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Zápis z jednání VV ČSJ 
Čtvrtek, 17. ledna 2019, YC CERE, Praha 4 - Podolí 

 

Přítomni: Bauer, Fantová, Soušek, Vašík, Sünderhauf 

Omluven: Musil, Novotný, Smetana 

KK: Švec 

PR: Skořepová 

 

 

Jako host se zasedání Výkonného výboru zúčastnil Michal Kučera, který představil členům 

VV koncept plánu rozvoje mládežnického jachtingu v klubech. Na navržené koncepci bude 

nadále pracovat skupina vedená Jachtařskou akademií ČSJ. 

 

 

1) Projednání zápisu 

 

Doplnění prosincového zápisu VV: 

 

Výkonný výbor hlasoval o zařazení Štěpána Novotného do Reprezentačního družstva ČSJ, 

následovně: 

(PRO: Novotný, Smetana, Sünderhauf; PROTI: Bauer, Fantová, Musil, Soušek, Vašík; 

ZDRŽEL SE: 0). Hlasováním VV rozhodl Š. Novotného do RD ČSJ nezařadit. 

 

 

K úkolu 18-32 (Připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na pozice trenérů SCM a 

SpS ČSJ a případně dalších pozic [předpokládané datum obsazení jednotlivých pozic od 1. 7. 

2019]): Úkol splněn. K. Bauer a R. Vašík předložili podklady pro vypsání výběrového řízení 

na pozice trenérů SCM a SpS ČSJ a dalších pozic. VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit 

výběrové řízení na webu ČSJ do 31. 1. 2019. 

 

K úkolu 18-33 (Připravit finální návrh koncepce podpory lodních tříd): 

Úkol splněn. K. Bauer předložil členům VV návrh, který bude následně projednán na schůzce 

Sportovního úseku ČSJ a pracovní skupiny, která se uskuteční 21. 1. 2019 od 13:00. VV 

ukládá pracovní skupině zapracovat do návrhu případné připomínky a podněty ze schůzky 

Sportovního úseku a předložit konečné znění na únorovém zasedání VV. 

 

K úkolu 18-40 (Projednat se spolupořadateli MČR na moři 2019 doplnění žádosti dle bodu 

16.4 směrnice C1): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že obdržel od spolupořadatelů MČR doplnění 

požadovaných informací. 

 

K úkolu 18-43 (Zaslat J. Sivému odpověď k žádosti ALT Pirát): 

Úkol splněn. R. Smetana podal informaci, že zaslal p. Sivému odpověď na jeho dopis. 

 

K úkolu 18-45 (Zařadit nové LT  Bic Techno 293 course a Bic Techno 293 slalom na web 

ČSJ): Úkol splněn. M. Soušek informoval, že nové LT jsou na webu zařazené. 

 

K úkolu 18-46 (Zajistit ve spolupráci s agenturou smsticket.cz distribuci vstupenek na 

Společenský večer českého jachtingu): 
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Úkol splněn. K. Fantová informovala, že online prodej vstupenek na Společenský večer 

českého jachtingu je od 2. 1. spuštěný na webu ČSJ. 

 

 

2) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní 

závody   

 

Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu trenéra SpS za měsíc prosinec. Trenéři SCM 29er a 

SCM Laser předložili na prosincovém VV zprávy za listopad a prosinec. Dále vzal VV na 

vědomí zprávu hl. trenéra ČSJ. Předložené zprávy jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh na doplnění Reprezentačního družstva pro rok 

2019 následovně: 

 

Do RD byli zařazeni Jakub Halouzka a Milan Koláček. 

 

U Jakuba Halouzky se jedná pouze o formální úpravu zápisu z minulého VV ČSJ, kde bylo 

chybně uvedeno u jeho jména pouze RDJ.  

 

U Milana Koláčka se jedná o nový návrh související s rozhodnutím World Sailing o zařízení 

do OH 2024 soutěže Keelboat Offshore mixed. Milan Koláček patří ke špičkovým světovým 

účastníků offshorových regat a počítá již v sezoně 2019 zahájit přípravu v této nové atraktivní 

disciplíně. 

 

Výkonný výbor dále rozhodl, že všichni členové RD, kteří splňují juniorský věkový limit, 

jsou automaticky i členy RDJ.  

