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Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 20. září 2018, YC CERE, Praha 4 - Podolí
Přítomni: Bauer, Fantová, Novotný, Smetana, Soušek, Sünderhauf, Vašík
Omluven: Musil
KK: Švec
PR: Skořepová
1) Projednání zápisu
Zápis schválen bez připomínek.
Jako host se zasedání VV účastnil zástupce ČANY pan Vratislav Čihák ve věci projednávání
dvou došlých žádostí o přidělení spolupořadatelství na MČR na moři 2019 (jedna žádost
v kategorii One-Design, jedna žádost v kategorii ORC).
Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o vyplacení příspěvků na
účast na akce MS/ME Danielovi Bínovi, a to na základě 11. místa z MS 2017 (Kieler Woche)
dle směrnice C20 následovně: příspěvek na ME 2.4mR 2018 ve výši 26.215,- Kč a na MS
2.4mR 2018 ve výši 41.038,- Kč.
Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o nominaci posádky
Veronika Živná – Kateřina Živná na MSJ 49erFX, které se konalo 26. 8. - 1. 9. 2018
ve Francii.
Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o žádosti ALT ČWA na
změnu čerpání příspěvku na MS RAC, 25. – 30. 6. 2018, Blanes (ESP).
Namísto původně schválených závodníků na červnovém zasedání VV (Pavel Kamenský –
bude čerpat 50 % schváleného příspěvku na akci ve výši 20 890,- Kč; Martin Slíva – bude
čerpat 50 % schváleného příspěvku na akci ve výši 20 890,- Kč) bude nově celý příspěvek 41
779,- Kč čerpat Jana Slívová, a to z důvodu jejího umístění na 3. místě.
Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o žádosti trenéra LT Bic
Techno 293 a RS:X Karla Lavického na úpravu složení SCM Bic Techno a RS:X,
následovně:
Vyřadit Martina Mikulce
Zařadit do SCM Adélu Raškovou (2000) - RS:X Youth 8,5
Zařadit do SPS: Adama Nevelöše (2004), Kristýnu Chalupníkovou (2005), Kristýnu
Piňosovou (2005) a Davida Drdu (2005)
Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o následujících přeložených
termínech konání MČR:
MČR Q, MCDONALD'S LIPNOPTÍK 2018 v novém termínu 8. – 9. 9. 2018 (CTL 181331)
MČR Star, LIGHTHOUSE CUP v novém termínu 21. – 23. 9. 2018 (CTL 181718)
MČR RS Feva a RS500, LIPNO REGATA z nedostatku vody na vodní nádrži NM
přesunuto na Lipno do Černé v Pošumaví ve stejném termínu 30. 8. – 2. 9. 2018 (CTL
181327)
MČR FUN, NECHRANICKÁ BUCHTA v novém termínu 25. - 26. 8. 2018 (CTL 181616)
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Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o ostaršení Šimona Poppera,
nar. 30. 8. 2008 (reg. č. 1701-346) pro účast na závodech třídy Pirát. Žádost obsahovala
souhlas obou rodičů a potvrzení lékaře.
Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Karla Bauera o ostaršení Štěpána Beneše,
nar. 30. 5. 2009 (reg. č. 1313-0007) pro účast na závodech třídy Tornádo. Žádost obsahovala
souhlas obou rodičů a potvrzení lékaře.
K úkolu 18-10 (Realizovat s reprezentanty schválené doplatky budgetu pro rok 2018) a k
úkolu 18-14 (Realizovat s ALT smlouvy na poskytnutý příspěvek):
Úkoly trvají. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv s reprezentanty probíhá průběžně,
stejně jako uzavírání smluv s ALT.
K úkolu 18-15 (Zajistit uspořádání semináře pro úřední měřiče ČSJ):
Úkol trvá. R. Smetana informoval, že seminář měřičů je plánovaný na podzim 2018. Místo
