se zasedání VV zúčastnil čestný místopředseda ČSJ Jiří Maier, aby informoval
členy VV o technickém stavu svazových motorových člunů. Dále podal informaci o zajištění
nového skladu pro motorové čluny a plachetnice ČSJ, nový sklad je na adrese: Jeronýmova
289, Roudnice nad Labem. VV bere na vědomí uzavření nové smlouvy s firmou ASA
Adámek. Měsíční pronájem nového skladu činí 7 500,- Kč.
VV ukládá M. Souškovi realizovat vypovězení smlouvy se stávajícím pronajímatelem YCR
Jachting Roudnice nad Labem.
Jako host se zasedání VV zúčastnila PR manažerka ČSJ Eva Skořepová, aby informovala
členy o vydařeném průběhu výstavy For Boat v pražských Letňanech, kde byl po celé tři dny
10. – 12. března veřejnosti prezentován český jachting. Podrobnější informace a fotografie z
výstavy jsou zveřejněny na webu ČSJ. Dále Eva Skořepová předložila VV přehled práce PR
komise za leden a únor 2017 a plán práce PR komise na březen a duben 2017 (viz přílohy
tohoto zápisu). E. Skořepová také podala informace o přípravách společenského večera
spojeného s vyhlášením ankety Jachtař roku 2017. Výkonný výbor vzal předložené informace
PR manažerky ČSJ na vědomí.
K úkolu 16-73 (Upravit náplň činnosti sportovního úseku ČSJ a upravit směrnice související
se zřízením sportovního úseku ČSJ):
Úkol splněn. T. Musil předložil návrh úprav směrnice C17. VV po úpravách nové znění
směrnice C17 jednohlasně schválil a ukládá D. Dvořákové zveřejnit nové znění směrnice C17
na webu ČSJ v sekci „dokumenty“.
K úkolu 17-01 (Zapracovat do směrnice C19 nominační pravidla na OH, MS, ME, MSJ a
MEJ a další závody s omezenou účastí)
Úkol trvá. T. Musil informoval o tom, že zpracoval návrh směrnice C19, který předal
hlavnímu trenérovi ČSJ M. Maierovi k projednání s reprezentanty.
K úkolu 17-05 (Prošetřit stížnost Jana Hirnšala na průběh minulého ročníku MČR v ORC
2016):
Úkol splněn. K. Švec předložil Výkonnému výboru stanovisko KK ČJ k žádosti VV ČSJ o
vyjádření ke stížnosti Jana Hirnšala na průběh MČR ORC 2016. VV vzal stanovisko
Kontrolní komise ČSJ na vědomí. Stanovisko KK ČSJ je přílohou tohoto zápisu.
R. Vašík tento bod doplnil o informaci, že na semináři rozhodčích ve Vlašimi byla komisí
rozhodčích ustanovena pracovní skupina ve složení M. Pavlovský, P. Sládeček, K. Luksch,
M. Soušek, která se bude zabývat úpravou směrnice C1. Výkonný výbor rozhodl jednohlasně
doplnit pracovní skupinu o Petra Ondráčka.
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2) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ
Z důvodu, že M. Maier byl v době konání VV na cestě za reprezentanty na Mallorku, zašle
svoji zprávu dodatečně, nejpozději do pondělí 20. 3. 2017. Zpráva hlavního trenéra bude
přílohou tohoto zápisu, včetně zpráv trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.
3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody
T. Musil – KVS – informoval o tom, že obdržel žádost M. Smolaře o přidělení lodi Laser 4,7
pro sezónu 2017 člence SCM Báře Košťálové. T. Musil tuto žádost předloží Výkonnému
výboru k posouzení, až po vyjasnění, zda žádost splňuje účel a podmínky stanovené pro
přidělování plachetnic Laser 4,7.
VV schválil jednohlasně návrh předsedy KVS na dodatečné zařazení posádky Š. Mareček – J.
Svoboda do RDJ B.
VV schválil jednohlasně návrh předsedy KVS na zařazení Milana Koláčka do RD ČSJ.
Milan Koláček je v současnosti nejznámější a nejúspěšnější závodník v sólovém námořním
jachtingu. V roce 2012 vyhrál mistrovství Francie v sólovém jachtingu v kategorii mini a stal
se vůbec prvním vítězem, který nepocházel z Francie, a to na vlastnoručně postavené lodi
„Follow“. V roce 2016 se M. Koláček zúčastnil mimo jiné prestižních offshore závodů jako
jsou Transat Québec – St. Malo, Mini Fastnet 2016 nebo Transat AG2R a v minulých letech
mnoha dalších závodů (podrobně na www.milankolacek.eu).
K. Bauer informoval o tom, že obdržel žádost ČANY o finanční podporu Milana Koláčka.
VV se žádostí bude zabývat až poté, co se podrobně seznámí s projektem účasti M. Koláčka v
závodě „Vendée Globe 2020“.
4) MČR 2017
Žádné informace nebyly předloženy.
5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2017
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 9. 3. 2017.