 

Aktuální složení RD a RDJ je tedy následující: 

 

RD: 

Laser Standard: Viktor Teplý, Jakub Halouzka 

Finn:   Ondřej Teplý 

RS:X M:  Karel Lavický 

Laser Radial:  Martina Bezděková 

RS:X Ž:  Jana Slívová 

RS:X Ž:  Kateřina Švíková   

49er FX: Sára Tkadlecová - Dominika Vaďurová  

Offshore:   Milan Koláček 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

49er FX:  Veronika Živná - Kateřina Živná 

470 mix:  Michal Koštýř - Klára Kulhánková 

 

RDJ: 

Laser Radial:  Benjamin Přikryl 

Laser Radial:  Vítězslav Moučka 

Laser Radial:  Klára Himmelová 

Laser Standard: Jakub Halouzka 

RS:X Ž:  Kateřina Švíková 

49er FX:  Sára Tkadlecová 
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29er:    Jaroslav Čermák - Petr Košťál  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

49er FX:  Veronika Živná - Kateřina Živná 

470 mix:  Michal Koštýř - Klára Kulhánková 

 

Posádky Veronika Živná - Kateřina Živná a Michal Koštýř - Klára Kulhánková jsou mladé 

posádky, jejichž plán přípravy směřuje k OH 2024. V současnosti nemají prakticky žádnou 

výsledkovou historii v jejich olympijských třídách, mají však velmi dobrý, náročný plán 

přípravy, který je po stránce trenérské, organizační, logistické i finanční dobře zajištěn. VV 

v sezoně 2019 nepředpokládá finanční podporu těchto posádek.   

 

VV dále schválil návrh výše příspěvků na přípravu (budgety) členů RD a způsob jejich určení 

následovně: 

 

závodník 
Celkový 
příspěvek 

Pevná část Výsledky závodů 
Podpora 
SCM 

Teplý V. – 90 762 315 Kč 500 000 Kč 262 315 Kč 
 Teplý O. - 95 889 546 Kč 500 000 Kč 389 546 Kč 
 Lavický - 85 686 014 Kč 500 000 Kč 186 014 Kč 
 Bezděková – 95 607 482 Kč 200 000 Kč 407 482 Kč 
 Vaďurová 93+Tkadlecová 99 687 685 Kč 300 000 Kč 327 685 Kč 60 000 Kč 

Slívová – 91 250 000 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč 
 Švíková K. – 01 310 000 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč 60 000 Kč 

Halouzka Jak. - 97 398 848 Kč 0 Kč 338 848 Kč 60 000 Kč 

 

Pevná část příspěvku je určena pouze pro závodníky, kteří se zúčastní v roce 2019 

kvalifikačního závodu na OH 2020. Je stanovena diferencovaně se zohledněním výkonnostní 

historie a šancí získat pro ČR účast na OH 2020. Část tykající se výsledků zohledňuje 

výsledky na vrcholných závodech ve vztahu k celkovému možnému počtu účastníků (kvótám 

jednotlivých LT) na OH 2020 a věku závodníka. Podpora SCM je určena rovnoměrně členům 

RD, kteří jsou zároveň členy SCM. 

 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh na vyplacení zálohy reprezentantům do výše 40 % 

z výše uvedené celkové částky budgetu pro rok 2019. 

 

Dále VV schválil příspěvek reprezentantům, kteří se zúčastní v roce 2019 kvalifikace na OH 

2020 v celkové výši 825.000,- Kč.  

Tento příspěvek bude rozdělen v poměru skutečných nákladů mezi posádky Teplý V., Teplý 

O., Lavický, Bezděková, Vaďurová a Tkadlecová, Slívová, Švíková. Případnou účast jiné 

posádky na takovém závodě nebude ČSJ finančně podporovat. 

 

Výkonný výbor schválil vyplacení záloh trenérům ČSJ, následovně: 

 

A. Mrzílek 100 000,- Kč 

D. Křížek 100 000,- Kč 

K. Lavický 100 000,- Kč 

M. Smolař  100 000,- Kč 

M. Maier   60 000,- Kč 
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3) MČR 2019 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh předsedy STK na vypsání MČR v roce 2019 

v následujících lodních třídách: 

 

Flying Dutchman 

Laser Radial 

Catamaran Open 

Tornado 

Star 

RS Feva 

RS 700 

RS 500 

RS Vareo 

RS Areo 

Vaurien 

Pirat 

Raceboard 

Finn 

Cadet 

Fireball 

Evropa 

Laser  

Laser 4.7 

Optimist 

420 

Bic Techno 293 

29er 

Námořní jachty (One Design) 

Match Racing 

Team Racing (420) 

Team Racing (Q) 

Námořní jachty (ORC) 

FUNBOARD – Course 

FUNBOARD – Slalom 

Česká jachtařská liga 

 

VV vzal na vědomí CTL pro rok 2019. 