konání a přesný termín bude včas upřesněn.
K úkolu 18-18 (Realizovat smlouvy a vyplacení příspěvku na jednotlivé schválené akce
MS/ME 2018)):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv a vyplacení příspěvků na akce MS/ME
2018 probíhá průběžně v návaznosti na schválené nominace.
K úkolu 18-23 (Projednat s hl. trenérem ČSJ a trenérem SCM Laser nesplnění povinnosti
vyplývající ze smlouvy s ČSJ a navrhnut, případně rozhodnout o sankcích pro konkrétní
trenéry): Úkol splněn. Bauer informoval o tom, že upozornil hl. trenéra ČSJ a trenéra SCM
Laser na povinnost předkládat pravidelně zprávy o činnosti. Případnými opatřeními při
neplnění povinností trenérů se bude VV průběžně zabývat v období říjen a listopad 2018.
K úkolu 18-25 (Realizovat vyplacení schválených částek jednotlivým KSJ):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv s KSJ probíhá průběžně.
2) Informace trenérů SCM a SpS, hl. trenéra ČSJ / KVS / nominace na mezinárodní
závody
VV vzal na vědomí informace přednesené předsedou ČSJ K. Bauerem, zejména informace
týkající se průběhu MS OH tříd 2028 v dánském Aarhusu.
Výkonný výbor vzal na vědomí zprávy trenéra SCM 29er, trenéra SpS a trenéra SCM Bic
Techno / RS:X Youth za červen, červenec a srpen (viz přílohy zápisu). Dále vzal VV na
vědomí zprávu trenéra SCM Laser ke dni 17. 9. 2018. Zpráva hl. trenéra ČSJ nebyla
předložena.
VV jednohlasně schválil návrh předsedy Karla Bauera na ohodnocení za výsledky na ME a
MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ následovně:
Ondřej Teplý, 1. místo MSJ Finn, Koper (SLO) – 50 000,- Kč
Výkonný výbor gratuluje Ondřeji Teplému k vynikajícímu 1. místu na MSJ Finn.
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D. Bína, Š. Sivý, J. Slívová, Z. Pavliš – M. Pavlišová, Radim Kamenský, J. Hrubý – R.
Houdek, M. Čáp – F. Procházka nejsou členy RD v olympijských třídách, tudíž nemají na
odměny za výsledky nárok. Jejich třídy však budou mít v příštím roce nárok na příspěvek na
účast na ME a MS.
VV gratuluje Janě Slívové za 3. místo na MS RAC a 2. místo na ME RAC; posádce TŘI
SESTRY SAILING TEAM ke 2. místu ve skupině AB v závodu ME ORC a v témže závodě
i posádce GIULIA SAILING TEAM ke 2. místu ve skupině C; Štěpánovi Sivému za 7. místo
v závodě MS EVR, posádce Milan Čáp – Filip Procházka za 7. místo na MS FB a posádce
HEBE SAILING TEAM k 1., 2., a 3. místu v regatách Trofeo Riccardo Gorla, Trofeo
Comune di Gargano a Centomiglia del Garda na karbonovém speciálu T-boat 830 a také ke 2.
místu v celkovém pořadí ve třídě ORC v off- shore závodě Palermo-Monte Carlo.
VV jednohlasně schválil návrh nominace ALT Tornádo na MS 2019, následovně:
MS TOR, 27. 12. 2018 - 11. 1. 2019, Nový Zéland (Auckland):
posádka: Zdeněk Pavliš - Michaela Pavlišová
VV jednohlasně schválil dodatečnou nominaci předloženou trenérem Bic Techno 293 K.
Lavickým, následovně:
MSJ Bic Techno 293, 4. – 12. 8. 2018, Liepaja, Lotyšsko
O. Müller, A. Nevelöš
Dále VV schválil jednohlasně návrh trenéra Bic Techno 293 na poskytnutí příspěvku
z rozpočtu SCM Bic Techno ve výši 20 000,- Kč pro oba zmíněné závodníky.
4) MČR 2018
M. Soušek – STK – jako garant ČSJ podal informace z proběhlých MČR Cadet, Fireball,
Match Race 2.4mR a Optimist.