Výkonný výbor schválil návrh rozpočtu pro rok 2017 s celkovými příjmy ve výši 29 317
000,- Kč a celkovými výdaji ve výši 29 317 000,- Kč. Tento návrh rozpočtu bude rozeslán
delegátům Konference ČSJ elektronickou poštou. VV ukládá D. Dvořákové rozeslat návrh
rozpočtu pro rok 2017 delegátům ČSJ elektronickou poštou.
6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
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VV jednohlasně schválil návrh složení předsednictva na nadcházející Valnou Hromadu ČSJ
následovně:
Karel Bauer, Kateřina Fantová, Karel Švec, Radim Vašík.
Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh K. Bauera na kooptaci člena VV a na uvolněné
místo člena VV kooptoval Zdeňka Sünderhaufa. Tento návrh bude předložen delegátům
Valné hromady ČSJ.
VV jednohlasně schválil návrh předsedy ČSJ jmenovat Radima Vašíka na uvolněnou funkci
místopředsedy ČSJ. Tento návrh bude předložen delegátům Valné hromady ČSJ.
Výkonný výbor obdržel žádost ČWA o zařazení windsurfingových tříd BIC Techno a RS:X
do Sportovního centra mládeže od roku 2017 a profesionálního trenéra v rámci SCM. Dále
ČWA žádá VV ČSJ o provedení nákupu šesti kompletů RS:X.
VV rozhodl jednohlasně nevyhovět žádosti o nákup sportovního materiálu. ČSJ materiální
podporu omezuje pouze na mládežnické třídy. Případným zařazením závodníků BIC Techno a
RS:X do SCM resp. vytvořením pozice placeného trenéra se bude VV zabývat až po
projednání žádosti sportovním úsekem.
D. Dvořáková – sekretář ČSJ – předložila žádost Yacht Clubu Nelahozeves z.s. k přijetí do
ČSJ. Výkonný výbor jednohlasně schválil žádost a o přijetí Yacht Clubu Nelahozeves z.s do
ČSJ. Subjektu bude přiděleno registrační číslo 1710.
7) Různé
VV vzal na vědomí upřesnění předsedy Komise mládeže k příloze zápisu KM z lednového
VV týkající se podpory lodních tříd pro rok 2017. Podpora se podle zmíněné přílohy vztahuje
na všechny lodní třídy splňující pravidla uvedená v příloze zápisu KM a dále pro lodní třídy
RS Feva, Cadet, Optimist, 420, 29er, Laser 4.7, Laser Radia, Laser Standard a Bic
Techno 293 i v případě, že uvedené podmínky nesplňují.
R. Vašík – KR – podal informaci o tom, že 25. - 26. 2. 2017 se konal seminář rozhodčích ve
Vlašimi. Zápis ze semináře rozhodčích je přílohou tohoto zápisu.
R. Vašík – KR – podal informaci o tom, že na webu ČSJ jsou zveřejněna v sekci dokumenty
(D4) Technická pravidla jachtingu 2017-2020.
VV jednohlasně schválil změnu ve složení členů Komise rozhodčích. Odstupujícího
Vlastimila Šindýlka nahradil Ivo Jakubec. VV děkuje V. Šindýlkovi za odvedenou práci ve
funkci člena KR.
VV jednohlasně schválil v návaznosti na odstoupení Milana Chmelaře z Odvolací komise
ČSJ, jako nového člena OvK ČSJ Radima Vašíka. VV děkuje M. Chmelařovi za odvedenou
práci ve funkci člena OvK ČSJ.
VV vzal na vědomí nominace rozhodčích na významné závody v roce 2017 (viz příloha č. 3 v
zápisu z jednání KR).
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VV jednohlasně schválil nominace funkcionářů na MČR v roce 2017 (viz příloha č. 4 v
zápisu z jednání KR).
VV jednohlasně schválil návrh KR na jmenování Richarda Kafky národním rozhodčím
(kvalifikace R1).
K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu o kontrole činnosti PR
komise ČSJ. VV vzal zprávu Kontrolní komise ČSJ o provedené kontrole na vědomí. Zpráva
o kontrole činnosti PR komise ČSJ je přílohou tohoto zápisu.
K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o tom, že 26. 2. 2017 se konalo školení HZS ČSJ
v klubovně VS Duchcov pod vedením Martina Kršňáka. Další školení HZS ČSJ se konalo 11.
3. 2017 v Olomouci, pod vedením Jakuba Rozsypala (viz zpráva v příloze)
Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 20. dubna 2017 v YC CERE.
Seznam příloh zápisu:
1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ
2. Zpráva trenéra SpS
3. Zpráva trenéra SCM Laser
4. Zpráva trenéra SCM 29er
5. Přehled práce PR komise za leden a únor 2017
6. Plán PR komise na březen a duben 2017
7. Zápis ze semináře rozhodčích
8. Zpráva KK ČSJ o kontrole činnosti PR komise ČSJ
9. Stanovisko KK ČJ k žádosti VV ČSJ o vyjádření ke stížnosti Jana Hirnšala na průběh MČR
ORC 2016
10. Zpráva o školeních Hladinové záchranné služby ČSJ

Přílohy:

Zpráva hlavního trenéra 02/03 2017
RD - A
Všichni reprezentanti se připravovali v zahraničních lokalitách podle plánu.
