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Zápis z jednání VV ČSJ 
Čtvrtek, 20. dubna 2017 – YC CERE, Praha 4 - Podolí 

 

Přítomni: Bauer, Fantová, Maier, Musil, Novotný, Smetana, Soušek, Sünderhauf, Vašík 

Omluveni: Švec 

KK: Schwarz (do 14:30) 

 

  

1) Projednání zápisu 

 

Zápis schválen bez připomínek. 

 

Jako host se zasedání VV zúčastnil čestný místopředseda ČSJ Jiří Maier, aby informoval 

členy VV o tom, že obdržel od vedení YCR Jachting Roudnice nad Labem neoprávněné 

napomenutí ohledně uskladnění majetku ČSJ (12 ks plováků Bic Techno) v únoru 2017. VV 

ukládá D. Dvořákové zaslat předsedovi YCR Jachting Roudnice nad Labem dopis 

s vysvětlením, že se jednalo o uskladnění majetku ČSJ v souladu s platnou smlouvou 

uzavřenou mezi ČSJ YCR Jachting Roudnice nad Labem, nikoli o uskladnění soukromého 

materiálu.  

 

Dále J. Maier informoval členy VV o technickém stavu svazových motorových člunů a tom, 

že převod motorového člunu a přívěsu z majetku ČSJ na YC Kovářov je dokončen. 

 

Dále se zasedání VV jako hosté zúčastnili zástupce ALT Evropa Richard Kafka a předseda 

ALT RS Václav Brabec s žádostí o podání vysvětlení návrhů KM k podpoře lodních tříd. 

Materiály, které ALT Evropa a RS zaslaly, jsou přílohou tohoto zápisu. VV připomínky ALT 

Evropa a RS projednal a ukládá KM ČSJ připravit ke zveřejnění aktuální strategii podpory 

lodních tříd ČSJ. Dále ukládá KM připravit text s vysvětlením, proč bylo vyjmuto devět 

z jedenácti lodních tříd z pravidel pro udělování příspěvku lodním třídám, a zveřejnit 

podklady KM objasňující podle jakého klíče byl rozdělen příspěvek lodním třídám.  

 

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

informace o přípravách společenského večera spojeného s vyhlášením ankety Jachtař roku 

2017. Výkonný výbor vzal předložené informace PR manažerky ČSJ na vědomí. 

 

 

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

 

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

informoval o průběhu závodu na Mallorce. Dále podal informace o činnosti trenérů SCM 

29er, SCM Laser a SpS.  

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

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

 

 

3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody  

 

VV schválil jednohlasně návrh předsedy KVS na rozdělení doplatku budgetu pro rok 2017 

následovně: 
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RD A 

Viktor Teplý – Laser:    969 972,- Kč 

Ondřej Teplý – Finn:    992 569,- Kč 

Karel Lavický – RSX:   687 005,- Kč 

 

RD J 
Štěpán Novotný – Laser:   356 642,- Kč 

Jakub Halouzka – Laser Radial:  325 783,- Kč 

 

VV jednohlasně schválil návrh KVS na rozdělení finanční podpory pro SCM, SpS a RDJ 

Laser na účast na vrcholných akcích následovně:  

SpS:     290 000,- Kč 

SCM 29er :    330 000,- Kč 

SCM Laser:    495 000,- Kč 

RDJ Laser:    325 000,- Kč 

 

VV jednohlasně schválil následující návrh nominace ALT ČWA předložený předsedou KVS: 

ME RS:X, 6. - 13. 5. 2017, Francie: Karel Lavický  

 

VV jednohlasně schválil následující návrh nominace ALT Finn předložený předsedou KVS:  

ME Finn, 7. - 13. 5. 2017, Francie: Ondřej Teplý 

 

 

4) MČR 2017 
VV jednohlasně schválil návrh předsedy KR Radima Vašíka na změnu nominace rozhodčích 

a funkcionářů na MČR Lipno regata (CTL171326) následovně: 

HR: Vašek Brabec 

P-PK: V. Rozsypal  

PK: M. Soukupová 

Garant: K. Švec 

VV jednohlasně schválil kategorie pro MČR 2017. Tabulka s kategoriemi pro MČR 2017 je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

VV ukládá M. Souškovi zpracovat návrh na rozdělení rozpočtované částky na příspěvky  

MČR (600 000,- Kč) a připravit návrh na rozdělení pro jednotlivé pořadatele MČR. 