M. Soušek – STK – podal informace ze závěrečné série závodu České jachtařské ligy.
M. Soušek – STK – předložil návrh na změnu funkcionářů na MČR 420, které se bude konat
28. - 30. 9.2018, následovně:
Hlavní rozhodčí: Martin Soušek
Předseda protestní komise: Pavel Muroň
Člen protestní komise: Karel Šín
Garant ČSJ: Martin Soušek
VV předložený návrh jednohlasně schválil.
R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o tom, že všechny závody plánované na
Nových Mlýnech od 30. 8 do 30. 9. 2018 byly z důvodu nízké hladiny vody zrušeny a
následně přesunuty na jiné vhodné vodní plochy.
R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – předložil návrh na změnu funkcionářů na MČR.
Z důvodu přesunu MČR Laser Standard, Laser 4.7 a Evropa na Nechranice a sloučení s MČR
29er se jedná o následující změnu funkcionářů pro toto MČR:
Hlavní rozhodčí: Václav Brabec
Rozhodčí: Richard Kafka
Předseda protestní komise: Radim Vašík
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Člen protestní komise: Lukáš Vavrla
Člen protestní komise: Petr Přikryl
Garant ČSJ: Karel Bauer
VV předložený návrh jednohlasně schválil.
VV obdržel žádost o pořádání MČR na moři pro rok 2019 v kategorii One-Design, a to od
TPS Centrum s.r.o. Druhou žádost obdržel VV pro kategorii ORC, a to od Colins Yacht
Club z.s.
Výkonný výbor obě žádosti schválil a ukládá D. Dvořákové vyzvat zájemce o pořádání MČR
na moři 2019 k doplnění přihlášek ve smyslu směrnice C1 do 9. 10. 2018.
5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2018
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 18. 9. 2018.
6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání VV ČUS, které se konalo 9. září 2018
na Strahově.
Výkonný výbor ČSJ schválil jednohlasně termín volební Valné hromady ČSJ, která se bude
konat 30. března 2019 od 10.00 hodin v aule České unie sportu na Strahově.
VV obdržel žádost ALT Evropa o finanční podporu z rozpočtu ČSJ pro Štěpána Sivého, a to
konkrétně o finanční podporu 70 000,- Kč na sezónu 2018 a 30 000,- Kč jako ohodnocení za
výsledek na MS 2018, kde se Štěpán umístil na 7. místě ze 76 závodníků.
VV žádost projednal a rozhodl žádosti nevyhovět, neboť by tak porušil pravidla a směrnice
související s podporou lodních tříd a podporu jednotlivých účastníků na MS/ME.
Výkonný výbor obdržel žádost předsedy ČWA Marka Rašky o odkup dvanácti plováků BIC
Techno 293 od ČSJ. ČWA navrhuje odkupní cenu 15.000,- Kč za kus. Za utrženou částku ve
výši 180.000,- Kč ČWA navrhuje, aby ČSJ nakoupil 6 kusů nových plováků BIC Techno 293.
VV návrh ČWA jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi realizovat s ČWA odkup dvanácti
plováků BIC Techno 293 od ČSJ.
Dále ČWA zaslala žádost o dotaci na nákup dalších 6 plováků BIC Techno 293, tuto žádost
VV jednohlasně zamítl.
Dále VV obdržel žádost Jana Tlapáka o poskytnutí příspěvku na nákup vozu Volkswagen
Transporter z důvodu přepravy dětí Vojty a Zuzky Tlapákových na jachtařské a surfařské
závody. VV jednohlasně rozhodl žádosti nevyhovět.
7) Různé
Výkonný výbor vzal na vědomí přehled PR za květen - červen a plán na červenec – srpen
2018. Dále vzal VV na vědomí přehled PR za červenec - srpen a plán na září – říjen 2018 (viz
přílohy tohoto zápisu).