 

 

4) Čerpání rozpočtu  

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2018. 

 

 

5) Příprava na výroční a volební Valnou hromadu ČSJ 

 

Výkonný výbor ČSJ schválil jednohlasně návrh programu Valné hromady ČSJ, která se bude 

konat 30. března 2019 od 10.00 hodin v aule České unie sportu na Strahově. 

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit termín Valné hromady ČSJ a návrh programu na webu 

společně s výzvou pro členy ČSJ, aby zasílali jmenovité návrhy nominací na předsedu ČSJ, 

místopředsedu ČSJ a na členy Výkonného výboru a Kontrolní komise ČSJ. Dále VV ukládá 

D. Dvořákové rozeslat výzvu a pozvánku s návrhem programu VH ČSJ elektronicky 

sdruženým subjektům ČSJ. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 

 

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

konalo 8. 1. 2019. 

 

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

konalo 15. ledna 2019. 

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – předložila Výkonnému výboru žádost p. Romana Jaroše o 

prověření rozdělování financí určených na podporu aktivních závodníků/členů SpS ČSJ 

v letech 2017 a 2018, případně s přihlédnutím k výsledkům při účasti na mezinárodních 

regatách. 
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VV se seznámil s obsahem dopisu a s jednohlasným souhlasem členů VV předal žádost k 

řešení Kontrolní komisi ČSJ.  

 

Výkonný výbor obdržel žádost trenéra SCM 29er D. Křížka o finanční příspěvek 60.000 Kč 

pro motivační ohodnocení nejlepších posádek soutěže “Jachting hledá Skiffmeistera,” 

VV předal žádost Karlovi Bauerovi k projednání na pondělním setkání (21. 1.) s trenéry ČSJ. 

 

VV schválil aktualizaci základního členství v ČSJ Asociace lodní třídy 29er a 49er,  

IČ: 07719302. VV ukládá D. Dvořákové provést aktualizaci v informačním systému na webu 

ČSJ a informovat mezinárodní asociaci o novém složení ALT 29er a 49er.  

   

VV ukládá Z. Sünderhaufovi připravit podklady pro zpracování mobilní aplikace 

tréninkového deníku.  

 

 

7) Různé 

 

VV jednohlasně schválil návrh předsedy komise loďařsko-měřičské na jmenování nových 

měřičů, následovně: 

 

Miroslav Horák - měřičem třídy RS a hlavním měřičem třídy RS (č. raz. 74) 

Jindřich Formánek - měřičem třídy Vaurien a hlavním měřičem třídy Vaurien (č. raz. 75) 

Pavel Štursa - měřičem třídy Cadet (č. raz. 76) 

Otakar Kleiner - hlavním měřičem třídy Flying Dutchman (č. raz. 32) 

 

VV ukládá D. Dvořákové zaslat novým měřičům jmenovací diplomy. 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za listopad a prosinec 2018 a 

plán práce na leden a únor 2019 (viz přílohy tohoto zápisu). 

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci, že se dokončují finální práce na webu 

ČSJ. 

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o tom, že na webu ČSJ probíhá do 31. ledna 

2019 online hlasování do ankety „Jachtař roku 2018“. 

 

K. Fantová – KKK – informovala o setkání předsedů klubů a krajů, které se uskutečnilo 11. - 

13. 1. 2019 ve Cvikově. Zápis ze schůzky je přílohou tohoto zápisu. 

 

K. Fantová – KKK – informovala o tom, že v Brně se bude konat 26. 1. 2019 ples 

olympioniků a sportovců jihomoravského kraje, kterého se účastní za RD ČSJ Viktor Teplý.  

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že v rámci 3. ročníku výstavy lodí 

a vodních sportů FOR BOAT 2019, který se uskuteční 8. - 10. března 2019 v PVA EXPO 

PRAHA, bude opět samostatná expozice Českého svazu jachtingu. 

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že 8. března proběhne v 11:00 

v rámci výstavy FOR BOAT 2019 tisková konference ČSJ za účasti Karla Bauera a 

reprezentantů ČSJ. 
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Z. Sünderhauf – TMK – podal přehlednou informaci o vývoji aktivit Jachtařské akademie ČSJ 

(viz příloha tohoto zápisu). 