 

 

5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2017  

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 18. 4 2017. 

 

Výkonný výbor schválil rozdělení příspěvků jednotlivým KSJ (viz tabulka v příloze). VV 

ukládá M. Souškovi realizovat smlouvy dle přiložené tabulky. 

 

 

Kraj CELKEM 

11 108 896 

12 47 501 

13 37 690 

14 29 642 
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15 19 935 

16 45 044 

17 32 441 

18 6 675 

19 19 889 

20 7 661 

21 77 366 

22 18 901 

23 10 503 

24 37 858 

Celkem 500 000 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil nominaci Karla Bauera jako delegáta na 34. Valnou 

hromadu ČUS, která se uskuteční 13. 5. 2017 v SC Nymburk. 

 

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

které se uskuteční 24. 4. 2017. 

 

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

konalo 11. 4. 2017. 

 

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

konalo 13. 4. 2017. 

 

Výkonný výbor obdržel žádost předsedy ALT RS Václava Brabce o příspěvek ve výši 

150 000,- Kč na Mistrovství Evropy RS700 a závěrečný závod Evropského poháru lodních 

tříd RS Feva a RS500. Výkonný výbor jednohlasně rozhodl žádosti vyhovět. 

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – podala informaci, že jachetní oddíl TJ Baník Karviná (reg. č. 

2411) ukončil činnost. VV bere tuto informaci na vědomí a ukládá D. Dvořákové vyřadit JO 

z evidence ČSJ. 

 

VV obdržel žádost předsedy ALT Catamaran Open na zařazení posádky katamaránu Flying 

Phantom, Davida Křížka a Milana Harmáčka, do reprezentačního družstva ČSJ. VV ukládá 

KVS spolu se Sportovním úsekem ČSJ, aby na květnovém zasedání VV předložila své 

vyjádření k této žádosti. 

 

 

7) Různé 

                                

V. Novotný – KM – předložil návrh Komise mládeže na rozdělení příspěvků pro jednotlivé 

lodní třídy. Výkonný výbor vzal návrh na vědomí a vrátil jej KM k dopracování s tím, aby 

KM ještě zvážila výši zastropování příspěvku a předložila nový návrh na květnovém zasedání 

VV. 

 

V. Novotný – KM – podal informaci o tom, že KM vyhlašuje grant na podporu projektů 

směřujících k rozvoji mládežnické členské základny pro ALT, které nemají podporu trenéra 
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SCM. Smyslem projektů je, např. podpora dlouhodobé, systematické, tréninkové práce trenéra 

dané ALT nebo jednorázová akce vedoucí k rozvoji dané ALT, zvláště pak akce pro navýšení 

počtu mládežnických členů jednotlivých ALT. Maximální výše grantu je 50 000,- Kč. 

Žádosti, včetně rozpočtu a se souhlasným stanoviskem jednotlivých výborů daných ALT, je 

potřeba zaslat KM do 30. 5. 2017.  

VV vzal předložené informace na vědomí. 

 

R. Smetana – ALT, KLM – podal informaci o tom, že u pojišťovny Allianz je možné sjednat 

pojištění odpovědnosti na loď nebo osobu v odpovídající výši pojistného plnění. Dále 

předložil seznam osmi zástupců Allianz, který bude po dohodě s těmito zástupci zveřejněn na 

webu ČSJ. 

 

Z. Sünderhauf – TMK, PR – představil pracovní verzi projektu „Systém vzdělávání 

v jachtingu“ (viz příloha). VV vzal na vědomí předložené informace.  

 

VV jednohlasně schválil změnu ve složení členů Komise rozhodčích. Odstupujícího 

Vlastimila Šindýlka nahradil Josef Čermák.  