Zápis z jednání VV ČSJ – ZÁŘÍ

Strana 5/7

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala o tom, že 3. ročník výstavy lodí a vodních
sportů FOR BOAT 2019, se uskuteční 8. - 10. března 2019 v PVA EXPO PRAHA.
R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci o tom, že 17. 7. 2018 proběhlo jednání s
hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem o udělení výjimky z omezení plavby
plavidel se spalovacími motory při pořádání závodů na Vranovské přehradě.
Z. Sünderhauf – TMK – představil současný obsah Jachtařské akademie ČSJ (viz příloha
tohoto zápisu).
Z. Sünderhauf – TMK – předložil oběžník pro trenéry (viz příloha tohoto zápisu).
Součástí oběžníku jsou i termíny následujících plánovaných přednášek v zimních měsících v
roce 2019, které budou opět probíhat každé úterý od 18.30 hodin na adrese: Přírodovědecká
fakulta Univerzity Karlovy, Hlavova 8, Praha 2:
15. 1. 2019 Cesta k vrcholům námořního jachtingu - Richard Konkolski
22. 1. 2019 Mentální koučink u vybraných závodníků - Workshop - Marian Jelínek
29. 1. 2019 Navigační a weather routing systémy - Workshop - Libor Hošek
5. 2. 2019 Meteorologie pro okruhového jachtaře - Workshop - David Křížek
12. 2. 2019 Meteorologie při závodě na moři - Workshop - Milan Koláček
19. 2. 2019 Shrnutí taktiky a strategie v okruhovém závodě - Petr Pefi Fiala
26. 2. 2019 Navigace na moři ve ztížených podmínkách - Petr Ondráček
5. 3. 2019 Závodní pravidla přehledně - Martin Soušek
12. 3. 2019 Výzvy, stavba lodí, dobrodružství na moři - Ruda Kreuschneider
Z. Sünderhauf – TMK – informoval, že se bude vydávat publikace Jachtařský deník v nákladu
500 kusů, cena 100,- Kč za kus. Aktivním klubům ČSJ bude jachtařský deník zaslán
z podpory Jachtařské akademie ČSJ zdarma.
Z. Sünderhauf – TMK – podal informaci, že ve spolupráci s M. Smolařem byl na FTVS UK
od letošního školního roku v rámci Trenérské školy otevřený „obor jachting“ KVALIFIKACE
A trenér 1. třídy a B trenér 2. třídy. Studium je 2 leté, v každém roce studia je 9 lekcí
dvoudenní výuky na FTVS, cca v rozsahu 140 hod. v ročníku. Všichni zájemci musí mít
platnou licenci trenér 2. třídy a musejí být alespoň absolventi středoškolského studia
ukončeného maturitou. V letošním roce ke studiu nastupují Johana Rozlivková, Karel
Lavický, Jan Čutka a Michal Kučera.
K. Fantová – KKK – informovala, že obdržela žádost o přijetí klubu SC Capriccio do ČSJ.
Klub SC Capriccio zaslal přihlášku do ČSJ a formulář F20 (seznam členů), ale nezaslal
registrované stanovy klubu a IČO. Z tohoto důvodu VV konstatoval, že žádost není dle
platných stanov ČSJ kompletní, a proto nelze SC Capriccio do ČSJ přijmout. Klub byl vyzván
k doplnění přihlášky.
V. Novotný – KM – na základě výzvy ze dne 21. 6. 2018 předložil návrh Komise mládeže
ČSJ na rozdělení podpory ALT z rozpočtové kapitoly KM na akce uvedené v žádostech ALT
420 a EVR, vyjma akcí pořádaných v zahraničí a nákupu materiálu, následovně:
ALT 420 ve výši 25.000,- Kč
ALT EVROPA ve výši 25.000,- Kč.
Výkonný výbor návrh Komise mládeže ČSJ jednohlasně schválil.
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VV rozhodl o vyplacení zálohy klubům, které poskytují výkony a služby spojené s realizací
účelu dotace poskytnuté Českému svazu jachtingu podle schváleného rozpočtu ČSJ, a to ve
výši 50 % celkového objemu rozpočtované částky z podpory KM (rozpočtová kapitola 1301 výkony a služby spojené s realizací účelu dotace Talent), následovně:
poř. Č

reg.

