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Zápis z jednání VV ČSJ 
Čtvrtek, 19. dubna 2018 – YC CERE, Praha 4 - Podolí 

 

Přítomni: Bauer, Fantová (do 15:20), Maier, Musil, Novotný, Soušek, Sünderhauf, Vašík 

Omluveni: Smetana 

KK: Švec  

Host: Skořepová 

 

 

1) Projednání zápisu 

 

Oprava a doplnění březnového zápisu VV: 

 

V bodě 6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ: 

VV jednohlasně schválil nominace kandidátů do následujících funkcí Českého olympijského 

výboru: 

JUDr. Alexander Károlyi – nominace na Ombudsmana ČOV 

Petr Ditrich - nominace na předsedu Revizní komise ČOV 

Jiří Adam - nominace na člena Revizní komise ČOV 

 

V březnovém zápisu VV byly zaměněny nominace na předsedu a člena Revizní komise ČOV. 

 

Výkonný výbor schválil jednohlasně nominaci Karla Bauera jako delegáta na Plénum ČOV, 

které se konalo 18. 4. 2018. 

 

K úkolu 17-38 (Připravit celkové zhodnocení projektu přípravy členů RD, RDJ, SCM a SpS): 

Úkol splněn. M. Maier podal informaci, že celkové zhodnocení závodníků bylo předloženo na 

VH ČSJ. Zprávy předložené na VH ČSJ jsou přílohou tohoto zápisu. 

  

K úkolu 18-08 (Připravit smlouvu na poskytnutí půjčky od ČSJ B. Živnému s tříletou 

splatností): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že smlouva není uzavřena, protože zatím nemá od pana 

Živného všechny potřebné podklady. 

 

K úkolu 18-09 (Zveřejnit nové znění směrnice D3 zveřejnit na webu ČSJ v sekci dokumenty): 

Úkol splněn. R. Vašík informoval, že nové znění směrnice D3 platné od 1. 1. 2021 je na webu 

ČSJ v sekci dokumenty zveřejněno. 

 

 

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

M. Maier – hlavní trenér ČSJ – podal informace o činnosti trenérů SCM a SpS. Výkonný 

výbor vzal předložené informace hlavního trenéra ČSJ na vědomí. Zprávy trenéra SCM 29er, 

SCM Laser a trenéra SpS jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

M. Maier – hlavní trenér ČSJ – podal informace z dubnového jednání trenérů SÚ, které se 

uskutečnilo 18. 4. 2018. Zápis ze schůzky trenérů SÚ je přílohou tohoto zápisu. 

 

VV jednohlasně schválil nominace trenéra SpS Q předložené hl. trenérem ČSJ, následovně: 

ME Q, 23. - 30. 6. 2018, Scheveningen (Nizozemsko) 

chlapci: Ondřej Šindelka, Šimon Jurečka, Adam Rek, Vojtěch Tlapák 
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dívky: Kristýna Chalupníková, Markéta Kališová, Kristýna Piňosová 

 

MS Q, 27. 8. - 6. 9. 2018, Limassol (Kypr) 

Michal Krsička, Lukáš Krsička, Lukáš Kraus, Matěj Kučera, Matěj Ptáčník 

 

 

3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody  

 

VV jednohlasně schválil návrh KVS na ohodnocení za výsledky na ME a MS pro členy RD a 

juniory z rozpočtové rezervy ČSJ následovně: 

 

Ondřej Teplý, 3. místo na MEJ Finn, Cadiz (ESP) - 20.190,- Kč 

Tupý / Viščor, 10. místo na MSJ RS Feva, Clearwater (USA) - 14.382,- Kč 

Justová / Viščorová, 11. místo na MSJ RS Feva, Clearwater (USA) - 13.473,- Kč 

Viták / Cibulka, 15. místo na MSJ RS Feva, Clearwater (USA) - 10.586,- Kč 

 

VV a KVS gratuluje Ondřejovi Teplému k 3. místo na MEJ Finn,  

dále VV a KVS gratuluje posádkám z MS RS Feva: J. Dobrý – V. Cibulková za 4. místo, 

P. Tupý – D. Viščor za 10. místo, A. Justová – J. Viščorová za 11. místo (zároveň stříbrná 

medaile v kategorii dívek) a F. Viták -  V. Cibulka za 15. místo. 

 

VV vzal na vědomí informaci předsedy KVS, že Veronika Kozelská Fenclová zahájila 

závodní sezonu 2018 s cílem připravit se na MS 2018 v Aarhusu.  

 

Předseda KVS předložil Výkonnému výboru návrh na rozdělení budgetu pro rok 2018. VV  

po úpravách hl. trenéra ČSJ schválil hlasováním (pro: Bauer, Soušek, Vašík, Sünderhauf, 

Maier; proti:0; zdrželi se: Novotný, Musil; Fantová od tohoto hlasování dále nepřítomná) 

rozdělení budgetu následovně: 

 

RD A 

Veronika Kozelská Fenclová – LaR  650 000,- Kč * 

Viktor Teplý – LaS:    855 000,- Kč 

Ondřej Teplý – Finn:    964 000,- Kč 

Karel Lavický – RSX:   572 000,- Kč 

 

RD B 

Štěpán Novotný – LaS:   330 000,- Kč 

Jakub Halouzka – LaS:   359 000,- Kč 

Martina Bezděková – LaR  487 000,- Kč 

Sára Tkadlecová – Dominika Vaďurová – 49er FX 450 000,- Kč (za podmínky udělení 

státního občanství) 

 

* U Veroniky Kozelské Fenclové se jedná o poměrnou část ročního budgetu pro přípravu na 

Aarhus. 

 

VV ukládá M. Souškovi realizovat doplatky budgetu do výše uvedené hodnoty. 

 

VV jednohlasně schválil dodatečnou nominaci ALT Laser předloženou předsedou KVS, 

následovně: 

ME Las, 5. – 12. 5. 2018, Francie (La Rochelle): 
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Las: Jiří Halouzka  

 

VV jednohlasně schválil návrh předložený předsedou KVS na změny směrnice C20 o 

podpoře členů ČSJ na akce MS/ME 2018. 

 

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit na webu ČSJ v sekci dokumenty nové znění směrnice 

C20. 

 

 

4) MČR 2018 

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o tom, že v rámci Pálavské regaty 2018 se 

uskuteční letošní první MČR, a to MČR Laser Radial. 

 

VV jednohlasně schválil kategorie pro MČR 2018. Tabulka s kategoriemi pro MČR 2018 je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

 

5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2018 

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 17. 4. 2018. 

 

VV schválil jednohlasně změny v rozpočtu spočívající v přesunu částky 200 000,- Kč 

z výdajové kapitoly 0803 do kapitoly 1901. 

 

M. Soušek – STK – předložil návrh, aby cena za jeden ks ZPJ 2017-2020 byla snížena 

z původních 400,- Kč na 200,- Kč. VV jednohlasně návrh M. Souška schválil.  

VV ukládá D. Dvořákové a Z. Sünderhaufovi zveřejnit tuto informaci na webu ČSJ a na webu 

Jachtařské akademie. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 

 

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

konalo 16. dubna 2018. 

 

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

konalo 17. dubna 2018. 

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z Pléna ČOV, které se konalo 18. dubna 2018. 

 

VV schválil jednohlasně, aby Český svaz jachtingu na konferenci EUROSAF, která se bude 

konat 21. 4. 2018 zastupovala v hlasování Rakouská jachtařská federace. 

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – podala informaci, že jachetní oddíl TJ Valašské Meziříčí (reg. 

č. 2303) ukončil k 31. 12. 2016 činnost. VV bere tuto informaci na vědomí a ukládá R. 

Vašíkovi vyřadit TJ Valašské Meziříčí z evidence ČSJ. 

 

 

7) Různé 
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Výkonný výbor obdržel žádost o ostaršení Anny Skořepové, nar. 26. 1. 2012 (Jachtklub 

Toušeň, reg. Č. 1214-0114). Souhlas matky a potvrzení lékaře žádost obsahuje. VV udělil 

jednohlasně souhlas k závodní činnosti Anny Skořepové před dovršením způsobilého věku. 