 

K. Fantová – KKK – informovala o průběhu finálních příprav LODM 2017. 

 

K. Fantová – KKK – informovala o výstavě „60 let jachtingu v Olomouckém kraji“, která se 

koná do 30. dubna ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Tuto výstavu připravil KSJ Olomouc 

ve spolupráci s JK Olomouc. Výkonný výbor děkuje KSJ Olomouc a Jachetnímu klubu 

Olomouc za vzornou prezentaci jachtingu.  

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 18. května 2017 v YC CERE.  

 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Dopis předsedkyně ALT Evropa 

2. Dopis předsedy ALT RS  

3. Zpráva hlavního trenéra ČSJ 

4. Zpráva trenéra SpS 

5. Zpráva trenéra SCM 29er 

6. Kategorie MČR 2017 

7. Rozdělení příspěvků KSJ 

8. Projekt „Systém vzdělávání v jachtingu“ 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

 

Dopis předsedkyně ALT Evropa 
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 Dopis předsedy ALT RS včetně návrhu na rozdělení příspěvků ALT 

 

 
Věc: Reakce na výzvu komise mládeže ČSJ 
 
Vážení členové Výkonného výboru, 
 
rádi bychom touto cestou reagovali na zveřejněnou výzvu KM, která byla publikována 
na webu ČSJ dne 11. dubna 2017. Domníváme se, že návrh KM na rozdělení peněz 
pro ALT nekoresponduje se současným poměrem závodících dětí a mládeže na 
mládežnických lodních třídách.  
Vezměme v úvahu tato čísla: 
 
RS Feva: 108 závodníků mládeže, 605 startů mládeže, tj. 926 Kč / závodník 
mládeže 
Cadet: 33 závodníků mládeže, 272 startů mládeže, tj. 2434 Kč / závodník 
mládeže 
420:  20 závodníků mládeže, 25 startů mládeže, tj. 2510 Kč / závodník 
mládeže 
29er:  19 závodníků mládeže, 138 startů mládeže, tj. 2510 Kč / závodník 
mládeže 
 
Nechceme jakkoliv napadat koncepci lodních tříd, která mimochodem je stále pouze 
předmětem diskuzí, ale nikdy nebyla nikým schválena, ale chceme poukázat na tuto 
disproporci v návrhu KM. Nejsme proti tomu, aby lodní třídy měly finanční podporu, 
nebo aby je Český svaz jachtingu podporoval, ale jsme zásadně proti tomu, aby se 
plýtvalo penězi, které mohou být rozděleny mnohem efektivněji.   
Navrhujeme, aby Výkonný výbor tento návrh KM neschválil, a aby došlo 
k přehodnocení nastavených podmínek pro rozdělování těchto peněz nejlépe za 
účasti zástupců mládežnických tříd. 
 
Za Výkonný výbor Asociace lodních tříd RS  
 
Milan Hájek 
milan.hajek@northsails.com  
00420 608 029 591 
 
Václav Brabec 
vasek@rsfeva.cz  
00420 603 570 367 
 
Jan Myslík 
myslik@proyachting.cz  
00420 602 410 028 
 

 

 

mailto:milan.hajek@northsails.com
mailto:vasek@rsfeva.cz
mailto:myslik@proyachting.cz
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Zpráva Hlavního trenéra 03/ 04 2017 

 

RD - A             

Laser Standart  - Viktor Teplý ukončil přípravné období soustředěním na Mallorce a 

absolvoval regatu na Palmě s velmi dobrým výsledkem 17/134. Cenný výsledek a pohyb ve 

výsledkové listině blízko Top 10  je určitě potěšující ve velmi vyrovnaném a kvalitním 

závodním poli. Měl výbornou zimní přípravu, plní tréninkový plán.    

Finn - Ondřej Teplý absolvoval tréninkový blok ve Valencii a Mallorce. Kvalitní příprava jak 

fyzická tak materiální. Ondra je na sezonu připraven velmi dobře. Regata na Palmě mu ovšem 

nevyšla uplně podle jeho představ ale i jeho výsledek  17/57 má kvalitu přesto, že si vybral 

jeden horší den včetně BFD. Tréninkový plán plní. Nyní se připravuje na ME v Marseille.

   

RSX - Karel Lavický pokračoval  po přípravě v Cadizu v tréninkovém bloku na Mallorce. 