1

1101

Klub
Český Yacht Klub

1130

YC CERE Praha

15

1203

YC Neratovice

18

1206

JO TJ Bohemia Poděbrady

10 264 Kč

26

1302

DIM Bezdrev

10 264 Kč

11

1401

Lokomotiva Plzeň

21 462 Kč

12

1606

TJ VS Duchcov

13 064 Kč

1609

YC SK Štětí

83 048 Kč

1701

Yacht Club Doksy

18 663 Kč

1702

Jachtklub Máchova jezera St.Splavy

26 128 Kč

25

1703

Jachtklub Česká Lípa

14 930 Kč

7

1705

TJ Delfín Jablonec

43 857 Kč

24

1904

Yacht Club Vysoké Mýto

11 198 Kč

6

1909

TJ Lanškroun - Jachting

22 395 Kč

4

2101

Jachtklub Brno

39 191 Kč

14

2103

TJ Lodní sporty Brno

38 258 Kč

2110

TJ RAPID BRNO

48 523 Kč

2116

Moravský Yacht Klub

20 529 Kč

23

2205

TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu

2 799 Kč

22

2301

Lodní Sporty Kroměříž, JO

2 799 Kč

16

2306

AYCK z.s.

11 198 Kč

20

2419

Yacht Club Jezero Hlučín

20 529 Kč

2

3
17
8

19
10

CELKEM

Záloha 50%
100 778 Kč
34 526 Kč
5 599 Kč

600 000 Kč

R. Smetana – KLM, ALT – předložil návrh na jmenování pana Vojtěcha Lambla hlavním
měřičem LT 420. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.
R. Smetana – KLM, ALT – předložil návrh na jmenování pana Kamila Ščerby hlavním
měřičem LT Finn. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.
VV ukládá D. Dvořákové vystavit novým hl. měřičům jmenovací diplomy.

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 11. října 2018 v YC CERE.
Seznam příloh zápisu:
1. Zprávy trenéra 29er SCM – 06, 07, 08 - 2018
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2. Zprávy trenéra SpS – 06, 07, 08 – 2018
3. Zprávy trenéra Bic Techno SCM - 06, 07, 08 – 2018
4. Zpráva trenéra Laser SCM ke dni 17. 9. 2018
5. Přehled PR květen - červen a plán červenec – srpen 2018
6. Přehled PR červenec - srpen a plán na září – říjen 2018
7. Obsah Jachtařské akademie ČSJ
8. Oběžník pro trenéry
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Sportovní centrum mládeže
Lodní třída 29er
David Křížek - trenér SCM
12. července 2018

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 06/2018

Začátkem června proběhlo na Lipně v Černé v Pošumaví soustředění, které bylo opět více
zaměřeno na začínající posádky. Akce se vydařila, i když větru tentokrát nebylo tolik.
Nicméně se jezdilo každý den a všichni se posouvali ve svých dovednostech kupředu.
Bohužel se nepodařilo na následný víkend dohodnout závod. Původně se zde měl jet Pohár
ČR, ale nakonec se nám nepodařilo dohodnout s pořadatelem.
Následně pak odjely 3 posádky na skvěle obsazený Eurocup do německého Kielu. V
náročných podmínkách pouze jednodenní kvalifikace se podařilo posádce Čermák a Košťál
postoupit do zlaté skupiny. Tam převedli několik výborných momentů, ale celkově se jim
zde již tolik nedařilo. Posádka Vítovec a Krsička se naproti tomu do zlaté nedostala, ale pak
téměř ovládla stříbrnou skupinu, když největrnější rozjížďku vyhráli s náskokem téměř 2
minuty. Nakonec z toho bylo 58. místo pro Jaroslava Čermáka a Petra Košťála a 61. místo
pro Matěje Vítovce a Martina Krsičku. Mladší sourozenci Michal a Lukáš Krsičkové pak
skončili na 100. místě.

1

29er - Závod
série Eurocup
v polské Gdyni

O několik dnů později se Jaroslav Čermák a Petr Košťál zúčastnili Gdynia Sailing Days v
Polsku, kde se jel další závod série Eurocup. Posádka špatně startovala a hned na úvod si
připsala 2x BFD, pak ale v tvrdých podmínkách předváděla slušné výkony a ukázala, že si
dokáže poradit i v doslova extrémních podmínkách. Nakonec z toho bylo 24. místo.