Ondřej Teplý se připravoval ve Valencii a podle plánu i v ČR kde probíhala většinou fyzická
příprava. Absolvoval přípravné tréninkové regaty ve Valencii.
Viktor Teplý pokračoval se svojí tréninkovou skupinou v dalším jachtařském bloku na
Mallorce v kombinaci s fyzickou přípravou na horách. Absolvoval přípravnou regatu na
Mallorce v CN Arenal s velmi dobrým výsledkem a jeho příprava na sezonu má punc vysoké
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kvality.
Karel Lavický pokračoval ve svém tréninkovém bloku v Cadizu a Mallorce
Všichni jsou připraveni na regatu na Mallorce. Finální přípravu někteří již na
Mallorce absolvují. Fyzická kondice všech je velmi dobrá. Všichni členové RD A absolvovali
informační schůzku ohledně vysvětlení financování RD, jejich dalších možností a upřesnění
jejich plánu v této sezoně, informací ohledně ME a MS a nominačních regat na OH a také
kvalifikačních možností v příštím roce. Této schůzky se také zúčastnila naše Veronika
Kozelská, kterou jsme tu rádi mezi námi zase viděli.

RD - B
Jakub Halouzka trénuje zde na Mallorce již dva týdny, absolvoval tréninkovou regatu
v CN Arenal s dobrým výsledkem pro start sezony. Fyzicky velmi dobře připraven. Materiál
má také velmi dobře připravený.
Štepán Novotný ukončil svoji tréninkovou aktivitu na Gran Canaria, kde absolvoval celou
zimní přípravu a je připraven na regatu na Mallorce.

SCM 29''
Pod vedením Davida Křížka proběhlo soustředění v Zadaru včetně nových posádek,
které na 29'' začínají. Po krátké pauze se chystá celá skupina na další soustředění v Zadaru
včetně dalších posádek.
SPS Q
Pod vedením Tondy Mrzílka absolvovalo další soustředění ve Španělsku, Již tradičně dobré
místní podmínky umožnily kvalitní jachting a bezva přípravu na sezonu.

SCM Laser
Pod vedením Michala Smolaře se tato skupina připravuje na první letošní zahraniční výjezd v
jednom bloku Murcia/Hyeres.Jedná se o několik týdnu v celku a proto příprava probíhala ve
většinou v ČR a věřím, že poctivá příprava celé skupiny se pozitivně projeví v jejich jarních
výsledcích.
Jsem moc rád, že téměř všichni naši mladí jachtaři se chopili nabídnuté šance, kterou pro ně v
rámci možností nabízí ČSJ. Kondiční trenér pravidelně spolupracuje téměř se všemi členy
těchto sportovních skupin a periodickou kontrolou a detailním plánováním směřuje jejich
fyzickou přípravu, tak aby byli připraveni na dlouhou sezonu. Jsem velmi potěšen aktivitou
naší jachtařské skupiny RD A, RD B, SpS Q, SCM 29'' a SCM L. Děkuji všem trenérům SCM
a SPS a přeji dobrou sezonu, hodně úspěchů a bezva výsledků.
Majčus
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Zpráva trenéra SPS za únor 2017
Během února byly hlavními úkoly:
 příprava druhého soustředění v Torrevieja koncem února a začátkem března
 příprava ME, upřesnění nominačních podmínek
 příprava ubytování na Gardě (duben) a v Gdyni (květen)
 shánění auta pro přepravu závodníků na akce
 vlastní fyzická a teoretická příprava, hlavně běžky, dále seminář Red Cord pro trenéry
a cvičení vývojové kineziologie s Terezou Beranovou
 rozpočet příspěvků trenéra SPS a řešení nominačních pravidel s předsedou KVS
 zpracování poznámek z akce se zahraničním trenérem ve Španělsku
 závěrem měsíce odjezd do Memmingenu a odtud odlet do Torrevieja se 6 závodníkyKlára Himmelová, Kačka Altmannová, Kristýna Chalupníková, Šimon Jurečka, Jirka
Himmel a Matěj Kučera, sedmá Anička Teubnerová bohužel těsně před odletem
onemocněla virózou
 od 26.2. do 8.3. soustředění v Torrevieja. Počasí nám přálo, takže jsme každý den měli
vítr, od slabšího až po silnější do 24kn. Taktéž bylo dobré, že foukalo z různých
směrů, takže si závodníci potrénovali ve vlnách při sea breeze i v poryvovém větru ze
břehu.
Tonda Mrzílek

ZPRÁVA TRENÉRA LASER TEAM
Za období: 1. - 28. 2. 2017
Na začátku měsíce února dobíhalo do 4. 2. plánované zimní soustředění ve Velké Úpě na
horské chatě U Pekařů (viz zpráva leden).
V první polovině února jsme zaslali video záznamy k odbornému zkoumání pohybu na lodi
a tým z Fakulty sportovních studií v Brně 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.