 

V. Novotný – KM – předložil VV návrh pravidel pro rozdělení příspěvků klubům pracujícím 

s mládeží a vybraným lodním třídám na rok 2018. VV schválil předložený návrh pravidel 

hlasováním (pro: Bauer, Novotný, Soušek, Vašík, Sünderhauf, Maier; proti:0; zdržel se: 

Musil). Aktuální znění pravidel je přílohou tohoto zápisu 

 

Dále V. Novotný předložil návrh na rozdělení příspěvků pro jednotlivé lodní třídy na rok 

2018. Výkonný výbor schválil hlasováním (pro: Bauer, Novotný, Soušek, Vašík, Sünderhauf, 

Maier; proti:0; zdrželi se: Musil; Fantová nepřítomná) rozdělení příspěvků pro jednotlivé 

lodní třídy pro rok 2018 následovně: 
 

Podporovaná 
lodní třída 

Počet závodníků s 
alespoň 1 startem v 
roce 2017 

% mládežnických 
závodníků 

Rozdělení rozpočtu 

RS Feva  127 26,6%                    159 748 Kč  

Laser 4,7 31 6,5%                      38 994 Kč  

Laser Radial 25 5,2%                      31 447 Kč  

Evropa 31 6,5%                      38 994 Kč  

Cadet 35 7,3%                      44 025 Kč  

Q 159 33,3%                    200 000 Kč  

29er 24 5,0%                      30 189 Kč  

Big Tecno 45 9,4%                      56 604 Kč  

 CELKEM 477  -                    600 000 Kč  
   

Tento návrh je zpracován podle pravidel navržených komisí mládeže pro rok 2018. Aktuální 

znění pravidel je přílohou tohoto zápisu 

   

VV ukládá M. Souškovi realizovat s uvedenými ALT smlouvy na poskytnutý příspěvek. 

 

M. Soušek – STK – předložil návrh na vyřazení následujících lodních tříd z evidence ČSJ: 

O.R.C.-I, Formula 20T, Splash Red,  Longtze Premier, IOM, 10R a Marblehead. 

VV předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o dokončujících pracích na novém webu 

ČSJ. 

 

VV ukládá R. Smetanovi zajistit uspořádání semináře pro úřední měřiče ČSJ. 

 

Z. Sünderhauf – TMK, PR – informoval o činnosti Jachtařské akademie ČSJ ke dni 19. 4. 

2018 (viz příloha tohoto zápisu).  

 

K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o tom, že 19. 1.2018 byla provedena kontrola 

hospodaření KVS. Zápis z provedené kontroly je přílohou tohoto zápisu. 

 

K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o tom, že Jachetní klub Černá v Pošumaví 

jmenoval Karla Bauera čestným členem JK Černá v Pošumaví. 
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Úkol uložený VH ČSJ Výkonnému výboru ČSJ: 

Valná hromada ČSJ uložila Výkonnému výboru zabývat se připomínkami přednesenými v 

diskuzi VH ČSJ, zejména připomínkami v souvislosti se spoluprací KVS a SÚ ČSJ. 

Výkonný výbor vzal na vědomí písemné informace předložené K. Bauerem (viz příloha 

tohoto zápisu). 

Výkonný výbor vzal na vědomí rezignaci T. Musila na funkci předsedy KVS včetně rezignace 

členů KVS (M. Hrubý, P. Bobek).  

Dále vzal Výkonný výbor na vědomí rezignaci M. Maiera na člena VV. 

 

VV pověřil předsedu ČSJ Karla Bauera k dočasnému zajišťování agendy KVS.  

 

Výše uvedené změny nemají vliv na personální obsazení Sportovního úseku ČSJ ani na náplň 

jeho činnosti. Smlouvy se stávajícími trenéry ČSJ zůstávají beze změn.  

 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 17. května 2018 v YC CERE.  

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Zápis z dubnové schůzky trenérů SÚ 

2. Zpráva trenéra 29er SCM – březen 2018 

3. Zpráva trenéra SpS – březen 2018 

4. Zpráva trenéra SCM Laser – únor, březen 2018 (bude zveřejněna později) 

5. Tabulka -  kategorie pro MČR 2018 

6. Informace o činnosti Jachtařské akademii ČSJ ke dni 19. 4. 2018 

7. Zpráva KK ČSJ - hospodaření KVS za rok 2017 

8. Zpráva hl. trenéra ČSJ předložená na VH ČSJ 

9. Písemné informace předsedy ČSJ předložené Výkonnému výboru v návaznosti na úkol 

uložený VV delegáty VH ČSJ 

10. Pravidla KM pro rozdělení příspěvků v roce 2018 

11. Tabulka - rozdělení příspěvků ALT v roce 2018 

12. Zprávy předložené na VH ČSJ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Zápis ze schůze trenérů SÚ

Přítomni: Michael Maier, David Křížek, Michal Smolař,Tonda Mrzílek,VJohana Rozlivková

Datum a místo konání: 18.4.2018, rest.Podolská Kotva

Program:

I.Nominace trenérů týmů na zahraniční závody+info o proběhlých akcích

2.Vybavení týmů a potřeby trenérů týmů

3.Informace šéftrenéra ohledně zapůjčování svazových motorových člunů a stav po Mallorce

4.Informace šéftrenéra o Žádosti Štěpána Novotného adresovanou KVS a VVČSJ

5.Diskuse o stavu a fungování KVS

6.Různé+Závěr

I.Tonda Mrzílek předložil za Sps Q niminaci na MS a ME: MS - Krsička Michal, Krsička Lukáš,

Kraus Lukáš, Kučera Matěj, Ptáčník Matěj.

ME Chlapci - Šindelka Ondřej, Jurečka Šimon, Rek Adam, Tlapák Vojtěch

ME Dívky - Chalupníková Kristýna, Kališová Markéta, Piňosová Kristýna

Dále nás Tonda informovalo dohodnuté spolupráci týmu Q se zahraničním trenérem Dario Cliba -

CRO Q a trenér Lar OH 2016.

Tonda Mrzílek informovalo dění na Easter regatě na Lago di Garda, kde došlo k situaci, že

závodníce Chalupníková, Kališová a Piňosová opustili bez jeho svolení tréninkový prostor a odjeli

sledovat místní regatu. Na základě toho vznesl požadavek na udělení Podmínečného vyloučení z

Sps do konce roku 2018 výše zmíněným členům týmu.

SÚ jeho stanovisko potpořil, souhlasí s udělením Podmínečného vyloučení těchto členů do konce

roku 2018 a žádá VY, aby na svém dubnovém zasedání toto rozhodnutí potvrdil.

Michal Smolař informovalo dění v týmu Laser a o NOZ v LT Lar, které proběhnou v měsíci

květnu na ME La Rochelle mezi VMoučkou a B.Přikrylem, na MČR Lar a YES Kiel mezi

L.Keblovou,B.Košťálovou a K.Himmlovou.

Zároveň informovalo změně RTP, kde plánovaný závod EC Oostende bude zaměněn za YES Kiel z

důvodů koordinace dopravy a úspory finančních prostředků členů týmu.

David Křížek informovalo dění v týmu 2ger a předložil nominaci na MSJ WS - jmenovitě za

LT2ger Čermák+Košťál, jmenovitěza LT 420 Vychová+ Vychová.

SÚ tuto nominaci jednohlasně schválil a žádá VV o schválení na dubnovém zasedání.

2.Vybavení týmů

Trenér Sps, A.Mrzílek předložil požadavek na vybavení týmu Sps novým vlekem vhodným pro

transport 6-8 lodí Q.

Trenér SCM Laser, M.Smolař předložil opakovaně požadavek na vybavení týmu novým vlekem pro

transport člunu VSR 5,4 a 4 lodí Laser.

SÚ s těmito požadavky souhlasí a žádá VY, aby se touto problematikou zabýval, žádosti projednal a

v případě možností tyto požadavky schválil.

3.Svazové čluny

Michal Smolař informoval šéftrenéra o nutnosti výměny startovací baterie u svazového člunu VSR

5,4, který používá pro Laser tým.

Šéftrenér Michael Maier informovalo stavu člunu a vleku, který měli na Mallorce k dispozici bratři

Halouzkové a lan Clingan jako jejich kouč. Člun byl předán způsobem, který je nepřípustný, a to ve

stavu naprosto špinavém, po déle než měsíci zarostlém řasou, se rzí v kokpitu, kompletně zasolený.



SÚ souhlasí s názorem šéftrenéra, že v případech takového jednání ke svazovému majetku je nutné

dát STOP stav na určitou dobu vypůjčiteli, který se takto k zapůjčenému majetku chová.

4.Dopis Štěpána Novotného

Šéftrenér M.Maier nás informovalo Žádosti Štěpána Novotného, který zaslal členům VV a ve

kterém popisuje stav, který nastal v jeho případě ohledně podpory ze strany KVS, ohledně

nesrovnalostí v zajištění členů RD B, které je diametrálně rozdílné a nevyvážené.

SÚ žádá VY, aby došlo k nápravě a hlubšímu proskoumání podpory jednotlivých členů RD a

narovnání stávající situace.

S.Diskuse o stavu a fungování KVS

Jako trenéři SÚ jsme se shodli, že situace současného stavu a fungování KVS pod vedením

předsedy TMusila je nadále neúnosná.

KVS jako orgán odpovědný za vývoj vrcholového jachtingu zcela pochybil nejen nepropracovanou

koncepcí výběru zahraničního trenéra, ale i svým dlouhodobým přístupem, který nic neřeší a ani

nepřináší. Je nanejvýš jasné, že jeho členové nemají o současném dění ve sportovnímjachtingu ani

základní povědomí a zasahovat do něj z kanceláře prostě nejde. To bohužel platí i o

TMusilovi,který se zcela uzavřel do svého názorového světa, nekomunikuje plodně a dobře se

šéftrenérem a trenéry a vytváří řešení, která nemají širokou podporu.