Kieler Woche - Eurocup - Kiel GER - 118 lodí
58. J. Čermák / P. Košťál
61. M. Vítovec / M. Krsička
100. M. Krsička / L. Krsička

Gdynia Sasiling Days - Eurocup - Gdynia POL - 37 lodí
24. J. Čermák / P. Košťál

Pohár ČR 2018 - průběžné pořadí
1. Čermák / Košťál - 3b
2. Vítovec / Krsička - 3b
3. Milerová / Pokorný - 7b
4. Krsička / Krsička - 11b
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6. Ott / Muzikář - 12b

Žebříček SCM - průběžné pořadí
1. Čermák / Košťál - 6b
2. Vítovec / Krsička - 6b
3. Krsička / Krsička - 14b
4. Ott / Muzikář - 14b

Hodnocení posádek:
Matěj Vítovec / Martin Krsička - posádka má skvělou rychlost v silném větru, ale někdy se
neubrání chybám. Tým by měl více trénovat v různých podmínkách.
Jára Čermák / Petr Košťál - tým má mentální blok na startech. Chybí větší jistota a
agresivita. Navíc posádka opakuje chyby na startu a naprosto zbytečně riskuje OCS (BFD).
Před mistrovstvím světa je třeba na tomto zapracovat.
Adam Ott / David Muzikář - závodníci byli na soustředění, ale závodů v Něměcku a Polsku
se nezúčastnili.
Michal Krsička / Lukáš Krsička - mladá a perspektivní posádka získává zkušenosti i v
zahraničí. Tým se stále zlepšuje.

3

Posádky se následně zúčastnily Lipenského týdne a nyní probíhá příprava týmu Jaroslav
Čermák a Petr Košťál na mistrovství světa mládeže v Texasu v USA.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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Sportovní centrum mládeže
Lodní třída 29er
David Křížek - trenér SCM
4. září 2018

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti
07-08/2018

Začátek léta byl pro závodníky SCM poměrně náročný. Po Eurocupu v Kielu následovala
Gdynia a Pohár ČR na Lipně. Následně pak naši nejlepší - Jára Čermák a Petr Košťál
odletěli do Corpus Christi v Texasu, kde reprezentovali na mistrovství světa mládeže. Závod
byl skvěle zorganizovaný a celý týden perfektně foukalo. Náš tým se ale jen těžko
prosazoval a chyboval už na startech. Přitom právě startům věnujeme na soustředěních
hodně času a loňské soustředění se zahraničním trenérem bylo zaměřeno právě na tuto
problematiku. V závodě startovalo 25 národů a náš tým skončil na 22. místě. Celkem se
odjelo 13 rozjížděk v silném větru. Tým dokázal několikrát dojet na pěkné pozici, v poslední
rozjížďce dokonce na 8. místě, ale celkově byl výsledek spíše špatný. Je třeba změnit
systém zimní přípravy a zakomponovat nové tréninkové postupy.
1

29er - Závod
série Eurocup
v polské Gdyni

V srpnu vyrazil náš tým na mistrovství Evropy do finských Helsinek. Nešťastné bylo
onemocnění kosatníka Martina Krsičky, který prostonal celý závod a následně se ještě
doléčoval další týden v Praze. Kormidelník Matěj Vítovec vyplul s náhradní italskou
kosatnicí, ale po najetí na mělčinu kousek od startovní čáry a dalších problémech, nakonec
v závodě nepokračoval. Posádka Lukáš Krsička a Michal Krsička zde byla vzhledem k jejich
mladému věku především pro načerpání zkušeností. Tomu odpovídá i jejich celkové 124.
místo. Nejlépe si vedla posádka Jára Čermák a Petr Košťál. Těm vyšel první den závodu,
ale další den byl ještě lepší a poskočili na průběžné 12. místo. Poslední den kvalifikace už
tolik neklapnul, ale do zlaté skupiny kluci postupovali se slušnou rezervou z 32. místa. To
byl ale konec všem úspěchům a tým už se jen zhoršoval. Celkově z toho i tak bylo 45.
místo, což je historicky nejlepší výsledek našich závodníků na evropském šampionátu.