Aktivity členů týmu byly v tomto měsíci na individuální bázi, neměli jsme žádnou další
společnou akci, měsíc byl ovlivněn školními akcemi – lyžařskými pobyty. V průběhu tohoto
měsíce probíhala příprava sportovního vybavení na blížící se sezónu a u většiny členů týmu,
až na několik drobných výpadků (nemoc) nadále pokračovala kondiční příprava v rámci
kondičního tréninku ve spolupráci s KT Tomášem Klímou, všichni dostávají jednotýdenní
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plány kondiční přípravy, které jsou povinni plnit.
V tomto měsíci současně probíhalo finální dolaďování koordinace a logistiky soustředění,
závodů a tréninků letošní sezóny.
Někteří členové zahájili tréninkovou činnost na Kanárských ostrovech (Štěpán Novotný) a
v Cádizu (Martina Bezděková), která se zúčastnila od 25. do 28. 2. regaty Andalusian
Olympic week + Mistrovství Španělska Lar a zajela velmi dobrý výsledek 48/114 lodí.

V Jilemnici, dne 10. 3. 2017

Michal Smolař
trenér SCM Laser

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 2/2017
V únoru od 18. do 26. se v chorvatském Zadaru konalo první letošní soustředění
Sportovního centra mládeže lodní třídy 29er. Podmínky pro přípravu byly naprosto ideální.
Zejména s ohledem na nově příchozí posádky, které začínaly úplně od začátku.
Nejprve proběhla příprava lodí, proškolení trimu a techniky jízdy a následně posádky vypluly
v promíchaném pořadí, aby se nováčci mohli co nejrychleji učit od zkušených závodníků.
První čtyři dny foukal spíše slabší a střední vítr, který v závěru týdne zesílil. V pátek pak
jezdili už jen zkušení závodníci, i když posádka Jurečka a Zíta si pár koupelí také
vyzkoušela.
Celkově byla akce velmi zdařilá. Stávající posádky se po zimní pauze postupně dostávají do
formy a nové posádky udělaly kus práce ke zvládnutí nové lodní třídy. Pro zajištění
maximální bezpečnosti se do tréninku zapojil také Víťa Ott se svým člunem, kterému patří
velké poděkování.
Hodnocení posádek:
Šimon Mareček a Jan Svoboda - Naše nejzkušenější posádka byla velkým přínosem pro
rychlou výuku nových závodníků. Celkově tým zesílil a velmi aktivně pracoval na vodě. Zdá
se, že už se zlepšuje i přístup k přípravě lodě a vybavení. Tým má již od loňska několik sad
plachet, nastavitelné vanty i laminátové kormidlo a ploutev.
Matěj Vítovec a Martin Krsička - Kormidelník zaznamenal velký výkonnostní vzestup a
posádka již zvládá všechny povětrnostní podmínky. Navíc má tým nejideálnější hmotnost ze
všech našich posádek. Kosatník velmi tvrdě pracoval na zimní přípravě a to se pochopitelně
projevuje i na výkonu na vodě. Tým zainvestoval do vybavení.
Adam Ott a Matěj Konopík - Posádka díky zařazení do SCM bude mít větší možnosti se
dotáhnout. Zlepšila se technika v silném větru, ale zatím ztrácí ve slabším větru. I přes
mladý věk je posádka poměrně těžká. Tým jezdí na vlastní lodi, mají svůj trenérský člun a
postupně dokupují novou ploutev a kormidlo, vanty a plachty.
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Matěj Jurečka a Tomáš Zíta - Nová posádka se velmi dobře začlenila a má dobrý
potenciál. Nyní je důležité prakticky stále trénovat a postupně si zvykat i na silnější vítr.
Pokud týmu vydrží nasazení, pak může rychle konkurovat i zkušenějším závodníkům.
Ondřej Müller a Mikuláš Vaszi - Posádka má dobré fyzické i technické předpoklady. Velmi
dobrá technika kormidlování na vlnách. Je třeba ale hodně trénovat a rozhodnout se, že
29er je ta pravá cesta. Pokud by tým měl na 29eru jezdit jen jako na doprovodné lodi pro
Laser a windsurfing, pak nemá šanci se začlenit. Kormidelník na konci tréninku utrpěl mírný
náraz do hlavy během manévru a tak musel odjet na břeh. Nebylo to ale nic vážného a na
dalším soustředění opět nastoupí.
Petr Košťál a Jaroslav Čermák - Posádka se soustředění nezúčastnila, čímž výrazně
zkomplikovala situaci. Vše se na další akci bude vysvětlovat znovu, ale tentokrát tu
nebudeme mít druhý člun a posádka bude brzdit ostatní. Snad se tedy rychle zapojí a
tréninkové manko dožene na domácích vodách.
Velké poděkování ještě jednou patří Víťovi Ottovi za pomoc s druhým člunem, Torete charter
za půjčení člunu a jachetnímu klubu Úskok v Zadaru, který nám vyšel ve všem vstříc.
Nadále probíhá diskuse s rodiči a závodníky o další cestě jejich jachtařské kariéry. Několik
posádek je i přes mladý věk velmi těžká a tak nyní tři týmy zvažují nákup plachetnic 49erFX.