Dopady které vnímáme jsou následující:

Narušení konceptu závodního jachtingu (Sps,SCM,RD), který je dlouhodobě vytvářen a měl by

velmi dobře fungovat.

Ztráta důvěry v práci KVS ze strany všech trenérů a závodníků.

Neschopnost rozdělovat finanční podporu v čase tak, aby si závodníci mohli dlouhodobě plánovat

svoji přípravu.

Negativní dopad na závodníky po všech stránkách, kteří již vnímají tyto záležitosti velmi

podrážděně.

SÚ žádá členy VV , aby zvážil existenci a další fungování KVS, dále aby doporučil předsedovi

KVS TMusilovi, že by měl zvážit své setrvání ve VV ČSJ, protože se mu nepodařilo skupinu okolo

vrcholového jachtingu dobře vést a řídit. Naopak došlo k naprostému názorovému rozkolu, který

ohrožuje další vývoj našeho sportu na všech úrovních (vrcholové, výkonnostní i rekreační).

Jachtařská veřejnost je velmi touto situací znepokojena, jsme dotazování, co se to děje!

Žádáme tedy VY, aby došlo k uklidnění celé nastalé situace, nápravě v mnoha věcech, abychom

mohli v klidu a pohodě vykonávat naše funkce a věnovat se tomu hlavnímu, a to je vést naše

svěřence k výkonům, které jsou pro náš sport důležité, tj. usilovat o co nejkvalitnější umístění na

důležitých zahraničních závodech.

Za podporu předem děkujeme - Michael Maier, David Křížek, Michal Smolař. Tonda Mrzílek,
Johana Rozlivková.

V Praze, dne 19.4.2018 zapsal

Michal Smolař



 Sportovní centrum mládeže 
 Lodní třída 29er 
 David Křížek - trenér SCM 
 29. března 2018 

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 03/2018 

Circolo Vela Arco na Lago di Garda hostilo český 29er tým. Celkem 5 našich posádek se 
zúčastnilo soustředění a následně úvodní Easter Regatty. Celý týden foukala velmi silná 
Ora, ale v sobotu, kdy závod začal, vítr o něco zeslábl. Později odpoledne se odjely 3 
rozjížďky. V neděli pak závod pokračoval v postupně sílícím větru a odjely se pěkné 4 
rozjížďky. Celkem tedy 7. Z vítězství se nakonec radovala toskánská posádka Nicolo 
Codeghini a Edoardo Gamba, kteří na shodu bodů porazili domácí tým Federico Zampiccoli 
a Luca Fracassi. Ti měli v 5. rozjížďce nezaviněnou kolizi a s potápějící se lodí museli odjet 
na břeh. Uznání náhradních umístění pak pro ně bylo spíše zklamáním. Tým měl rozhodně 
na to zvítězit. Na 3. místě skončili další Italové Giobanni Boletti a Nicola Torchio.
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Z našich si nejlépe vedla posádka Sportovního centra mládeže Matěj Vítovec a Martin 
Krsička. Těm by nejlépe vyhovoval velmi silný vítr, ale i v daných podmínkách se jim celkem 
dařilo. První den si připsali 6., 8. a 12. místo, které nakonec nezapočítali. V neděli dojeli na 
10., resp. 11. místě, ale pak přišla kolize a posádka musela rychle zamířit na břeh. Následný 
protest Matěj s Martinem vyhráli a dostali náhradní umístění v posledních dvou rozjížďkách. 
To jim ale rozpáranou loď nezalepí. Celkově tedy 10. místo. Na 14. místě skončili Jára 
Čermák a Petr Košťál, kterým se nedařily starty. Na 16. místě dojela na tento závod složená 
posádka Adam Ott a Klára Houšková. Téměř na konci startovního pole skončila Bára 
Pavlíková se začínající Aničkou Teubnerovou na 27. místě a na shodu bodů za nimi dojela 
zcela nová posádka Michal Krsička a Lukáš Krsička. To nám udělalo velkou radost, protože 
kluci jeli svůj první závod na 29eru a tento týden na Gardě pokračují na Optimistu. Po delší 
době je zde šikovná posádka, která přichází na 29er včas. Také Anička Teubnerová si na 
kosatnický post rychle zvyká a i v těžkých podmínkách se dokázala postupně zlepšovat. 
Velké díky rodičům, kteří zajistili druhý člun pro trénink i zvýšení bezpečnosti a břehové 
zázemí (Víťa Ott, Dan Vítovec, Jana Košťálová).


Akce se velmi vydařila. Posádky se podařilo připravit pro závod, který se nakonec také 
celkem vydařil. Nicméně nás čeká stále hodně práce na zlepšení techniky jízdy v kombinaci 
s taktikou.


Regaty a soustředění: 

21.-23. března 2018 - soustředění


24.-25. března 2018 - Easter Regatta - Circolo Vela Arco
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29er - 
Soustředění a 
Easter Regatta 
na Lago di 
Garda 

  



Ester Regatta - Lago di Garda ITA - 29 lodí (CZE, ESP, FRA, ITA) 

1. ITA - N. Codeghini / E. Gamba - 2,4,3,1,2,1,2 - 11b


2. ITA - F. Zampiccoli / L. Fracassi - 3,1,1,3,DNF,DNC,DNC - 11b


3. ITA - G. Boletti / N. Torchio - 7,5,2,2,2,1


10. M. Vítovec / M. Krsička - 8,12,6,10,11,DNF,DNC


14. J. Čermák / P. Košťál - 15,17,12,13,13,14,13 - 80b


16. A. Ott / K. Houšková - 21,21,14,16,14,11,9 - 85b


27. B. Pavlíková / A. Teubnerová - 25,24,24,25,DNF,DNF,DNC


28. M. Krsička / L. Krsička - 24,27,27,26,24,DNF,DNC


Hodnocení posádek: 

Matěj Vítovec / Martin Krsička - posádce vyhovují tvrdé podmínky, ve kterých ještě 
vylepšila svoji techniku jízdy. Na závod sice vítr o něco zeslábl, ale i tak tým předváděl 
vyrovnané a slušné výkony. Tým ovšem s postupujícím věkem začíná bojovat s mírnou 
nadváhou, což se samozřejmě promítne ve slabším i střední větru.
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Jára Čermák / Petr Košťál - zahájili svoji teprve druhou sezónu na 29eru. Tým velmi 
špatně startoval a opakoval při této proceduře chyby. Pak vše doháněli dobrou technikou i 
taktikou, ale s jejich zastaralým oplachtěním to samozřejmě nestačilo. Nicméně posádka už 
má objednané nové plachty a tak věřím, že v kombinaci s pravidelným nácvikem 
předstartovních manévrů, to bude znamenat razantní posun. Tým je navržen na nominaci 
na mistrovství světa mládeže.


Adam Ott - ten tentokrát nestartoval se svým stálým kosatníkem. Chvilku trvalo, než se 
posádka sjela, ale pak se výsledky postupně zlepšovaly a poslední rozjížďku tým dojel 
dokonce v první desítce na 9. místě.


Michal Krsička / Lukáš Krsička - sourozenecká dvojice i přes pouhých 95 kg trénovala v 
náročných podmínkách a během závodu vše dobře zvládala. Samozřejmě chybí rychlost a 
vyježděnost a hmotnost, ale je skvělé, že máme konečně posádku, která má několik let 
před sebou a přichází na 29er včas. Oba závodníci nyní pokračují na Gardě na Optimistu a 
chtějí absolvovat letošní mistrovství světa této lodní třídy, což považuji za zbytečné, ale plně 
jejich rozhodnutí akceptuji a věřím, že pak se stejnou intenzitou naskočí do tréninku na 
29eru.


Nadále probíhá zdokonalování systému vyhodnocování kvality vybavení naší flotily lodí a 
také hodnocení jednotlivých posádek Sportovního centra mládeže. 


Ve spolupráci se závodníky (Adam Ott a David Muzikář) bylo dokončeno několik výukových 
videí, které jsme zveřejnili na třídových stránkách www.czech29er.cz a nyní budou 
upraveny také pro Jachtařskou akademii Českého svazu jachtingu. Tato videa jsou důležitá 
pro nově příchozí posádky, které mohou rovnou začít čerpat zkušenosti, než se pustí do 
prvních tréninků. 