Karel měl výborný začátek regaty v rozjížďkách se silnějším větrem, ale potom se propadnul 

do spodní části výsledkové listiny. Karlova slabina je slabý vítr a v tom se musí hodně zlepšit. 

Jeho výsledek není dobrý76/96.Nyní se se připravuje v Marseille.    

  

RD - B            
 Laser standart - Kuba Halouzka absolvoval přípravu na regatu na Mallorce  v Arenal 

CN. Jeho příprava měla dobrou kvalitu. Výsledek na regatě 80/134 je pro něj určitě dobrým 

vstupem do závodního pole na úvod sezony i když také udělal pár kopanců. Jeho tréninková 

píle a příprava je velmi dobrá.        

 Laser standart - Štěpán Novotný ukončil přípravu na Canarias. Regatu na Mallorce 

ovšem absolvoval pouze částečně, protože byl nemocen. Výsledek se nedá hodnotit, protože 

absolvoval pouze některé rozjížďky.        

  

Regaty se zúčastnil také Jirka Halouzka na Laser standart. Pro Jirku byla tato regata sbíráním 

zkušeností. Jirka se trochu zlepšil jak technicky, tak fyzicky.    

 49 FX posádka  D.Vadurová / Sára Tkadlecová absolvovala tréninkové bloky na 

Mallorce a závodila na regatě vůbec poprvé. Měli velkou snahu, ve větrnějších rozjížďkách to 

bylo celkem dobré, ale ve slabém větru se prali s nastavením materiálu a technikou jízdy. Byla 

to jejich premiéra, tak mají co zlepšovat.       

    

Byla to dobrá  kvalitní regata  pro všechny na úvod sezony, podmínky klasicky velmi dobré a 

také tréninky všech našich jachtařů se světovou špičkou mají svou kvalitu do budoucna. 

            

 SCM Laser - team Michala Smolaře absolvoval v Hyeres Euro cup. Dobrá regata, 

kvalitní podmínky a kvalitní závodní pole. Lucka Keblová Laser 4.7 skončila 52/159 dále Ben 

Přikryl na Laser radial 105/233 a Jirka Halouzka 59/94 . To jsou nejlepší z naší české skupiny. 

Pro ostatní to byla první  velká regata na Laserech a jejich výsledky byly spíše horší a 

sbíráním zkušeností. Část této skupiny se po této regatě přesunula na ME ve Španělské 

Murcii.           
 SCM 29'' pod vedením Davida Křížka absolvovala druhý tréninkový camp v Zadaru. 

Stávající i nové posádky  odjezdili dobré soustředění v slabším větru. Pro nové posádky to 

byly podmínky přívětivé a zkušení jim pomohli poznat fígle 29''. Celkem se zúčastnilo 6 

posádek 29''. Dále 29'' měli kvalitní soustředění před regatou na Gardě a velmi dobrou Easter 
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regatu. Vítězství posádky Mareček/Svoboda,9 místo Vítovec/Krsička a 11 místo Živná/Živná 

(druhé v dívkách). To jsou velmi dobré výsledky.      
            

 SPS Q - team pod vedením Tondy Mrzílka. Tato skupina našich nejmladších je velmi 

aktivní a zúčastnila se dalšího soustředění ve Španělském Torrevieja. Výborná příprava na 

sezonu. Kvalitní jachting našich nejmenších závodníků. Další zastávka skupiny SPS byla na 

Gardě na mega regatě (1067 lodí) GARDA MEETING.   Skvělé tradiční podmínky a také 

velmi dobré výsledky našich nadějí, to je to hlavní co nás potěšilo. Klára Himmelová 40/785 

lodí a 5 místo v dívkách. Lukáš Kraus 38/285 lodí. Nyní už Tonda  Mrzílek se svým výběrem 

plánuje přípravu na ME a MS.       

 Sezona už začala naplno nejenom v zahraničí, ale i u nás na našich vodách, chtěl by 

sem popřát všem našim jachtařům bezva zážitky a pěkné sportovní momenty v sezoně 2017. 

Jsem velmi potěšen aktivitou našich jachtařů od těch nejmenších až po členy RD . Věřím, že 

se i letos dočkáme výsledků, které budou výjimečné.                         