Na této třídě nyní úspěšně trénuje také Sára Tkadlecová, která vloni byla ještě v SCM 29er
a na vstup do této třídy se chystá i posádka Živná a Živná. Ideální hmotnost posádky na
tuto třídu, která se nyní jezdí také jako open, je 135 až 140 kg, což mají některé naše týmy
na 29eru.
Tato třída je po přechodu z 29eru dobře zvládnutelná a kdo bude chtít pokračovat
na olympiádu, ten pak snáze přestoupí na klasický 49er s velkou takeláží. Vše je ale zatím v
rovině diskuse, ale všichni se shodují, že je to ta správná cesta, protože jiná adekvátní třída
pro přechod u nás není a zavádět byť skvělou RS800 by bylo další štěpení. Navíc trh nabízí
spoustu jetých lodí i plachet. Není tedy třeba extrémní investice.
Na závěr bych chtěl důrazně poděkovat paní Daně Dvořákové za skvělou přípravu a pomoc
s účastí českého týmu na Youth Worlds na Novém Zélandu. Díky jejímu včasnému řešení
všech dokumentů jsme měli nejen vše v perfektním pořádku, ale odměnou nám bylo i
kvalitnější ubytování nedaleko jachetního klubu, což nám ušetřilo spoustu času. Děkujeme!
Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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Přehled práce PR leden a únor 2017
1) Závody a akce propagovány v médiích:
Jachtař roku
Hledání generálního partnera svazu
2) Jachtař roku 2016 – dokončení a tisk medailonků a výběr fotografií nominovaných,
s Martinem Dvořákem a Václavem Žmolíkem jsme připravili celou akci a program, pozvali
novináře, nominované a další hosty. Vyhlášení proběhlo 12. 1. v restauraci Korkorán v Praze
za hojné účasti jachtařů i novinářů. Zpestřením byla módní přehlídka firmy Sailingcentrum.
3) Nový web ČSJ – pokračují práce na novém webu – postupně naplňuji statické stránky
obsahem – Historie, Námořní jachting, Okruhový jachting a podobně – počítám s dokončením
převážné části obsahu do Konference ČSJ
4) Jednání s potenciálními sponzory – byl dokončen materiál „Český jachting hledá
generálního partnera“, byl umístěn na web ČSJ a proběhl mailing ve spolupráci s Pavlem
Winklerem zatím na cca 400 adres, sledujeme, kdo si e-mail přečetl, kdo si otevřel prezentaci
(k dispozici budou konkrétní čísla), následně budeme obvolávat, domlouvat případné
schůzky, k dispozici máme další kontakty, které budou postupně obeslány.
5) Obálky ročenky ČSJ – byla navržena nová obálka ročenky, nové má i fotky na vnitřních
stranách.
6) Byl sestaven Plán PR na rok 2017 (v příloze)
7) Monitoring zpráv v médiích za rok 2016 – už je k dispozici, je zpracován a bude umístěn
na web ČSJ
8) Zpráva PR za rok 2016 pro Konferenci ČSJ – připravili jsme společně s Vladimírem
Dvořákem zprávu o činnosti PR pro KK podle jejích požadavků, z ní bude vycházet i zpráva
pro Konferenci ČSJ, kterou dokončím v březnu.
9) Výstava ForBoat – byla uzavřena barterová spolupráce s pořadatelem výstavy - (plocha a
stánek zdarma, vstupenky pro členy ČSJ zdarma), připravila jsem propagační materiály do
tisku (aktualizovaná prezentace Český jachting, Generální partner, kartička s kontakty na
kluby, desky), domluvila návoz a odvoz lodí z a na výstavu, objednala vybavení stánku od
pořadatele, domluvila program na Přednášky Kolem světa lodí a na zahájení (David Křížek,
autogramiáda Veroniky Kozelské Fenclové atd.)...
10) Jachtař roku 2017 – s Martinem Dvořákem jsme začali připravovat vyhlášení ankety za
rok 2017, které bude spojené s Jachtařským plesem, proběhl výběr sálu – Radnice Prahy 4,
byl určen termín 19. 1. 2018, nyní probíhají jednání s potencionálními učinkujícími
11) Setkání zástupců krajů – 14. 1. 2017 jsem se zúčastnila setkání zástupců krajů, které
pořádala Kateřina Fantová, přítomné jsem seznámila s činností PR a vyslechla si jejich návrhy
a podněty.