 

Z. Sünderhauf – TMK – podal informace o letošní první přednášce Jachtařské akademie ČSJ. 

„Cesta k vrcholům námořního jachtingu“, jejímž přednášejícím byl Richard Konkolski. O 

přednášku byl velký zájem, účastnilo se jí 170 osob. Na začátku přednášky převzal Richard 

Konkolski z rukou Zdeňka Sünderhaufa ocení za skvělou propagaci jachtingu ve světě.   

 

 
 

 

K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o schůzce krajských náčelníků HZS ČSJ, která se 

konala 2. 12. 2018 na Strahově. Zápis ze schůzky krajských náčelníků HZS ČSJ je přílohou 

tohoto zápisu. 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 21. února 2019 v YC CERE.  

 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ 

2. Zpráva trenéra SpS za prosinec 2018 

3. Přehled práce PR manažerky za listopad a prosinec 2018 a plán práce na leden a únor 2019 

4. Přehledné informace o vývoji aktivit Jachtařské akademie ČSJ 

5. Zápis ze schůzky krajských náčelníků HZS ČSJ 

6. Pozvánka a návrh programu VH ČSJ-2019 

 

 

 

  

 



                    Zpráva hlavního trenéra        
              

V podzimním období se Reprezentační mužstvo ČSJ částečně pozměnilo. Na základě 

návrhu Hlavního trenéra a Předsedy ČSJ.  RD se částečně zúžilo a současně proběhly 

malé změny v obsazení lodních tříd.  Myšlenka plně podpořit závodníky, kteří mají 

reálnou šanci na kvalifikaci na OH, zůstává nadále prioritou RD. Do RD byli ovšem 

potom zpětně navrženi i další jachtaři, kteří se budou připravovat směrem na OH 

2024. Finální podoba RD určitě ještě dozná malých změn.    

               

Ondřej Teplý/ Finn  - Ondra nyní pracuje pod vedením trenérského tria 

Teplý/Gasper/Maier. Prakticky po zisku titulu mistra světa neměl pauzu a jeho 

tréninkové nasazení je opravdu velmi vysoké Athény, Nassau, Athény a Miami.  

To jsou destinace probíhající přípravy na OH kvalifikaci v Athénách (došlo ke změně 

místa konání).   

Ondra patří do světové špičky a jeho šance jsou vysoké. Je absolutním příkladem 

toho, jak se má provozovat jachting na světové úrovni.     

                   

Viktor Teplý/Laser -   Viki měl podzimní část volnější a zaměřil se hlavně na 

fyzickou přípravu a absolvoval zimní část většinou v ČR.  Viki je velmi dobře 

fyzicky připraven a momentálně absolvuje jeden ze zimních tréninkových bloků v 

Portugalském středisku Villamoura.        

        

Karel Lavický/RSX – Karel trénoval na podzim v Cadízu a momentálně už je zase 

znovu v Cádizu v Andalusian olympic centrum.  Karel se nejenom připravuje na 

kvalifikaci, ale současně vede tréninky našich nadějí RSX W. Karlova tréninková 

příprava je příkladná.          

        

Martina Bezděková /Laser Radial – Martina po svém zranění v Aarhusu, měla v 

podzimní části zdravotní pauzu, zaměřila se na fyzickou přípravu a regeneraci a nyní 

je připravena na novou sezonu, kterou zahájí během dvou týdnů na Gran Canarias.

             

Tkadlecová/Vadurová/ 49'' FX – jejich podzimní jachtařská příprava probíhala na 

Sardinii se svým trenérem a jejich tréninkovou skupinou. Fyzická zimní příprava 

probíhala v ČR. Pokračují v přípravě na OH kvalifikaci zase zpět na Sardinii od 

začátku příštího měsíce.          

       

Živná/Živná 49'' FX -  naše druhé duo na 49'' mělo podzimní část tréninků na vodě 

na Lago di Garda.  Momentálně se připravují v Miami a budou zde i závodit. 

             

     

Slívová + Švíková / RSX W obě surfařky začínají na RSX-W hlavně pod vedením 

Karla Lavického. Momentálně trénují v Cadízu. Obě mají vše ještě před sebou a 

začínají se připravovat na novou sezonu s cílem pokusit se kvalifikovat na OH. 

             

      



Koštýř/Kulhánková/ 470 mix – Tato posádka po ukončení své aktivity na Nacra 17'' 

přestoupila na 470 mix.  Jak se bude situace v této lodní třídě vyvíjet, je velikou 

otázkou. Trénovali  v podzimní části  jak v ČR, tak i v Athens Olympic centru s 

několika dalšími mezinárodními posádkami.      