Za SCM 29er vypracoval trenér


	 	 	 David Křížek
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Zpráva trenéra SPS za březen 2018 
 
Během března byly hlavními úkoly:  
 

 Vypracování prezentace na Konferenci ČSJ 

 Příprava akce na Gardě-soustředění a závod 

 Příprava MS a ME 

 Organizace dalších akcí-Garda duben a Scheveningen květen 

 Účast na schůzi SÚ 

 Akce Garda Meeting 
 
Garda Meeting 
Do Torbole se sjelo téměř 20 českých optíků. Soustředění se zúčastnilo 16 lodí, prakticky všichni členové 
SPS. Trénink se vydařil, každý den foukala ora a jezdili jsme tedy na odpolední vítr. Zaměřili jsme se na 
techniku jízdy, protože většina závodníků byla poprvé na vodě. Později na techniku objíždění značek, 
taktiku a starty. Podařilo se domluvit dvě rozjížďky s Polským týmem. Poslední den tréninku bohužel došlo 
k situaci, kdy se tři dívky vzdálily bez dovolení hlavního trenéra z tréninkové trati.   
Během regaty už se počasí zhoršilo a klasická ora přišla až v neděli odpoledne. Jinak vál slabší vítr 
způsobený frontou z JV. Především čtvrtek a sobota byly výživné, protože prakticky celý den pršelo a byla 
zima. Vzhledem k velkému počtu lodí na startu a rozdělení na 6 skupin, docházelo k tomu, že poslední 
skupina startovala až dvě hodiny po oficiálním prvním startu. Díky tomu se také odjel malý počet rozjížděk. 
Zvažujeme, zda se tohoto závodu budeme účastnit i v příští sezóně. V minulých třech letech se tato regata 
velmi povedla po organizační i větrné stránce, a i proto byla zařazena jako nominační na MS a 
ME.                                                                        
Českým závodníkům se příliš nedařilo, a až na pár pěkných výsledků v jednotlivých rozjížďkách, 
nemůžeme být spokojeni. Nejlepší rozjížďky zajeli Tibor Neveloš 6, Ondra Šindelka 7 a do desítky ještě 
Michal Krsička 9. Celkově se nejlépe umístil Tibor na 225. pozici z 1061 lodi a v mladší kategorii Zuzka 
Tlapáková na 102. místě z 306 lodí.                                                                         
 Za spolupráci děkuji především Martinovi Žižkovi, Martinovi Šindelkovi a Romanu Jarošovi na 
doprovodných člunech a všem rodičům za pomoc na břehu, která fungovala bezvadně. 
http://www.fragliavelariva.it/node/2529 

 

Tonda Mrzílek 
 
 
 

 



 

 



třída kategorie věk
sad 

medailí
diplomy

Laser Standard Mezinárodní absolutní pořadí 1 3
České absolutní pořadí 1 3
junioři - open (ženy i muži) do 21 let (1997 a mladší) 1 3

Laser Radial Mezinárodní absolutní pořadí 1 3
České absolutní pořadí 1 3
Dorostenky do 18 let (2000 a mladší) 1 3
ženy (ženy, juniorky, dorostenky, žačky) 1 3

Laser 4.7 Mezinárodní absolutní pořadí 1 3
Ženy 1 3
Žactvo do 14 let (2004 a mladší) 1 3

Evropa Mezinárodní absolutní pořadí 1 3
Muži 1 3
Ženy 1 3

Cadet Mezinárodní absolutní pořadí 2 6
České absolutní pořadí 2 6
České absolutní pořadí do 14 let do 14 let (2004 a mladší) 2 6

Finn Mezinárodní absolutní pořadí 1 3
České absolutní pořadí 1 3

Tornádo Mezinárodní absolutní pořadí 2 6
České absolutní pořadí 2 6

Pirát Mezinárodní absolutní pořadí 2 6
České absolutní pořadí 2 6

NJ Mezinárodní abs.pořadí 10 30
Fireball Mezinárodní absolutní pořadí 2 6

České absolutní pořadí 2 6
Žena na lodi 2 6

ORC Mezinárodní absolutní pořadí 10 30
Flying Dutchman Mezinárodní absolutní pořadí 2 6

České absolutní pořadí 2 6
RS Vareo České absolutní pořadí 2 6

Rac Mezinárodní absolutní pořadí 1 3
České absolutní pořadí 1 3

Fun Mezinárodní absolutní pořadí 1 3
České absolutní pořadí 1 3

Fus Mezinárodní absolutní pořadí 1 3
České absolutní pořadí 1 3

De1 Mezinárodní absolutní pořadí 1 3
České absolutní pořadí 1 3

CaO Mezinárodní absolutní pořadí 2 6
České absolutní pořadí 2 6

Match Race Mezinárodní absolutní pořadí 1 3
České absolutní pořadí 1 3

Team raceing 420 Mezinárodní absolutní pořadí 1 18
Team raceing Q Mezinárodní absolutní pořadí 6 18

DN Mezinárodní absolutní pořadí 1 3
České absolutní pořadí 1 3

Optimist Mezinárodní absolutní pořadí 1 3
Žáci mladší do 12 let (2006 a mladší) 1 3
Žáci starší 1 3
Žačky mladší do 12 let (2006 a mladší) 1 3
Žačky starší 1 3

Star České absolutní pořadí 2 6
Vaurien Mezinárodní absolutní pořadí 2 6

Česká jachtařská liga České absolutní pořadí 5 15



Rs700 Mezinárodní absolutní pořadí 1 3
České absolutní pořadí 1 3
Junioři 1997 a mladší 1 3

Rs500 Mezinárodní absolutní pořadí 1 3
České absolutní pořadí 1 3

Bic Mezinárodní absolutní pořadí 1 3
České absolutní pořadí 1 3

29er Mezinárodní absolutní pořadí 2 6
České absolutní pořadí 2 6

Rs Feva MAP do 18 let do 2000 a mladší 2 6
ČAP do 18 let do 2000 a mladší 2 6
Dívky do 2000 a mladší 2 6
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Informace o Jachtařské akademii ČSJ  ke   dni 19. 4. 2018 
 

www.jacht-akademie.cz 
 

 
 
1) Jachtařské přednášky v období leden až březen 2018 
 
Proběhlo 10  přednášek ,  které navštívilo 340 účastníků z řad závodníků a trenérů s platnou licencí ČSJ a 192 
platících zájemců z řad veřejnosti.  
Celkem se vybralo 28 800 Kč, které byly poslány na účet ČSJ. 
Vše bylo natočeno a je uveřejněno na Jachtařské akademii. 
 
 
2) Stav natáčení a uveřejnění technik jízd ve třídách: 
 
1.1  Třída Melges- Petr Fiala- dokončeno a uveřejněno 
1. 2 Třída 29 er- David Křížek- dokončeno a uveřejněno 
1. 3 Třída Feva- Milan Hájek – dokončeno a uveřejněno 
1. 4 Třída Optimist- Tonda Mrzílek - podklady pohromadě, bude dokončeno do konce dubna 
1. 5 Třída Cadet- Zdeněk Parůžek- dokončeno a uveřejněno  
1. 6 Třída Bic Techno- Pavel Kamenský- dokončeno a je uveřejněno 
1. 7 Třída Laser- Martin Trčka- probíhá 
1. 8 Třída RS 700- Milan Hájek- dokončeno a uveřejněno 
1. 9 Třída Fireball- Petr Kořán- dokončeno a uveřejněno 
 
3) Nové projekty 
 
3.1 Interaktivní mapa jachtařských revírů: nebude se zpracovávat, na Webu ČSJ již zveřejněno a probíhá plnění 
daty 
3. 2. Animace scénářů tréninků: řeší Tomáš Karas    -  podklady poskytl Jakub Kozelský,  dokončeno a 
uveřejněno na stránkách Jachtařské akademie. Viz http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/73-
scenare-treninku/  
3. 3  Otázky do e- learningu pro trenéry III. třídy: řeší Pepa Čermák, oblasti- 1. Teorie větru ( T. Mrzílek), 2. 
Trimování plachet ( T. Musil), 3.  Taktika a strategie ( P. Fiala, M. Hájek, J. Kozelský), 4. Závodní pravidla ( 
animace, M. Soušek), 5. Životospráva ( Kumstát), 6. Fyzická příprava ( Tomáš 
 Klíma), 7. Komunikace, koučování ( Ian Clingan), J. Kozelský), 8. Legislativa ( J. Čermák), 9. Názvosloví ( T. 
Mrzílek), 10. První pomoc a záchrana ( J. Sedláček)- dokončeno a uveřejněno, na Jacht akademii spuštěn e- 
learning, zatím staré otázky, postupně se doplňují nové- řeší Pepa Čermák 
3. 4 E- learningové testy pro trenéry:  v současné době jsou již uveřejněny na Jachtařské akademii. Soubor  
stávajících testů je doplňován postupně testy novými.  Každý zájemce se již může přihlásit a projít si testy na 
zkoušku. Při ostrém testování bude navoleno náhodně vybraných 40 otázek, na které bude 20  - 25 min času.  
 