Ahoj Majčus   

 

  

 

Pravidelná měsíční zpráva 29er o činnosti 3/2017  
 

 

 
Přesně měsíc po úvodním soustředění sezóny se závodníci Sportovního centra mládeže 
třídy 29er přesunuli zpět do chorvatského Zadaru. Akce se tentokrát zúčastnilo 5 posádek 
SCM a Bára Pavlíková s Janem Pokorným (členové ALT 29er). 
Přestože je lokalita Zadaru velmi vhodná pro toto období, tentokrát nám vítr příliš nepřál. 
Slabé “Jugo” bránilo nástupu termického “Mistrálu,” a tak po celý týden převládal spíše 
slabší vítr. Pro nové posádky to byla dobrá šance se opět posunout kupředu. Zkušené 
posádky by si ale určitě zasloužili tvrdší podmínky, které by je někam posunuly. Celkově lze 
ale soustředění hodnotit kladně. 
 

Hodnocení posádek: 

 

Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka opět pomáhala nově příchozím, aby se rychleji 

začlenili a předávali své cenné zkušenosti. Tým se od loňska velmi posunul ve vnímání 

závodění a začíná více přemýšlet nad detaily. Oba zapracovali na fyzické přípravě, ale jejich 

hmotnost už je na 29er poměrně kritická. Jedná se o společném přechodu na 49erFX, což 

by bylo skvělým řešením pro všechny odrostlé závodníky. 

 

Matěj Vítovec a Martin Krsička - Dobře pracující posádka, kterou doufejme letos čeká 

výkonnostní růst. Břehová příprava je perfektní. Nyní je třeba vše zúročit na vodě. Je škoda, 

že nefoukal silnější vítr, ve kterém posádka potřebuje trénovat. 

 

Adam Ott a Matěj Konopík - Tato posádka se březnové akce bohužel nezúčastnila a podle 

posledních informací bude chybět i na dubnové Gardě. 

 

Matěj Jurečka a Tomáš Zíta  

- Nová posádka se původně akce neměla zúčastnit, ale 
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nakonec přijeli alespoň na 4 dny. Tým má dobré nasazení a v únoru už otestoval i silnější 

vítr. 

 

Ondřej Müller a Mikuláš Vaszi - Nová posádka se snaží naplno začlenit. Týmu nechybí 

bojovnost. Je třeba sladit loď. Výměna předního vantu a celkové doladění trimu. 

Kormidelník si stěžoval na naražené palce u nohou, ale nebylo to nic vážného. 

 

Petr Košťál a Jaroslav Čermák - Nová posádka, která se nezúčastnila únorového 

soustředění. Tým se ihned začlenil a ve slabém větru podával i dobré výkony v tréninkových 

rozjížďkách. Je vidět vyježděnost z dvojposádkové plachetnice - práce s genakrem, 

kosatkou i dobrá komunikace v posádce. 

 

Velké poděkování patří Torete charter za půjčení člunu a jachetnímu klubu Úskok v Zadaru, 

který nám vyšel ve všem vstříc. 

 

Nyní se posádky SCM 29er chystají na Lago di Garda, kde se po krátkém soustředění 

zúčastní tradičního závodu Easter Regatta. 

 

Za SCM 29er vypracoval trenér 

David Křížek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva trenéra SPS za březen 2017 
 

Během března byly hlavními úkoly:  

 druhé soustředění v Torrevieja do 8. března. 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. 

 během pobytu jsem také zjišťoval možnosti vytvoření vlastní tréninkové základny pro 

ČSJ 

 příprava ME a MS (letenky, startovné) 

 příprava ubytování na Gardě (duben) a v Gdyni (květen) 

 organizace dopravy na Gardu 

 shánění auta pro přepravu závodníků na akce 

 zpracování poznámek z akce se zahraničním trenérem ve Španělsku, připravuji 

ucelenou prezentaci pro klubové trenéry z tříletých zkušeností v roli trenéra SPS 

 návštěva klubu ve Štětí 
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 Konference ČSJ (zpráva v příloze) 

 Školení rozhodčích, test splněn na plný počet bodů 

 