             

         

Kuba Halouzka/Laser – Kuba není členem RD, a připravuje se pod vedením trenéra 

v Portugalské Villamoura. Podzimní část měl v ČR zaměřenou na fyzickou přípravu. 

Potom absolvoval blok tréninků v Portugalsku a po Novém roce měl opět další 

tréninkový blok v tomto revíru. Zatím je členem RD-J a SCM.     

             

       

Nová sezona pro některé již začala, někteří začínají velmi brzy. Těm, co svojí snahu 

směřují na OH, rád pomůžu a byl bych velmi spokojen, kdyby se jim podařilo 

reprezentovat naši zemi na Olympijských hrách v Tokiu 2020.    

             

             

         Michael Maier 
 



Zpráva trenéra SPS za prosinec 2018 
 
Během prosince byly hlavními úkoly:  

 Vytvoření plánu sezóny na rok 2019 

 Seznámení s plánem rodiče a trenéry závodníků a předběžné zjištění účasti 

 Příprava akce Torrevieja únor 2019 – ubytování, transport 

 Příprava akce Torrevieja březen 

 Účast na sestavování celostátního kalendáře závodů STK 

 Zajištění výběru vhodného vleku na 8 lodí Q, jednání s výrobci 

 Osobní fyzická a teoretická příprava 
 
 
Tonda Mrzílek 
 
Plán Sportovního střediska ČSJ Optimist na rok 2019 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Led                                                              

                                                                

Ún                                 TORREVIEJA TRÉNINK           

                                                           

Bře                         TORREVIEJA TRÉNINK                       

                                                                

Dub                         MEDULIN TRENINK A REGATA                     

                                                               

Kvě                     DZIWNOW TRÉNINK A REGATA                    
DZIWNOW 
TRÉNINK 

        ROZKOŠ                                       MLÝNY           

Čen 

DZIWNOW 
TRÉNINK                         ME CROZONE TRÉNINK A REGATA   

                MLÝNY                                            

Čec       MS ANTIQUA TRÉNINK A REGATA                            

                          DÁŘKO                                   

Srp DZIWNOW TRÉNINK                             MČR MLÝNY             

                                                                

Zář                   
DZIWNOW TRÉNINK A 

REGATA                                 

              LIPNO                         MLÝNY                  

Říj                                                     
GARDA TRÉNINK A 

REGATA 

                                                                

Lis GARDA                                                       

                  MČR TR                                         

Pro                                                               

 
 
 
 
 



Přehled práce PR listopad a prosinec 2018 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
 
- Konference World Sailing – lodní třídy pro OH 2024, světový jachtař roku 
- MČR ORC + Jabuka 
- MČR team race Optimist 
- Poháry ČR 
- Star Sailors League 
- Jachtař roku 2018 - nominace 
- Přednášky Jachtařské akademie 
- MČR one-design – Česká námořní rallye – proběhla reportáž na ČT Sport 
- Ondřej Teplý ve Všechnoparty na ČT1 
 
2) Sport Life Brno – ve spolupráci s Katkou Fantovou proběhla prezentace ČSJ a jachtingu na této výstavě 
 
3) Jachtař roku 2018  
- Vypracovala jsem návrh nominací do ankety Jachtař roku. 
- Začala také příprava plesu s vyhlášením Jachtaře roku 2018 – bude se konat 8. března v Kulturním domě 
Praha 4, Novodvorská, na organizaci opět spolupracujeme s Martinem Dvořákem. Termín byl zvolen v době 
konání výstavy For Boat.  
- Vstupenky jsou v prodeji on-line od 2. 1. 2019 na webu ČSJ. 
- Na programu pracujeme, bude módní přehlídka značek Nautica a Sailingcentrum, moderovat bude opět 
Václav Žmolík, dále bude předtančení, tombola, hudba k tanci. 