6. 3. 2017 Eva Skořepová
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KONTROLNÍ KOMISE ČSJ
Zpráva o kontrole činnosti PR komise ČSJ

KK ČSJ v rámci své kontrolní činnosti provedla kontrolu aktivit PR komise ČSJ (Public
Relation komise ČSJ, dále jen „PR komise“). Pro tento účel si Kontrolní komise ČSJ (dále jen
KK) vyžádala od předsedy PR komise V. Dvořáka zpracování zprávy, která pokrývala tyto
oblasti:
1. přehled hlavních aktivit PR v letech 2015 a 2016,
2. náklady na PR v letech 2015 a 2016 v jednotlivých rozpočtových položkách - porovnání s
plánem (schválené prostředky z rozpočtu ČSJ 2015 a 2016),
3. statistiky monitoringu médií včetně webu ČSJ a sociálních sítí (2015 a 2016) a jejich
porovnání s obdobím před stávajícími aktivitami PR (rok 2014),
4. příjmy do rozpočtu ČSJ 2015 a 2016 ze sponzorských darů na základě smluv a jako výstup
aktivit PR v letech 2015 a 2016 a porovnání s rokem 2014,
5. prokazatelné finanční a další přínosy do sponzorování reprezentantů, podpory mládeže a
klubů, včetně růstu členské základny,
6. rozbor a vyhodnocení cílů PR a jejich naplňování v letech 2015 a 2016,
7. návrh cílů a plánu aktivit pro 2017 a 2018.
Zprávu spolu s přílohami zpracovala manažerka PR komise Eva Skořepová.
Analýza a výsledky
PR komise pracuje ve složení Vladimír Dvořák (předseda), Eva Skořepová (PR manažerka,
placená funkce z rozpočtu ČSJ), Kateřina Fantová (členka), Kateřina Vaidišová (členka),
David Křížek (člen), Pavel Winkler (člen), Radek Smetana (člen) a Michal Kliment.
Zpráva PR komise a podrobné měsíční výpisy provedených prací (duben 2015 až únor 2016))
jsou přílohou této zprávy. Výkazy činnosti PR manažerky a plány komise jsou součástí
jednotlivých zápisů z jednání VV ČSJ. Zpráva je vypracována v souladu s výše uvedenými
požadavky. Celkové vyhodnocení finanční efektivity vynaložených prostředků z rozpočtu
ČSJ bude provedeno v rámci kontroly hospodaření ČSJ za rok 2016. Je však třeba zdůraznit,
že výsledky a dopady činnosti PR komise je třeba hodnotit v širších časových a věcných
souvislostech. Některé přínosy (nejen přímé finanční) se projeví až v následujících letech.
Některé přínosy lze obtížně (ne-li vůbec) kvantifikovat a mají spíše synergický charakter
v podmínkách a možnostech současného českého jachtingu. Proto i jejich bude vždy
zatíženou určitou mírou subjektivity hodnotitele.
Není však pochyb o tom, že PR a s tím spojený i marketing je, a bude i nadále, jednou,
nezbytných činností, které musí ČSJ v rámci své organizační struktury zajišťovat a na úrovni
VV ČSJ koordinovat a na profesionální úrovni řídit.
Závěry
Na základě předložených dokumentů a průběžných zpráv obsažených v zápisech z jednání
Výkonného výboru ČSJ Kontrolní komise ČSJ konstatuje, že činnost PR komise probíhá
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v souladu s cíli a potřebami ČSJ. Je nepochybné, že i do budoucna bude potřebné současné
aktivity této komise nadále rozvíjet.
V této souvislosti KK ČSJ oceňuje dosavadní práci a aktivity PR komise a její manažerky Evy
Skořepové.
Karel Švec
předseda KK ČSJ

KONTROLNÍ KOMISE ČSJ
Zpráva o projednání úkolu č. 17 – 05
ze zasedání VV ČSJ v lednu 2017:
Prošetřit stížnost Jana Hirnšalana průběh minulého ročníku MČR v ORC 2016.
Stanovisko KK ČJ k žádosti VV ČSJ o vyjádření ke stížnosti Jana Hirnšala na průběh MČR
ORC 2016.
Podklady pro zpracování stanoviska KK ČSJ
KK ČSJ byla na zasedání VV ČSJ dne konaného 19.1.2017 (viz bod 8. zápisu z jednání VV
ČSJ dne 19.1.2017) požádána o stanovisko ke stížnosti Jana Hirnšala (CZE-998, Benemedo
sailing team) na průběh MČR ORC 2016 (viz příloha č. 1). Jeho stanovisko konstatuje, že
zvolený formát závodu započítávající výsledky rozjížděk dvou závodů - vlastního MČR ORC
2016 organizovaného ve dnech 17. – 10.11. 2016 pověřeným pořadatelem Colins Yacht Club
a závodem Jabuka organizovaného JK Titjat (Chorvatsko) přinesl tyto problémy:
1. posádky musely de facto zaplatit startovné za dva závody (i když bylo startovné sloučeno
do jednoho poplatku, ale do tabulky výsledků pro hodnocení v ČSJ byl započítán jen výsledek
MČR ORC 2016),
2. v případě kolize s lodí závodu Jabuka následném protestu na závodě Jabuka mohla být loď
závodící v MČR ORC 2016 významně poškozena, případně dokonce diskvalifikována.
Organizátoři obou závodů odmítly tuto skutečnost jakkoliv řešit.