4) Navrhovaná témata k dalšímu natočení a uveřejnění : 
 
4. 1 Psychologie dítěte a šikana- Hanka Chlumská ( bude se točit na Nechranicích) 
4. 2 Základní nácviky mladých jachtařů- A. Mrzílek ( bude se točit na Nechranicích) 
4. 3 Základy teorie větru- A. Mrzílek ( bude se točit na Nechranicích) 
4. 4 Organizování vstupních kurzů pro děti- Michal Kučera 
4. 5 Legislativa, právní minimum, pojištění trenérů- J. Čermák 
4. 6 Závodní pravidla- Martin Soušek ( bude se točit při dalších přednáškách) 
4. 7 Přístavní manévry- Daniel Vodička 
 
5) Praktický seminář v Nechranicích ve dnech 27. – 29. dubna . 2018  
 
Je přihlášeno 14 účastníků, vede Martin Trčka.  

http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/73-scenare-treninku/
http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/73-scenare-treninku/


Zde se budou poprve  testovat zájemci o trenéra III. třídy na počítači. 
 
6) Praktický seminář pro trenéry  na Lipně ve dnech 28. – 30. září 2018  
 
Seminář vede Milan Hájek, jachtař roku 2017. Bude vyvěšeno na Jachtařské akademii  po absolvování 1. 
semináře na Nechranicích. 
 
 
7) Témata přednášek v roce 2019 ( zatím v návrhu) 

Z dosavadního průběhu přednášek, z jejich zpětných vazeb, dotazů a rozhovorů s přednášejícími, plánujeme na 
příští rok 2019 zatím tato témata:  

   1. Cesta k vrcholu v námořním jachtingu- Richard Konkolski 

2. Mentální koučink u vybraných závodníků- Workshop- Marian Jelínek 

3. Navigační a weather routing systémy- Workshop- Milan Koláček 

4. Meteorologie pro okruhového jachtaře- Workshop- David Křížek 

5. Meteorologie při závodě na moři- Workshop- Milan Koláček 

6. Shrnuti taktiky a strategie v okruhovém závodě- Petr Pefi Fiala 

7. Navigace na moři ve ztížených podmínkách- Petr Ondráček 

8. Závodní pravidla přehledně- Martin Soušek 

9. Výzvy, stavba lodí, dobrodružství na moři- Ruda Kreuschneider 

 
8) Rekvalifikační kurz a testování pro trenéry II. třídy 
 
Proběhla schůzka proděkana  Mgr. Jana  Chrudimského FTVS UK Praha a Zdeňka Sünderhaufa. Zatím byla 
předjednána  základní spolupráce na další období.  Teoretická část, která obsahuje 50 hodin výuky, bude 
zajištěna profesory FTVS UK Praha. Jedná se o 2 víkendy a 1. běh bude otevřen v průběhu února v roce 2019.  
 
 
9)  Základní příručka Začínáme s jachtingem  od RYA, doporučená ČSJ,  vyjde v českém překladu v průběhu 
května. Řeší Jan Krejčiřík. 
 
10) Projekt Jachting v hodinách TV v Základních školách pokračuje v Praze. Od příštího, školního roku projevily 
zájem další oddíly a školy. Informace na Jachtařské akademii. Řeší Denisa Binjošová. 
 
V Praze dne 19. 4. 2018 
 
Zapsal:  Zdeněk Sünderhauf 
 
 
 

 



Zpráva z kontroly hospodaření KVS. 

Dne  19. 01.2018 byla provedena kontrola hospodaření KVS. Podkladem pro provedení kontroly byly 

následující dokumenty: 

- rozpis jednotlivých položek čerpání kapitol KVS, zaslaný Tomášem Musilem, předsedou 

KVS; 

- přehled příjmů a výdajů r. 2017, zaslaný Martinem Souškem, ekonomem ČSJ, ze kterého byly 

kontrolovány položky kapitol rozpočtu 02, 03 a 08; 

- zásady hospodaření  ČSJ pro rok 2017, schválené Valnou hromadou ČSJ dne 26.03.2017 

- zápisy VV ČSJ, zveřejněné na internetových stránkách ČSJ 

 

Kapitola 02 – Příspěvek na účast MS a ME 

Schváleno VH       900.000,- Kč 

Upraveno VV ČSJ     530.000,- Kč 

Skutečné čerpání v r. 2017    527.829,- Kč 

 

Kapitola 03 – Reprezentační družstvo ČSJ 

Schváleno VH    6,203.000,- Kč 

Upraveno VV ČSJ  4,840.270,- Kč 

Skutečné čerpání v r. 2017 4,502.224,- Kč 

 

Kapitola 08 – Sportovně talentovaná mládež (od podkapitoly 0806) 

Schváleno VH    4,860.000,- Kč 

Upraveno VV ČSJ  4,785.000,- Kč 

Skutečné čerpání v r. 2017 4,833.124,- Kč 

 

S výjimkou kapitoly 08 bylo skutečné čerpání nižší, než bylo schváleno Valnou hromadou a následně 

upraveno rozhodnutím VV ČSJ. 

Byla provedena kontrola vybraných prvotních dokladů, zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny.  

Absence několika prvotních dokladů za platby v zahraničí (zahraniční trenéři) byla řešena čestným 

prohlášením osoby, která předkládala vyúčtování  (trenér  SCM nebo SPS).  

 

Jednotlivé položky byly čerpány v souladu se schválenými zásadami hospodaření ČSJ.  

 

 

Jiří Bobek, člen KK ČSJ 



                                                 ZPRÁVA HLAVNÍHO TRENÉRA ČSJ 

                                                                za rok 2017 

 

Hodnocení sezóny  + hodnocení  RDA, RDB, RDJ + RD 

  

  RD -A  - V této skupině zcela jasně dominují bratří Ondra a Viktor Teplých. Oba 

jmenovaní jsou absolutními profesionály, kteří jachtingu podřídili úplně vše. Jejich aktivita je 

vzorová. Jejich přístup je na vysoké profesionální úrovni a jasně plní parametry jachtařů, kteří  

směřují za svým cílem a to jsou olympijské hry. Jejich výsledky a působení ve světové špičce 

jachtařského dění mě velmi těší a jsem přesvědčen, že oba úspěšně dokončí svojí olympijskou 

cestu. Jejich pozice v jachtařské top skupině se mi jeví jako velice stabilní. A oba jasně jdou za 

svým cílem a ten je kvalifikace  na OH v Aarhusu.       

    Karel Lavický  RSX – Také Karel se plně v minulém roce jasně 

nasměroval na další olympijskou cestu a plně tomu podřídil celou svojí celoroční přípravu. Zařadil 

se do  skupiny složené ze zahraničních surfařů. Karel je ve výborné kondici, má vysokou 

tréninkovou aktivitu, ale jeho výsledky nejsou zatím na úrovni, aby nějak překvapily. Také Karel, se 

svojí aktivitou jasně směřuje k olympijské kvalifikaci v Aarhusu.      

 Samozřejmě, že všichni tři jmenovaní budou mít velmi těžkou úlohu se kvalifikovat, protože 

konkurence je obrovská a postupová místa jsou silně omezena, ale já jím věřím.   

             

   RD- B         B- Výběr 

reprezentačního družstva  LASER čítá momentálně následující jachtaře a to Jakuba Halouzku, 

Štěpána Novotného Laser ST a Martinu Bezděkovou na Laser Radial. Jakub Halouzka - je ještě v 

juniorském věku, přesto  se již mnohokrát zúčastnil velkých mezinárodních regat. Zatím sbírá 

zkušenosti a má vše před sebou. Je v dobré kondici a má celkem dobrý jachtařský grif. Má velké 

šance a je pouze na něm jak s nimi naloží. Myslím, že o něm ještě uslyšíme. 

            

 Štěpán - je nepatrně starší, má více zkušeností než Jakub, má velmi dobrou jachtařskou 

techniku, fyzicky je dobře vybaven. V loňském roce se lehce zlepšil a zabral v tréninku. Musí si 

udržet vysoký standart do budoucí sezony, jak v přípravě, tak na regatách.  

   

           Martina Bezděková – byla do RD-B zařazena teprve nedávno a již je vidět zlepšení jak v 

přístupu k tréninku, tak i v samotném jachtingu který předvádí. Vím, že je Martina pod 

drobnohledem jachtařské veřejnosti, ale myslím, že právem patří do RD-B a že i u ní existuje šance 

na úspěšnou kvalifikaci v Aarhusu i díky relativně velkému počtu kvalifikačních míst. 

 

           Dominika Vadurová a Sára Tkadlecová na 49'' FX jsou dalšími členkami výběru pro Aarhus 

a jak milé dámy sleduji již delší čas, musím konstatovat, že udělaly obrovský kus práce od 

momentu, kdy si stouply poprvé na tento jachtařský speciál. Dámy již druhým rokem provozují 

profesionální pojetí jachtingu a to je velkým příslibem do budoucna. Budou to mít ale velmi těžké, 

protože kvalifikačních míst není mnoho. Jejich tréninková morálka a přístup k jachtingu je velmi 

kvalitní. 