Tonda Mrzílek 

 

 

 

Kategorie MČR 2017 
 

 

 

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 (1999 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 (2003 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 (2003 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 
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  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 (2005 a 

mladší) 1 3 

  Žáci starší   1 3 

  Žačky mladší 
do 12 let (2005 a 

mladší) 1 3 

  Žačky starší   1 3 

Splash Mezinárodní absolutní pořadí   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 1996 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 1999 a mladší 2 6 

  ČAP do 18 let do 1999 a mladší     

  Dívky do 1999 a mladší 2 6 

 
CELKEM 114 357 

 

 

 

 

 

 

 Rozdělení příspěvků KSJ 

 

 
Příspěvek pro KSJ v roce 2017 - duben 

       

            
Kraj kluby Dotace 1 

počet 
závodů 

Dotace 2 
Licence+ 

osv. 
Dotace 3 

počet 
startů 

Dotace 
4 

Celková 
dotace 

Účto 
2017 

CELKEM 

11 48 26 374 49 14 715 1792 51 303 1291 16 505 108 896 0 108 896 

12 19 10 440 24 7 207 523 14 973 1164 14 881 47 501 0 47 501 

13 12 6 593 37 11 111 490 14 028 466 5 958 37 690 0 37 690 
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14 9 4 945 18 5 405 397 11 366 620 7 926 29 642 0 29 642 

15 8 4 396 13 3 904 293 8 388 254 3 247 19 935 0 19 935 

16 15 8 242 27 8 108 637 18 236 818 10 458 45 044 0 45 044 

17 10 5 495 21 6 306 474 13 570 553 7 070 32 441 0 32 441 

18 3 1 648 7 2 102 91 2 605 25 320 6 675 0 6 675 

19 9 4 945 11 3 303 257 7 358 335 4 283 19 889 0 19 889 

20 2 1 099 8 2 402 85 2 433 135 1 726 7 661 0 7 661 

21 16 8 791 84 25 225 889 25 451 1400 17 898 77 366 0 77 366 

22 6 3 297 10 3 003 312 8 932 287 3 669 18 901 0 18 901 

23 5 2 747 8 2 402 145 4 151 94 1 202 10 503 0 10 503 

24 20 10 989 16 4 805 601 17 206 380 4 858 37 858 0 37 858 

Celkem 182 100 000 333 100 000 6986 200 000 7822 
100 
000 

500 000 0 500 000 

            
  procenta 

částka 
(Kč) součet 

jednotka 
(Kč) 

 
Poznámka: údaje v tabulce jsou uvedeny v Kč 

Celkem 100% 500 000     
       

 

K1= 20% 100 000 182 549,45 
       

 

K2= 20% 100 000 333 300,30 
 

Zpracoval : Mgr. Martin Soušek 
   

 

K3= 40% 200 000 6986 28,63 
 

Stav k 
datu : 11.4.2017 

    
 

K4= 20% 100 000 7822 12,78 
       

 

 

 

 

 

Projekt- Systém vzdělávání v jachtingu 

Pracovní verze 1.22 pro jednání VV ČSJ 20.4.2017     17.4.2017  

Sestavil: Zdeněk Sunderhauf,  

Příspěvky: Tomáš Musil, David Křížek, Vladimír Dvořák  

 

1) Název:     Jachtařská akademie ČSJ  ( návrh)   

 www.jacht-akademie.cz                                                                                                                                          

2) Určeno:                                                

a. Primárně jako vzdělávací a ověřovací systém pro trenéry okruhového jachtingu (trenéři 

III. třídy pro základní výcvik, trenéři II. třídy pro pokračovací výcvik) a instruktory 

námořního jachtingu. 

b. Sekundárně pro samo vzdělávání závodníků s jachtařskou licencí – okruhový i námořní 

jachting. 

c. Terciálně pro vzdělávání široké jachtařské veřejnosti – kvalifikovaná posádka námořních 

závodních jachet, základní výcvik dětí a mládeže 

 

3) Účel: 

http://www.jacht-akademie.cz/
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a. Získávat informace o trénování ve vyspělých jachtařských velmocí- Anglie, Francie, 

Polsko. 

b. Pomocí seminářů a praktické výuky domácích a mezinárodních trenérů a komentovaných 

natočených situací v trénincích a závodech získávat podklady pro vzdělávání. 

c. Pomocí moderních, e- learningových, vzdělávacích nástrojů šířit v bodě 2. vytvořené 

materiály mezi trenéry, jachtaři se závodní licencí a širokou jachtařskou veřejností. 