KK ČSJ si vyžádala stanovisko zástupce pověřeného pořadatele MČR ORC 2016 Hany
Kohoutové z Colins Yacht Clubu ke stížnosti Jana Hirnšala (viz příloha č. 2). Ta výše
uvedené skutečnosti připouští s tím, že bylo snahou spolupořadatele dosáhnout vyšší
sportovní hodnoty MČR s ohledem na stanovené větrné limity ČSJ a obvyklými podmínkami
v závodní lokalitě a potřebným počtem dní závodu. Proto navržené řešení představovalo
kompromis i vzhledem k zajištění dostatečných finančních zdrojů pro pokrytí nákladů na
pořádání MČR ORC 2016.
Možnost zmíněného započítávání výsledků jedné rozjížďky závodu Jabuka do MČR ORC
2016, proti původně schválenému formátu při výběru a přidělení jeho spolupořadatelství
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Colins Yacht Clubu v souladu s příslušnými ustanoveními Směrnice, byla na základě žádosti
spolupořadatele (viz příloha č. 3) schválena VV ČSJ dne 15.9.2016 (viz příloha č. 4, zápis
z jednání VV ČSJ, bod k úkolu 16-40, druhý odstavec, první část).
Stanovisko KK ČSJ
Předkládané stanovisko KK ČSJ se zabývá pouze posouzením, jak byla v daném případě
naplněna příslušná ustanovení platné směrnice ČSJ C1 – Zásady vypisování a pořádání
závodů MČR (dále jen „Směrnice“).
KK ČSJ konstatuje, že VV ČSJ svým rozhodnutím o připuštění dalšího spolupořadatele
závodu Jabuka bez jakýchkoliv smluvních závazků a podmínek obsažených ve Směrnici
porušil řadu ustanovení Směrnice a to zejména v odstavci 0, Základní ustanovení a odst. 1
Závazné dokumenty a odst. 16 Výběr spolupořadatele. Dále pak lze dovozovat, že daným
rozhodnutím nebyla naplněna ustanovení Směrnice v odstavcích 4, 6, 7, 15.9 a 15. 10.
Doporučení KK ČSJ
Na základě nejen této konkrétní stížnosti, ale již dlouhodobějších problémů spojených
s výběrem, podmínkami a formátu závodů MČR na moři a ve vztahu k podpoře rozvoje
tohoto odvětví v ČR a v souladu se současnými světovými trendy KK ČSJ doporučuje VV
ČSJ zvážit:
1. možnost použití uvedeného formátu závodu MČR ORC na moři a v návaznosti na to
provést příslušnou úpravu Směrnice před zahájením procesu výběru spolupořadatele.
2. vypracování dlouhodobější koncepce českých námořních závodů, která by v ČSJ nastavila
směr rozvoje a podpory závodění na moři pro české jachtaře a umožnila plánování a
rozhodování současných a budoucích pořadatelů nejen MČR, ale dalších námořních závodů
na různých výkonnostních úrovních. Na základě schválení takovéto koncepce Valnou
hromadou ČSJ pak provést příslušnou novelizaci Směrnice a případně dalších závazných
dokumentů ČSJ.
Karel Švec
předseda KK ČSJ
Přílohy
Příloha č. 1 – dopis Jana Hirnšala
Vážení členové výkonného výboru,
I přesto, že to nikdy nedělám, rozhodl jsem se, postěžovat si na průběh minulého ročníku
Mistrovství České republiky v ORC 2016.
Již na první pohled nám přišlo nešťastné sloučení dvou rozdílných závodů hned z několika
důvodů. Předně, aby se člověk mohl zúčastnit Mistrovství republiky, musel zaplatit startovné
na dva závody (započítán byl pouze jeden do tabulky výsledků). Další zřejmý problém by
nastal při kolizi a následném protestu s jinou lodí (nezapočítávanou do Mistrovství ČR).
Nejen, že by cizí loď významně mohla poškodit loď na výsledku v MČR, ale v horším
případě by mohlo dojít k diskvalifikaci. Což v množství lodí (89) a za podmínek, ve kterých
se startuje závod Jabuka, bylo dílem štěstí, že se nic takového nestalo. Závod se běžně startuje
jako hromadný, v noci okolo 23.00 na zadní vítr se spinakery.
Snažili jsme se organizátory závodu upozornit na nastalé závažné skutečnosti, ale bohužel
nám nechtěli vyhovět, a proto se obracíme na vás s prosbou, aby se situace nemusela
opakovat.
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Abychom jen nehanili, musím dodat, že jinak byl celý průběh a organizace závodu zdařilý a
rád bych poděkoval za realizaci výborného nápadu s pořádáním MČR ORC v kombinaci
závodních lodí a charterových lodí s certifikátem ORC, kdy volba pronajímaných lodí padla
na flotilu, která je velmi konkurenceschopná. Snad jen cena 600€ + 120 na osobu ( posádka je
8 osob) je trochu demotivující pro zahraniční posádky, neboť běžná cena je od 0 do 800€.
S přáním hezkého dne
Jan (Johan) Hirnšal
CZE – 998 Benemedo sailing team
Příloha č. 2 – Vyjádření spolupořadatele Colins Yacht Club ke stížnosti Jana Hirnšala
Ahoj Petře, vážená KK,
to, že se do MČR v ORC přidala etapa závodu Jabuka je jistě řešení nestandardní. Bohužel
nemáme sponzora, jehož peníze by umožnily uspořádat MČR v ORC na světové úrovni.