 
4) Výstava FOR Boat –  expozice ČSJ bude stejně jako vloni v hale s bazénem za stejných podmínek – to 
znamená pronájem plochy a stavba stánku zdarma. Letos bude více prostoru, palmy, písek, koberec v celé 
hale, módní přehlídky jachtařského oblečení, Optimisti a BICY v bazénu… 
8. března v 11 hodin bude tisková konference ČSJ – která bude zaměřena na akce ME a MS (Fireball, RS500 
a Raceboard), které se budou letos v ČR konat, nebudou chybět naše naděje pro tyto závody, ani nominovaní 
na Jachtaře roku včetně Ondry Teplého, Veroniky Kozelské, Sáry Tkadlecové…  

 
5) Web – proběhla aktualizace reprezentačního družstva na webu, údaje se stále doplňují  
 
6) příprava PF a zveřejňování PF ostatních na webu a facebooku 

 
 
Plán práce na leden a únor 2019 
 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
Světový pohár v Miami 
Jachtař roku 2018 
Lední jachting 
Přednášky Jachtařské akademie 
 
2) Web – bude pokračovat aktualizace údajů reprezentantů i dalších částí webu 
 
3) Jachtař roku 2018  
– mailingy na hlasování a pozvánky na ples 



– příprava plesu s vyhlášením Jachtaře roku 2018 – je třeba zajistit sponzory, doladit program, ceny, poháry… 
 
4) Výstava FOR Boat – příprava expozice, zajištění lodí, ozvučení, videa atd. Prezentace jachtingu v rámci 
výstavy na jejím webu a v katalogu, na webu ČSJ bude od 25. 1. odkaz na vstupenky pro členy ČSJ zdarma. 
 
5) Příprava tiskové konference ČSJ na For Boat – sál včetně ozvučení, plátna atd. zdarma od výstaviště, je 
potřeba dořešit občerstvení, připravit flashky s daty pro novináře atd. Vytvořit pozvánku…. 
 
6) Grafické zpracování obálky na Ročenku 2018  
 
7) Rozhovory s reprezentanty do různých médií 
 
9. 1. 2019  
 
Eva Skořepová 
 
 
 



Zpráva o Jachtařské akademii za rok 2018 
Ahoj přátelé, trenéři a příznivci jachtingu, 

rád bych Vám podal přehlednou informaci o vývoji aktivit kolem Jachtařské akademie, co se povedlo, 

kde bychom měli přidat a co s Jachtařskou akademii do budoucna. 

1) Otevřeli jsme cestu pro získání trenéra jachtingu I. třídy. Podepsala se smlouva s Vysokou školou 

FTVS UK Praha a ve spolupráci s ní zajišťujeme dvouleté studium k získání trenéra jachtingu I. 

třídy. Studium se bude otevírat každý rok v září. V současné době zde  studují- Karel Lavický, 

Johanka Rozlívková, Michal Kučera a Jan Čutka mladší. 

2) Na MŠMT jsme obdrželi povolení na pořádání Rekvalifikaci trenéra jachtingu II. třídy. Ve 

spolupráci s FTVS zajišťujeme 150 hodinový program a zahajujeme příští rok 22. ledna na 

přednášce skvělého, mentálního kouče Mariana Jelínka první běh. Překvapil mne obrovský 

zájem o tuto akci, chtěli jsme nabrat maximálně 10 lidí, ale nakonec se rekvalifikace otevřela pro 

13 účastníků a řada zájemců se přesunula až na rok 2020. Přihlášeni jsou Jirka Halouzka, Matouš 

Rek, Pavel Konopík, Štěpán Novotný, Ondřej Vachel, Lukáš Dlouhý, Franta Bauer, Ivan Šenkýř, 

Dan Audy, Nikol Staňková, Johan Hirnšál a Vojta Šindelář. Nastupující generace trenérů a ještě o 

nich uslyšíme. 

3) Pro získání trenéra III. třídy, pro obnovení trenéra II. a III. třídy jsme domluveni s Michalem 

Kučerou, že uspořádáme 2 x ročně Praktický seminář. Vše bude včas vyvěšeno na Jachtařské 

akademii. Na konci roku 2019 bych byl rád, pokud všichni budou mít platnou licenci. Ostatní 

vyřadíme. 

4) Rozšířili jsme a publikovali na Jachtařské akademii řadu videí, článků, medailonků a komentářů. 

Nedaří se nám ale tento materiál správně šířit do oddílů k trenérům, aby Jachtařskou akademii 

více využívali k vlastnímu trénování. Dále se musí i zlepšit zpětná vazba od trenérů a spolupráce 

s nimi. Na tomto zapracuje Tomáš Karas. 

5) Rozšířili jsme i tým, který se na Jachtařské akademii podílí. Jedná se především o TKM komisi, 

kde v současné době pracuje Michael Maier, Tonda Mrzílek, Pepa Čermák, Franta Bauer, Tomáš 

Karas, Michal Smolař, Michal Kučera, Zdeněk Sünderhauf a nově Matouš Rek a Johanka 

Rozlívková. Pro administraci, zajištění vlastního chodu JA a organizování přednášek výborně 

fungují Radek Sünderhauf, Denisa Grecmanová, Denisa Binjošová a Markéta Švecová. Všem za 

jejich práci velký dík. 