 

4) Zaměření: 

a. Okruhový jachting – ČSJ podporované mládežnické a olympijské třídy. 

b. Námořní jachting – příprava posádek pro MČR v námořním jachtingu. 

 

5) Leadři: 

a. Okruhový jachting – hlavní trenér ČSJ (Michael Maier), špičkový mezinárodní trenéři 

(např. Jakub Kozelský), reprezentační trenéři, trenéři SCM a SPS (David Křížek, Michal 

Smolař, Antonín Mrzílek).  

b. Námořní jachting- Milan Koláček, Milan Hájek, Dan Vodička,  

 

6) Forma: 

a. Praktické semináře pro trenéry okruhového jachtingu. Pro trenéry IIII. třídy dvou denní 

praktický seminář na vodě vedený třídovým trenérem ČSJ podporované třídy (Q, 

BicTecno,Cadet, RS Feva, Laser). Pro trenéry II. třídy třídenní, praktický seminář na vodě 

pro trenéry tříd olympijské kampaně (Laser, Finn,29r/49r, RS.X). Semináře budou 

probíhat nejméně 1 x ročně pod vedením TMK ČSJ (pro trenéry III. třídy) a Sportovním 

úsekem ČSJ (pro trenéry II. třídy) vybraných domácích a mezinárodních trenérů. Pořízení 

záznamu a jeho další šíření. 

b. Přednášky s Top jachtaři, psychology, kondičními trenéry, meteorology, pořízení záznamu 

a jeho další šíření. Bude probíhat během zimní sezony.  

c. Natočení instruktážních videí z tréninku vybraných, lodních tříd od vybraných trenérů a 

jejich další šíření. 

d. Natočení videí ze závodů vybraných, lodních tříd, rozbor nastanuvších situací od 

vybraných trenérů a jejich další šíření. 

e. Školení jednotlivých trenérů, či instruktorů e- learningovou formou, ověřování znalostí 

pomocí náhodně generovaných otázek a následné vyhodnocování. Vždy bude následovat 

osobní pohovor s uchazečem s důrazem na praktické ukázky výuky. 

 

7) Vybrané oblasti vzdělávání a jejich garanti (zatím jen návrhy): 

1. Psychologie závodníka – dítě, dospívající, dospělý - Marian Jelínek (v jednání) a dětský 

sportovní psycholog (v jednání)  

2. Olympijská kampaň z pohledu závodníka, trenéra, rodiče – financování, výběr a 

spolupráce s trenérem, logistika, - Jakub Kozelský, Roman Teplý, Michael Maier 

3. Vedení tréninků vrcholového sportovce – komunikace, koučování, spolupráce 

s podpůrným týmem - Jakub Kozelský 

4. Taktika a strategie v závodě- Milan Hájek, Jakub Kozelský, David Křížek, Petr Fiala 

5. Závodní pravidla- Martin Soušek 

6. Trim plachet- Tomáš Musil 

7. Kondiční trénink-Tomáš Klíma 

8. Navigační, race systémy na moři- Milan Koláček 

9. Předpovědi počasí, meteo-  
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10. Výcvik a organizace námořního závodního jachtařského týmu – Tomáš Musil   

11. Technika jízd v různých větrných podmínkách a to na startu, při manévrech, na otočných 

bojkách, v cíli- vybrané osobnosti dle jednotlivých tříd- Petr Fiala. 