Pokud tedy chceme MČR pořádat, tak nás situace nutí přistoupit k nestandardnímu
kompromisnímu řešení.
MČR v ORC má velmi omezené podmínky, nemůže se závodit za slabého větru, ani za
silného větru, závod by potřeboval více dní, což by si vyžádalo víc peněz na organizaci (na
startovné, které je už tak vysoké) a vyžádalo by si také vyšší nároky na volný čas závodníků.
Proto spojení s dalším závodem se v této situaci jeví jako dobré kompromisní řešení.
Je to úhel pohledu, někomu se to zdá jako dobrý nápad, jinému jako špatný nápad. Ale v roce
2016 většina závodníků přivítala zapojení Jabuky do MČR v ORC. Ostatně všechny lodě,
které jedou na MČR v ORC pokračují pak dál v závodu Jabuka (startovné na Jabuku bylo
zahrnuté do startovného MČR již léta minulá, kdy ještě Jabuka do MČR nepatřila).
To, co píše Jan Hirnšal se samozřejmě může stát. Může se stát spousta dalších nečekaných
věcí, které se zatím nestaly, ale je samozřejmě dobré na ně upozornit a zvážit, zda se jedná o
problém zásadní a neřešitelný.
Jako organizátor hlasuji i nadále pro zahrnutí Jabuky do MČR v ORC, protože většina
závodníků s tímto spojením byla spokojena a závod dlouhou etapou Jabuky získal na
atraktivnosti. Pokud rozhodčí tuto připomínku neprohlásí za zásadní a neřešitelný problém,
tak bych zapojení Jabuky do MČR v ORC zachovala.
Hezký den
Hana Kohoutová
Příloha č. 3 – Žádost spolupořadtele Colins Yacht Clubu k úpravě formátu MČR ORC 2016
From:ColinsYacht [mailto:info@cyc.cz]
Sent:Friday, September 2, 2016 12:03 PM
To: 'Český svaz jachtingu / Czech SailingAssociation' <sailing@sailing.cz>; 'Karel Bauer'
<karel@cere.cz>; hanka@colins-yacht.cz; 'Tomáš Stejskal' <tomas.stejskal@tpscentrum.cz>;
p.winkler@yfa.cz; pfi@seznam.cz; 'Hanka - ColinsYacht' <hanka@cyc.cz>;
p.sladecek@volny.cz
Subject: Žádost o změnu v MCR v ORC
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Dobrý den,
Na základě dohody na včerejší schůzce v CERE ohledne pořádání Mistrovství ČR
v námořním jachtingu bych chtěla ČSJ požádat o změnu zásad pro pořádání MČR v ORC, a
to už pro letošní rok 2016.
Změna MČR v ORC 2016 ve dvou bodech:
1)Aby bylo MČR v ORC platné, stačí odjet jedna platná rozjíždka (namísto původních čtyř
rozjížděk).
2)Do MČR v ORC se bude započítávat také rozjíždka z chorvatského závodu Jabuka, kterého
se všichni závodníci MČR v ORC účastní.
Program MČR v ORC pak bude následující:
Sobota : check-in, kontrola, seřízení lodí
Neděle: trénink, odpoledne sraz lodí, registrace
Pondělí: ráno slavností zahájení MČR v ORC
Pondělí – čtvrtek: závodní etapy dle pokynů organizátora a rozhodčích
Pátek: volno, příprava na večerní start off-shore etapy Jabuka, 100 mil nonstop
Sobota: zakončení off-shore etapy, zakončení MČR v ORC
Neděle: dopoledne – slavnostní zakončení a vyhodnocení MČR v ORC.
Děkuji
Hezký den
Hana Kohoutová

Zpráva o školeních Hladinové záchranné služby ČSJ.
Jak bylo avizováno, proběhlo dne 26. 2. 2017 školení HZS ČSJ v klubovně VS Duchcov. Školení
organizoval krajský náčelník Martin Kršňák a zúčastnilo se ho přes 50 záchranářů. Byli mezi nimi noví
zájemci o službu v HZS a také ti, kterým procházela pětiletá platnost průkazu. Vše proběhlo podle
směrnice o školení a také ve vlídné a přátelské atmosféře.
Totéž lze říci také o školení v Olomouci, které se uskutečnilo 11. 3. 2017 péčí krajského náčelníka
Jakuba Rozsypala. Zúčastnilo se přes 30 záchranářů, z nichž bylo několik nových, a zbytek tvořili ti,
kterým také docházela platnost průkazů.
Z obou školení vzešlo pár podnětů, kterými se budeme zabývat a které přispějí ke kvalitě záchranné
činnosti.
Patří se poděkovat jak organizátorům, tak lektorům a také ČSJ za finanční zajištění obou akcí.
Dokumentace ze školení byla předána ke kontrole správci databáze, a pokud bude vše v pořádku,
frekventanti školení obdrží nové průkazy v nejbližší době.

Karel Švec,
Náčelník HZS ČSJ
12. 3. 2017