6) Jachtařské přednášky v roce 2019 najdete na http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/. Přihlašte 

se včas, plní se opravdu rychle. 

7) Dále se i snažíme více propojovat okruhový a námořní jachting. Využívat velkého potenciálu 

našich reprezentantů, kteří již nemají olympijské ambice. Je potěšující, že se ve většině chtějí 

zapojovat do trenérských aktivit. Jako další směr jim nabízíme tréninky a účast na off- shore 

závodech na moři na Hebe V. V současné době zkoušíme zapojit do Hebe Sailing Teamu Jirku 

Halouzku a Štěpána Novotného. 

8) A jak dál. Původně jsem chtěl vše předat mladším a nadějným kolegům, kteří by v takto 

nastaveném způsobu vzdělávání a aktivitách pokračovali. Nakonec jsem vše ještě přehodnotil a 

budu se snažit v této oblasti působit další 4 roky. Samozřejmě, pokud na Valné hromadě tato 

koncepce uspěje 

Přeji všem pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví, elánu a dobré nálady do nového roku. 

 

Zdeněk Zdenál Sünderhauf      V Praze dne 21. 12. 2018 

 

http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/


Zápis 

Ze schůzky krajských náčelníků HZS ČSJ dne 2.12.2018 v Praze. 

Program:  1. Zahájení                                                                                                                                                                             

      2. Informace o stavu databáze členů HZS a stavu zadávání aktivity záchranářů                                                            

      3. Zprávy z krajů                                                                                                                                                         

      4. Informace o návrhu rozpočtu HZS ČSJ na rok 2019                                                                                                           

      5. Volba nového předsedy komise HZS ČSJ ( náčelníka HZS ČSJ ).                                                       

      6. Diskuze                                                                                                                                                         

      7. Závěr. 

K bodu 1.  Zahájení provedl K. Švec a konstatoval, že se dostavili všichni krajští náčelníci HZS ČSJ nebo 

jejich zástupci. 

K bodu 2. R. Vašík seznámil přítomné se stavem členské základny a s neuspokojivým stavem zadávání 

aktivity záchranářů. K tomu se rozvinula diskuze, někteří požadují, aby aktivitu zadávala obsluha PC 

na závodech, která posílá na web ČSJ výsledky, někteří chtějí zachovat stávající stav, kdy aktivitu 

zadává vedoucí záchranného systému závodu. Bylo dohodnuto že HZS ČSJ vznese požadavek na 

doplnění systému RaceControl o zadávání aktivity členů HZS ČSJ na závodech. Dále HZS ČSJ požádá KR 

ČSJ, aby rozhodčí ČSJ na závodech aktivitu členů HZS ČSJ do sytému RaceControl zadávali dle 

vyplněných formulářů F23 a odesílali takto zadanou aktivitu společně s výsledky závodu a aktivitou 

rozhodčích ČSJ na web ČSJ. Dále komise HZS ČSJ ukládá krajským náčelníkům HZS ČSJ, aby průběžně 

kontrolovali zadávání aktivity na webu ČSJ ve svých krajích a urgovali případné nezadání aktivity u 

jednotlivých pořadatelů nebo rozhodčích. HZS ČSJ vznese požadavek na web ČSJ, aby byla ikona 

aktivity HZS ČSJ upravena tak, aby nebyla zaměnitelná s ikonou aktivity rozhodčích ve výsledcích na 

webu ČSJ. Dále bylo dohodnuto, že se v r. 2019 opět  uskuteční školení záchranářů a to v kraji 16+17 ( 

v Duchcově ) a dle potřeby i v dalším kraji. 