             

 RD Aarhus- do tohoto výběru spadají sestry Veronika a Kateřina Živná, které na 49''FX 

teprve začínají a jejich působení v tomto týmu vidím zatím jako úplný začátek se sbíráním 

zkušeností a protože jsou velmi mladé, tak mají ještě vše před sebou. Je ovšem velice sympatické, 

že se do velkého jachtingu takto vrhli. 

 

            Posádka Michal Koštýř- Klára Kulhánková mají velké plány a připravují se na vstup  do 

olympijského dění na Nacra17. Mají objednaný nový set Nacra a dubnu začínají svojí olympijskou 

kampaň. Michal je určitě výborný jachtař , ale teprve začínají a tak uvidíme jak si tím poradí. 

             



   

Hodnocení trenérů – Sps, SCM + celých skupin       

   

  Skupina SCM Laser pod vedením  Michala Smolaře jede v plném režimu a podle 

stanovených a předložených ročních plánů. Myslím,že tato skupina je velice aktivní posouvá svoji 

výkonnost směrem nahoru. Pojetí moderních tréninků,metod a dobrých tréninků hlavně na vodě se 

mě jeví do budoucna jako pozitivní a závodníci jako  Halouzka, Přikryl, Moučka a nově slečny 

Himmelová a Švíková – to jsou ti co produkuje tato skupina. Dobrá atmosféra a týmově rodinné 

prostředí pod taktovkou ''někdy přísného'' Michala Smolaře budují něco, co cítím jako velice 

pozitivní prvek v jejich aktivitě. Michal ve spolupráci s Johanou Rozlivkovou vytvořili kompaktní 

trenérský tým, který je svou činností velkým příslibem do budoucna. 

            

 SCM 29'' pod vedením  Davida Křížka – Skiffy 29'' nemají v ČR  snadnou pozici a plno lidí 

má negativní  a silně zastaralé názory. Jedná se ovšem o moderní třídu v celém světě silně 

rozšířenou, populární a hlavně je to kvalitní jachting na skiffech. U nás to byla zpočátku 

průkopnická třída , ale má svoji pozici ve světovém jachtingu a proto je také zařazena do koncepce  

ČSJ, jako juniorské přípravná třída. Potýká se ovšem s malým zájmem nových adeptů do této 

skupiny, což je způsobeno i šířením nepravdivých informací ze strany některých jachtařů o této 

třídě. Ano máme rok 2018 a jachtařský svět se maličko posunul někam jinam, takže pro ty co brojí 

proti 29''- ano je to přípravka pro 49 '' a ten je olympijský. David to nemá jednoduché ,ale věřím,že 

letos pozvedne český  29'' směrem nahoru,protože zkušenosti a mezinárodní přehled na to má a o 

jeho trenérské kvalitě rozhodně nepochybuji.       

             

 SPS pod vedením Tondy Mrzílka si vede celkem dobře, má širší základnu závodníků než v 

minulých letech. Skupina je aktivní a její působení v ČR, ale i v zahraničí má dobrou úroveň, 

pořádá pravidelná plánovaná soustředění  a přípravu směruje k vyhledávání nových talentů,což je 

její hlavní úkol. Tonda je mnoho českých dětí úplný začátek celé jachtařské cesty, kariéry a hlavně 

dobrého jachtingu. Jeho spolupráce se zahraničními trenéry je velmi dobrá, naší nejmenší mají šanci 

se dostat k týmům, které jsou kvalitní, je určitě největším přínosem jeho práce. Od Tondy ale 

potřebujeme  mnohem více žáků, které bychom rádi obsadili do přípravných tříd jako 

29',Laser,Cadet či 420.           

     

Co se podařilo ( o co SÚ nejvíce usiluje) : 

 komunikace a spolupráce trenérů v této skupině, 

 pro další zkvalitnění a vývoj jednotlivých týmů se vzájemně zužitkovávají informace a  

poznatky ze strany trenérů týmů a zároveň jsou přínosem cenných informací pro KVS, 

 zahájení aktivity LT Bic Techno v rámci koncepce ČSJ, 

 SÚ se pravidelně schází a informuje a ze svých schůzí, zveřejňuje své zápisy. Naším cílem 

je informovat jachtařskou veřejnost o dění v týmech, o aktivitě členů týmů, o úspěších či 

neúspěších, o potřebách trenérů a členů týmů pro další zvyšování a zabezpečení kvality 

profesionální a sportovní úrovně, 

 dále jako Hlavní trenér pravidelně zhodnocuji informace trenérů a závodníků a podávám 

(potažmo ve spolupráci s předsedou KVS) informace při zasedáních VV ČSJ, 

 byla vytvořena Koncepce LT – jednoduchá, jasná a srozumitelná, 

 závodníci začínají chápat smysl této koncepce, která jasně definuje podporu LT směřující k 

OH v jachtingu, a to jak cestou týmovou (Laser, 29er, Bic techno), tak individuální (49erFX, Nacra, 

RSX), 

 trénink a účast RD, RDJ, SCM a S ps týmů na zahraničních regatách a kempech, 

 spolupráce se zahraničními týmy a trenéry, 

 koncentrace na špičkové jachtařské revíry je příslibem do budoucna, jsou to revíry, kde se 

odehrává ten opravdový  světový jachting 

 týmy SCM a Sps trénují v zahraničí s minimální zimní přestávkou již od poloviny února, 



 týmy SCM a Sps absolvují kempy se silnou mezinárodní konkurencí – jasná snaha trenérů 

SÚ o rychlejší vstup do evropské špičky, 

 od ledna 2018 převzala kontrolu nad kondiční přípravou u týmu SCM trenérka a asistentka 

týmu Laser slečna Johana Rozlivková, která pod vedením KT Tomáše Klímy systémově vede tuto 

skupinu a svoji funkci vykonává velmi  svědomitě. 

 díky systémové práci trenérů jsme se oproti minulosti výrazně posunuli od individuálního 

jachtingu k jachtingu Týmovému a týmové spolupráci. 

 SÚ navrhuje a doporučuje KVS a VV postupně výrazně větší finanční podporu jednotlivých 

týmů, což se relativně daří, 

 díky tomuto úsilí očekáváme,že vynaložená snaha všech přinese dobré výsledky. 

  

Co se nepodařilo ( co je důležité zlepšit nebo změnit ): 

 přetrvávají problémy s přechodem nových talentů do skupiny SCM, 

 musí být jasně zdůrazněna  a propagována podpora SCM – jasná OH cesta, 

 je nutné zlepšit spolupráci a apelovat na aktivitu klubů v rámci přechodu na podporované 

OH LT, 

 flotila 29er není na 100% využita – větší apel na LT RS Feva a Cadet a trenéry těchto LT, 

 větší apel na spolupráci klubových a třídových trenérů s trenéry Sps a SCM při výběru 

vhodných Talentů do těchto výběrových skupin, 

 v souvislosti s tím přetrvává malá aktivita a podpora klubů při přechodu z LT Q na přípravné 

OH třídy (Laser a 29er), bylo by vhodné se zamyslet nad podporou těchto LT v rámci podpory 

klubů tak, jak je tento systém zaveden u LTQ (starty/týmy na PČR, MČR), 

 v rámci podpory trenérů nebylo dotaženo do finální fáze materiální vybavení trenérů SpS a 
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              SCM – oblečení, bóje, tablety, dalekohledy s nivelací atd.. Nedořešenou záležitostí jsou i 

              meteo stanice, které jsou částečně nefunkční, a které by měly v letošní sezoně  být pro RD

   určitě k dispozici. 

                

                

 další  součástí zajištění naší reprezentace od juniorů až po dospělé a trenérů nevyjímaje, je 

dlouhodobě nedořešené a nezajištěné  týmové oblečení na slavnostní příležitosti (všechny 

profesionální zahraniční týmy tímto vybavením disponují a prokazují jasnou identitu a sounáležitost 

k týmu a zemi, kterou reprezentují), 

 v rámci mobility máme absolutní nedostatky oproti většině evropských zemí, nemáme 

automobily, které by mohly být prezentovány s případnými sponzory, zdůraznila by se jasná 

národní identita (např.Czech national sailing team).  Je nutné myslet na obnovu člunů a vleků vč. 

nástaveb na transport lodí, atd..Trenéři používají svoje soukromá vozidla a jejich výdělky jim 

nedovolují ušetřit v krátké době na nová transportní vozidla pro týmové účely a silou vůle drží 

soukromá auta při životě. 