12. Kurz podpory pro rodiče závodníka - financování, oblečení, materiál, logistika, strava, 

motivace dítěte, foto dokumentace, vztah rodič a trenér –  Antonín Mrzílek  

13. Mediální presentace, důležitá složka závodníka - David Křížek 

14. Organizování vstupních kurzů pro děti, jacht campů – jak formou her zbavit děti strachu a 

naučit je pohybovat se na lodi a ve vodě i na břehu - Michal Kučera 

15. Organizace základního výcviku pro děti v klubech – základní výcvik, klubové závody, 

pohárové závody, soustředění, spolupráce s klubem a rodiči - Pavel Švarc  

Témata budou sdružena do přednáškových bloků dle zájmových oblastí: 

- Základní výcvik dětí a mládeže (1,12,14,15) 

- Vrcholový okruhový jachting (1,2,3,4,5,7,11,13) 

- Námořní jachting (4,5,6,8,9,10,11) 

 

8) Realizační tým: 

a. Manažer projektu- Zdeněk Sünderhauf 

b. Výše uvedené osobnosti mezinárodního, či českého jachtingu. 

c. Vybraní trenéři, či závodníci, z vybraných tříd. 

d. Odborníci a experti na jednotlivá, vybraná témata. 

e. Dva technici na natáčení. 

f. Střihač a odborník na e-  learning, přípravu výukové jednotky, scénárista a redaktor. 

 

9) Technika: 

a. Go Pro kamery, dron, notebooky, mikrofony – pronájem produkce. 

b. Pronájem aplikace pro provozování e- learnigového  systému v Cloudovém prostředí. 

10) Cílová skupina: 

a. Trenéři -  dnes cca 40 osob, dlouhodobě cca 200 osob. 

b. Závodníci s jachtařskou licencí, rodiče závodníků - cca 1 500 osob. 

c. Jachtařská  veřejnost- cca 40 000 osob. 

 

11) Ekonomická stránka: 

a. Prvotní náklady na pořízení prvotních záběrů, materiálů a podkladů: 

i. Platy vedoucím seminářů – 1 den cca 5000.-Kč  

ii. Platy přednášejícím – 1 přednáška cca 5000 – 10000.-Kč  

b. Převedení jednotlivých podkladů do systému a e- learningu. 

c. Zajištění provozování systému, operativy s vzděláváním a testováním. 

d. Přístup do e-learningu trenérů, závodníků i veřejnosti bude zdarma. 

e. Finacování z dlouhodobé perspektivy: 

i. Příspěvek na provoz od ČSJ – ve výši cca 200 000.-Kč /ročně  

ii. Získání sponzorů pro jednotlivé oblasti – product placement a reklama ve videích 

– vy výši cca 50 000 - 100 000.-Kč ročně 

iii. Účastnický poplatek ze seminářů – odhad cca 5 000 – 20 000.-Kč ze semináře  

iv. Vstupné z přednášek – odhad cca 6 000 – 10 000.-Kč z přednášky  

 

12) Zahájení projektu – plán na rok 2017 / 2018: 

a. 29. 4. – natáčení záběrů z Jachtařské ligy v Praze. 
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b. 6. 5. – natočení přednášky Milana Koláčka v Seafers training center v Poděbradech 

c. Červenec – srpen – 1 nebo 2 pilotní semináře pro trenéry III. třídy – výběr z Q,BicTecno, 

RS Feva – Nechranice nebo Lipno dle soustředění lodních tříd  

d. 22. – 24. 9. Seminář Kuby Kozelského pro vybrané trenéry v Praze, či Nechranicích 

e. Přednášky – listopad 2017 – březen 2018 – 8 přednášek ve 3 blocích  

 

13) Rozpočet pro rok 2017: 

Pro program popsaný v bodě 12 je rozpočet 400 000.-Kč který je určen na: 

- vybudování e-learning infrastruktury – aplikace, cloud služby, implementace, integrace 

s webem ČSJ         100 000.-Kč  

- produkce 2 pilotních seminářů (Kuba Kozelský, RS Feva) – platba trenérům, produkce, 

logistika          100 000.-Kč 

- výroba e-learning materiálů ze seminářů a závodů     80 000.-Kč   

- produkce 8 přednášek – platba přednášejícím, produkce, logistika   100 000.-Kč  

- výroba e-learning materiálů z přednášek – sestříhání a doplnění komentáři  20 000.-Kč  

 

 

Zapsal:   Zdeněk Sünderhauf      V Praze dne 17. 4. 2017 

 