K bodu 3.  Náčelníci chválí výbavu pro záchranáře, kterou získali z prostředků ČSJ a vyjadřují VV ČSJ 

poděkování. Ukazuje se, že HZS funguje v daných podmínkách dobře a ke spokojenosti závodníků i 

když na některých vodách se vyskytují problémy, převážně způsobené vnějšími podmínkami, jako je 

neukázněnost v provozu rekreačních člunů na Vltavě, Orlíku a Slapech, obtížné jednání s orgány SPS  

a Ochrany přírody a pod. Obecně by bylo potřeba několik větších motorových člunů, někteří 

záchranáři používají menší  čluny, ze kterých se záchrana poskytuje problematicky. Komise HZS ČSJ 

bere na vědomí, že novým krajským náčelníkem HZS ČSJ pro KSJ 16+17 je Jiří Petr (r.n. 1959). Dále 

byla diskutována potřeba webu či informačního systému na stávajícím webu ČSJ, kde by byly 

dosažitelné informace pro záchranáře ČSJ o povinné výbavě motorových člunů, aktuální předpisy 

k plavbě, praktické informace, co dělat, když…, atd. Bylo konstatováno, že v součané době není 

v silách komise HSZ ČSJ tyto materiály pro publikování připravit. O potřebách bude možno dále 

diskutovat na následujících jednáních komise HZS ČSJ. 

K bodu 4.  Byla podána informace o návrhu rozpočtu HZS ČSJ na rok 2019 ve výši cca 170 000,- Kč. 

Tato částka je součástí rozpočtu ČSJ, který bude schvalován na Valné hromadě ČSJ 30. 3. 2019. 

K bodu 5.  Dosavadní náčelník K. Švec odstupuje z této funkce. Komise HZS ČSJ jednohlasně 

doporučuje Výkonnému výboru ČSJ do funkce náčelníka HZS ČSJ jmenovat Martina Kršňáka, 



dosavadního krajského náčelníka krajů 16+17. Komise HZS ČSJ ukládá Karlovi Švecovi, aby tento 

návrh předložil na nejbližším prosincovém jednání VV ČSJ.  Příslušná agenda bude elektronicky 

předána následně po jmenování co nejdříve, fyzické věci postupně, nejpozději do Valné hromady ČSJ 

2019. 

K bodu 6.  Byly vzneseny návrhy na vybavení záchranářů lepšími osobními záchrannými prostředky 

(především samonafukovacími vestami) a dále nepromokavými kalhotami na člun, byla zdůrazněna 

povinnost registrace motorových člunů na závodech a  jmenování vedoucího záchranného systému 

závodu – podle Soutěžního řádu, dále byla diskutována povinnost vybavení člunu dle ŘPB tak, jak je 

to zakotveno v materiálech ke školení záchranářů. 

K bodu 7.  Závěrem poděkoval K. Švec všem za výbornou spolupráci a popřál novému náčelníkovi 

hodně úspěchů v práci ve prospěch HZS ČSJ. 

Zapsal K. Švec a R. Vašík 

V Praze dne 2. 12. 2018 

 



Vážená paní, vážený pane, 
v souladu se stanovami ČSJ Vás zveme na: 
 

VALNOU HROMADU ČESKÉHO SVAZU JACHTINGU 
(zapsaného spolku pod spisovou značkou L 593 vedeného u Městského 

soudu v Praze) 
 

konanou dne 30. března 2019 od 10:00 v Aule ČUS, Zátopkova 
100/2, Praha 6 – Strahov (přízemí, za recepcí) 

 
Návrh program: 
 

1. volba pracovního představenstva, mandátové komise, komise pro 
usnesení a volební komise  

2. udělení čestných odznaků ČSJ 
3. předání ocenění Českého svazu jachtingu za rok 2018 
4. projednání a schválení zprávy o činnosti výkonného výboru ČSJ 

v uplynulém období a stanovení úkolů pro její další činnost  
5. projednání a schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise v 

uplynulém období a stanovení úkolů pro její další činnost 
6. projednání a schválení výsledků hospodaření s rozpočtem Výkonného 

výboru ČSJ a Kontrolní komise ČSJ, a s rozpočtem společných 
výdajů ČSJ, včetně svěřených majetkových dispozic 

7. projednání a schválení hospodaření spolku – účetní závěrku k 31. 12. 
předcházejícího roku 

8. projednání a schválení zásad hospodaření Výkonného výboru ČSJ, 
včetně Kontrolní komise ČSJ pro období do příští Valné hromady ČSJ 

9. projednání a schválení zásad hospodaření společných výdajů ČSJ 
k zajištění zájmů a potřeb svých členů pro období do příští Valné 
hromady ČSJ 

10. diskuse 
11. volba předsedy, místopředsedy a členů Výkonného výboru ČSJ a 

členů Kontrolní komise ČSJ pro období 2019 – 2023 
12. předložení a schválení návrhu usnesení VH ČSJ 
13. závěr Valné hromady se stručným zhodnocením jejího průběhu 

 
 
 
 
 
V Praze 17. ledna 2019    Dana Dvořáková 

generální sekretář ČSJ 
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