 SÚ zve pravidelně předsedu KVS na svoje periodické schůze, kde se snažíme konfrontovat 

naše myšlenky, cíle a snahu všech trenérů a předkládat je předsedovi KVS. Bohužel naše rozhodnutí 

a doporučení nejsou mnohdy předsedou KVS prezentovány na VV tak, jak jsou na SÚ 

odsouhlaseny, 

 KVS dostatečně, průběžně a včas neinformuje šéftrenéra o důležitých finančních otázkách v 

zajištění jednotlivců a týmů, často přetváří rozhodnutí SÚ v jinou variantu, aniž by mě o těchto 

úpravách či změnách informoval, přesto že jsem členem KVS s poradním hlasem. Vzniká tak 

informační blok a tím se komplikuje možnost včasného informování členů RD a trenérů týmů, 

 některé informace mě a trenéry naprosto míjí, viz „angažmá anglického specialisty“ Iana 

Clingana, který byl doporučen Jakubem Kozelským jako „špičkový světový trenér“. Přitom 

konkrétní informace, které dostáváme od našich zahraničních kolegů trenérů a špičkových 

medailistů z OH výrazně nekorespondují s prezentací tohoto kouče v ČR.  V rámci přednášek, kdy 



představil svoji vizi, jsme postřehli zajímavé momenty, ale nic závratného jsme se nedozvěděli, byla 

to přednáška vhodná pro trenéry na klubové úrovní a bezpředmětná pro členy SCM, 

 jako vedoucí trenér SÚ a člen KVS jsem dosud nebyl ze strany předsedy přesně informován 

o angažmá pana Iana Clingana, pouze víme, že se měl seznámit se současnou strukturou ČSJ a měla 

být zpracována analýza v oblasti dětského, mládežnického a dospělého výkonnostního jachtingu v 

ČR. Proti tomuto původnímu záměru nemám výhrady. 

 rozhodně jsem do dnešního dne nebyl předsedou KVS informován o rozšíření projektu nebo 

o další aktivitě Iana Clingana, tedy o jeho trenérském působení u LT Laser Standard. Neznám plán 

tohoto trenéra, nevím koho přesně má tréninkově systematicky vést, neboť většina členů RD v této 

LT již má své skupiny, kouče a svůj program, není mi známo financování a jeho výše, a tedy 

konkrétní další působení tohoto zahraničního „experta“. 

 částečné zhodnocení struktury ČSJ a podpory LT Ianem Clinganem se ke mně dodnes 

nedostal a nebyl jsem ze strany KVS informován ani o návrhu dlouhodobé spolupráce a jejího 

financování, které byl zpracován předsedou KVS, 

 rozhodně nechápu proč na začátku závodní sezóny, která je zároveň první šancí v nominaci 

na OH, se někteří členové VV a KVS nezamyslí nad efektivitou a smyslem a finanční náročností 

tohoto projektu, přišlo by mi přirozené, kdyby tento projekt byl realizován dříve, a ne na prahu 

nominační sezóny na OH, když téměř všichni členové RDA, RDB,RD spolupracují se svými 

trenéry a zahraničními týmy a mají         

 jasně daný program a Plán sezóny, který realizují v přípravě na tento hlavní závod sezóny. 

 přišlo by mi výrazně rozumnější a efektivnější využít finanční prostředky, které se jistě na 

tuto spolupráci plánují, na přípravu a zajištění našich sportovních skupin v tak důležité sezóně, jako 

je ta letošní, 

 nejsem si jistý, že Ian Clingan je světový trenér, protože moje osobní zkušenosti a můj 

profesionální přehled a informace, ke kterým se v zahraničí dostávám, se diametrálně liší od 

prezentovaného názoru KVS potažmo TMK. 

 

Mně jako vedoucímu trenérovi záleží nejvíce na těchto věcech:     

 dobré atmosféře v týmech od Sps až po RDA 

 dobré atmosféře mezi trenérským kádrem 

 snaha o maximální výkonnostní růst našich svěřenců,členů RD- A, RD- B a RD 

 společně o nejefektivnější využití přidělených finančních prostředků,podpoře našich 

jachtařů,kteří se snaží o olympijské hry. 

 chci zachovat naši hlavní myšlenku, se kterou jsme do této práce jako profesionálové 

vstupovali, a tou je :   VŠE PRO ČISTÝ  JACHTING A ZACHOVÁNÍ MYŠLENKY FAIR PLAY ! 

             

                                                            Michael Maier 

               Cadíz 14.03.2018                                                            vedoucí trenér ČSJ 



Vážení sportovní přátelé, zejména účastníci poslední Valné hromady ČSJ,

Obracím se na vás zcela výjimečně přímo a to v reakci na jednání valné hromady ČSJ konané dne

17.3 .20 18 s aktuelní informací.

Ti, kteří byli přítomni jednání VH ví, že zde byla prezentována zpráva hlavního trenéra Michaela

Maiera (Michael se nemohl osobně jednání VH zúčastnit), jejíž některé části jsem označil na VH za

nepravdivé. Podobně je vnímal i předseda KVS Tomáš Musil, jehož se tyto části kritizující činnost

KVS a zejména jejího předsedy týkaly. Tomáš požaduje doložení uvedených tvrzení, jak vyplývá

z dále uvedeného mailu:

Začátek citace

Obsah mailu T Musila:

na VH éSJ dne 17. 3. 2018 jsme byli seznámeni se Zprávou hlavního trenéra za rok 2017. Michael
Maier se v této zprávě dopouští níže uvedených nepravdivych tvrzení nejméně ve třech bodech. Žádám
o uvedení těchto tvrzení na pravou míru nebo jejich doložení. Ve zprávě jsou uvedeny i další výhrady k
činnosti KVS, potažmo mojí osoby. Žádám o vysvětlení, proč s těmito výhradami nebyl doposud nikdy
seznámen VVnebo KVS.

1) "SÚ zve pravidelně předsedu KVS na svoje periodické schůze, kde se snažíme konfrontovat naše
myšlenky, cíle a snahu všech trenérů apředkládat je předsedovi KVS. Bohužel naše rozhodnutí a
doporučení nejsou mnohdy předsedou KVS prezentovány na VV tak, jak jsou na SÚ odsouhlaseny."

Žádám o doložení tohoto tvrzení konkrétními případy. Dále žádám o vysvětlení mechanismu, jakým tak
má být činěno, je-li Michael Maier, předseda SV, členem VVje a zárovei1 zápisy SUjsou vždy
předkládány VV. Dále žádám o vysvětlení, proč s uvedeným nebyl doposud nikdy seznámen VV nebo
KVS.

2) "KVS dostatečně. průběžně a včas neinformuje šéftrenéra o důležitých finančních otázkách v
zajištění jednotlivců a týmů, často pretvári rozhodnutí SÚ vjinou variantu, aniž by mě o těchto
úpravách či změnách informoval, přesto že jsem členem KVS s poradním hlasem. Vzniká tak
informační blok a tím se komplikuje možnost včasného informování členů RD a trenérů tymů, "

Žádám o doložení tohoto tvrzení konkrétními pripady, a to zejména případy, kdy cituji "často přetváří
rozhodnutí SÚ vjinou variantu, aniž by mě o těchto úpravách či změnách informoval". Dále žádám o

vysvětlení, jedná-li se o "časty'íjev, proč s uvedeným nebyl doposud nikdy seznámen VV nebo KVS.

3) "rozhodné jsem do dnešního dne nebyl předsedou KVS informován o rozšireni projektu nebo o další
aktivitě lana Clingana, tedy ojeho trenérském působeni u LT Laser Standard. Neznám plán tohoto
trenéra, nevím koho přesně má tréninkově systematicky vést, neboť většina členů RD v této LT již má
své skupiny, kouče a svůj program, není mi známo financování a jeho výše, a tedy konkrétní další
působení tohoto zahraničního" experta ".

Žádám o vysvětlení tohoto tvrzení. Zejména, zda předseda SÚ popírá náš společný telefonický
rozhovor v únoru predjeho odjezdem do Cadizu, v kterém byl seznámen a odsouhlasil tréninkový
kemp členů SCM a RD s Janem Clinganem v době od 8. 3. do 18. 3. a v době od 29. 3. do 6. 4.. Dále,
zda popírá příjem emailů ohledně organizačního zajištění těchto akcí ze dmi: 16. 2., 17. 2., 19. 2., 20.
2., 23. 2, 25. 2., 2. 3. a znovu 16. 3. Podotýkám, že dalšími prijemci těchto emailů byli: Jakub



Halouzka, Štěpán Novotny, Jiří Halouzka, Jiři Halouzka starší, Michal Smolar, Benjamin Přikryl,
Mario Nuc a lan Clingan a můžu je na vyžádání předložit. Dále žádám o vysvětlení, za jakým účelem
vezl na Mallorcu člun pro zajištění těchto akcí, o kterých, jak uvádí, neměl povědomí. Dále žádám o

vysvětlení, proč s uvedenou výhradou nebyl doposud seznámen VV nebo KVS.

Konec citace.

VH uložila VV zabývat se vzniklou situací související s kritikou činnosti KVS.

Já osobně považuji situaci za kritickou a to zejména proto, že jsme na začátku sezony, ve které máme

před sebou první kvalifikaci na OH 2020. Podle mého názoru se jedná o hlubokou komunikační krizi,

kterou je nutno řešit okamžitě a razantně, aby se minimalizoval dopad na členy reprezentačních a
mládežnických družstev.

Proto jsem pozval na schůzku se mnou jak Michaela Maiera, tak Tomáše Musila s cílem najít rychlé
východisko. Schůzka proběhla 26.3.2018.

Na schůzce jsme se nezabývali hledáním "pravdy" i když řadu věcí jsme si vzájemně vysvětlili.

Některé však mezi Michelem a Tomášem zůstávají (např. viz výše) aje na nichjakje časem dořeší.

Z mého pohledu je zejména nutné vyřešit dvě, nejvíce na VH hromadě zmiňované věci a to

komunikaci mezi sportovním úsekem a KVS a dále otázky kolem angažovanosti lana Clingana
(anglický trenér) v ČSJ v roce 2018.

Komunikace.

Nejen ze schůzky s oběma aktéry jsem došel k závěru, že model KVS a SÚ není příliš funkční a bylo

by ke škodě věci trvat na jeho pokračování. Nefunkčnost je ještě umocněna nejen komunikační

barierou mezi šéftrenérern a předsedou KVS, ale také nejasnou hranicí mezi kompetencemi SÚ a

KVS. Není také úplně v pořádku občas kritizovaný konflikt zájmů Michaela Maiera, který se stal

placeným šéftrenérem a tím i vedoucím SÚ, ale zároveň je kooptovaným členem VV ČSJ, kde

v některých situacích i ekonomického charakteru může de facto rozhodovat sám o sobě.

Navrhl jsem oběma účastníkům následující řešení:

KVS se nadále bude zabývat pouze záležitostmi strategického charakteru. Stávající komunikační,

manažerské a kontrolní vazby mezi KVS a SÚ převezme dočasně přímo VV resp. jeho předseda.

Michal Maier uvolní místo ve VY, pro doplnění VV vhodnou osobou, v jejíž kompetenci by bylo

metodické a strategické řízení SÚ ajeho kontrola.

Po krátké diskuzi oba aktéři s řešením souhlasili. Dané řešení předložím VV k hlasování per-rollam.

lan Clingan.

Na schůzce jsme si nejprve vysvětlili, proč KVS přišla s návrhem využít možnosti angažovat

zahraničního trenéra s takovými zkušenostmi a referencemi jaké lan bez pochyby má. Šlo především

o to pomoci našim smluvnim trenérům SPS a SeM vnést do jejich činnosti Výkonným výborem ČSJ

požadované standardy obvyklé v jachtařsky rozvinutých zemích. V žádném případě nešlo o záměr

poučování, špiclování či dehonestování jejich práce. Naopakjde o snahu pomoci jejich profesnímu

růstu.

Na VH byly některými účastníky diskuse vzneseny námitky ke kompetentnosti výběru lana. Své

výhrady resp. osobní názor na lana sdělil i Michael. Jájsem požádalo názor Jakuba Kozelského,

který se zatím jako jediný Čech prosadil na trenérském poli i v zahraničí. Jejich svěřenkyně byly po

dva roky minulé olympijské kampaně sparingpartnerkami a Kuba s lanem po celou tuto dobu úzce



spolupracovali. Jeho hodnocení je veskrze pozitivní zakončené větou " ... pokud bych si mohl vybrat

trenéra pro Veroniku vybral bych si jeho." Veskrze pozitivně a velice přínosně hodnotili 4 naši

členové SCM soustředění na Mallorce, které pro ně vedl lan na začátku letošního března. Kladné

písemné reference mám i od RYA a Irské federace. Z písemných - nikoliv nezávazně ústně

zprostředkovaných stanovisek nepochybuji o tom, že cca 100 denní angažování lana by bylo pro naše

závodníky i trenéry velkým přínosem.

Na schůzce Michael upozornil i na další aspekt proč jsou ze strany trenérů výhrady k angažování lana.

Jde zejména o cenu, kterou lan požaduje a která je sice v zahraničí obvyklá, ale přesto více jak

dvojnásobně vyšší oproti nákladům na jednoho našeho trenéra. To se trenérům nelíbí, a domnívají se

že by bylo možné tyto prostředky využít efektivněji. Zde musím podotknout, že při sestavováni

rozpočtu na rok 2018 jsme akceptovali prakticky všechny obdržené požadavky. Angažováním lana by

tedy nebyla jakákoliv jiná plánovaná činnost ani činnost našich trenérů nikterak omezována.

Na druhou stranu nemá cenu násilím vnucovat našim trenérům spolupráci s někým, koho nechtějí.

Nechali jsme tedy záležitost zatím otevřenou a po návratu Michaela z Mallorky se s Dímk tomu znovu

vrátím.

Na schůzce jsem také ujistil Michaela, že jak on jako šéftrenér, tak trenéři SPS a SCM mají moji plnou

podporu a věřím, že společně najdeme nejefektivnější a nejrychlejší stu pro naše talentované

jachtaře k evropskému, světovému i olympijskému vrcholu.

Garda, 30.3.2018

Karel Bauer



Komise mládeže předkládá pravidla pro rozdělení dotací na rok 2018 následovně: 

Pravidla pro rok 2018: 

1) Podpora klubů pracující s mládeží na rok 2018, 

a)do programu podpora klubů patří v roce 2018 všechny lodní třídy splňující následující pravidla: 

-lodní třída je registrovaná v WS. 

-ALT dané třídy pořádala v předchozím roce Pohár ČR (7p) a MČR. 

-v předchozím roce měla minimální počet mládeže splňujících stanovený počet startů 10. 

-stanovený počet startů pro závodníka je minimum 3 starty v dané LT na závodech Poháru ČR, nebo 
regionálním poháru (Čechy, Morava) nebo MČR. 

b)složení týmů: 

jedno posádkové třídy nejméně 3 posádky z jednoho klubu do 15 let + trenér 

 dvou posádkové třídy nejméně 2 posádky z jednoho klubu do 15 let + trenér, třetí a další                                                                        

                                          posádka může mít 1 závodníka nad 15 let, tento není započítán do podpory. 

d)- tým musí být pod vedením trenéra nejméně III. třídy    

 - za platný start se bere takový start, kdy závodník je klasifikován alespoň v jedné rozjížďce jinak než 
„DNC“ 

- v případě, že se závod neodjede, vypočítává se příspěvek na základě startovní listiny z účasti a 
nikoliv z rozjížděk 

e) kluby nahlásí své týmy jednotlivým delegátům do 31. 5. 2018 včetně jména trenéra.  

Delegáti ALT vedou evidenci účasti klubů na započítávaných závodech (7p) v rozsahu jméno trenéra, 
počet a jména klubových závodníků. Bude použita sjednocená tabulka evidence startů. 

 

2) Příspěvky pro ALT 2018 

a) příspěvek pro Alt je určen na trénink mládeže pořádaných jednotlivými ALT daných tříd. 

b) do programu podpora ALT patří v roce 2018 všechny lodní třídy splňující následující pravidla: 

-lodní třída je registrovaná v ISAF. 

-ALT pořádala v předchozím roce Pohár ČR (koof.7) a MČR. 

-v předchozím roce měla minimální počet mládeže, splňujících stanovený počet startů, 10 závodníků. 

-stanovený počet startů pro závodníka je minimum 3 starty v dané LT na závodech Poháru ČR, nebo 
regionálním poháru (Čechy, Morava) nebo MČR. 

c) zástupci jednotlivých ALT vypracují předběžný plán akcí a zašlou ke schválení KM do 31. 5. 2018  Po 
schválení KM uzavřou smlouvu se svazem. 

d) po ukončení akcí vypracují zprávu a vyúčtování a pošlou ke kontrole KM do 30. 11. 2018, pokud 
nebylo s KM dohodnuto jinak. Po schválení provedou vyúčtování se svazem. 

e) rozdělení prostředků pro jednotlivé ALT splňující dané pravidla je dáno počtem mládeže 
startujících v dané třídě v předcházejícím roce. 

f) Maximální výše podpory pro jednotlivou ALT je 200.000,-Kč 

 

 



Podporovaná 

lodní třída

Počet závodníků s 

alespoň 1 startem v 

roce 2017

% mládežnických 

závodníků

Rozdělení rozpočtu

RS Feva 127 26,6% 159 748 Kč                 

Laser 4,7 31 6,5% 38 994 Kč                    

Laser Radial 25 5,2% 31 447 Kč                    

Evropa 31 6,5% 38 994 Kč                    

Cadet 35 7,3% 44 025 Kč                    

Q 159 33,3% 200 000 Kč                 

29er 24 5,0% 30 189 Kč                    

Big Tecno 45 9,4% 56 604 Kč                    

477 600 000 Kč                 

Suma 600 t.  Strop 200 t. Kč

Tento návrh je zpracován podle pravidel navržených pro rok 2018 

Tyto ALT splňují podmínky:

pořádaly Pohár ČR a MČR

mají 10 a víc závodníků do 18 let s minimem 3 starty v Poháru ČR,

MČR  nebo regionálním poháru.
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