Detailní popis závodů z USA a Finska naleznete na facebookových stránkách Czech 9er.

Youth Sailing World Championship 2018 - Corpus Christi, Texas USA
29er chlapci - 25 národů
22. Jaroslav Čermák / Petr Košťál - 23,22,18,12,19,21,20,DNS,19,17,20,21,8
Hodnocení národů - 66 národů - CZE - 32. místo
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29er European Championships 2018 - HELSINKI FIN - 137 lodí (21 národů)
45. J. Čermák / P. Košťál - (11, 27, 9, 2, 5, 17, 35) - 32, 39, 39, 37, 44, 39, 39, 43
124. L. Krsička / M. Krsička - (42, 43, 35, 44, 26, 30, 43) - 123, 17, 30, DNC, 37
137. M. Vítovec / M. Krsička - RET, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC - nemoc kosatníka
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Pohár ČR 2018 - průběžné pořadí
1. Čermák / Košťál - 4b
2. Vítovec / Krsička - 6b
3. Milerová / Pokorný - 12b
6. Krsička / Krsička - 18b
7. Ott / Muzikář - 23b

Žebříček SCM - průběžné pořadí
1. Čermák / Košťál - 8b
2. Vítovec / Krsička - 11b
3. Krsička / Krsička - 19b
4. Ott / Muzikář - 22b
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Hodnocení posádek:
Matěj Vítovec / Martin Krsička - posádka podává skvělé výkony v silném větru, kde má
excelentní techniku. Zbytek je horší, ale spíše kvůli psychice. Kormidelní paralelně trénuje
na foilujícím WASPu a RS700 a kosatník se se mnou zúčastnil finále Flying Phantom Series
v Cardiﬀu a společně jsme vybojovali mistrovský titul na Tornadu.
Jára Čermák / Petr Košťál - tým postupně zlepšuje své starty. Technika je celkem dobrá,
ale chybí rozhodnost a větší bojovnost. Po létě je to ale výrazně lepší a je na čem stavět.
Výrazně se také zlepšila stoupavost a jízda v silném větru.
Adam Ott / David Muzikář - posádka se nezúčastnila ani jednoho z letních závodů.
Lukáš Krsička / Michal Krsička - závodníci se prohodili na svých postech a začínali tedy
od začátku. Poměrně rychle si zvykli, ale často mezi nimi vznikají neshody. Tým odletěl
ještě na mistrovství světa Optimistů, což bylo nejspíš zcela zbytečné. Navíc kormidelník
zvažuje atletickou sportovní dráhu. To by znamenalo návrat kosatníka za kormidlo a shánění
nového kosatníka. Naše nadějná posádka je tak v ohrožení.

Závodníky nyní čeká podzimní příprava a mistrovství ČR na Nechranicích.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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Zpráva trenéra SPS za červen 2018
Během června byly hlavními úkoly:
 Příprava MS a ME
 Organizace dalších akcí- Dziwnow srpen-trénink před MS
 Účast na schůzi SÚ
 Účast na P7 Q Nechranice
 Akce ME Scheveningen
ME Scheveningen
Příprava na ME spočívala v tréninku v místě konání 40 dnů před regatou a dalším tréninkem a
závodem na moři v Dziwnowě, 20 dnů před ME. Tím pádem většina výpravy dorazila do
Scheveningenu den před oficiálním příjezdem. Dvě závodnice, které neabsolvovaly výše uvedenou
přípravu z důvodu akcí na BicTechno, trénovali o 4 dny dříve s POL a HUN týmy. První den tréninku
před ME nás bohužel na vodu nepustili z důvodu větru kolem 35 kn a velkých vln. Další den jsme
absolvovali tříhodinový trénink ve slabém větru a silném proudu. V neděli proběhlo slavnostní
zahájení, po kterém závodníci čekali na příjezd lodí VOR.
V pondělí začaly ostré rozjížďky. Po celou dobu ME vládly výborné jachtařské podmínky, vítr kolem
10-18kn, slunce, akorát velmi silný proud. Ten byl příčinou dlouhého pobytu na vodě, protože po první
fázi, kdy první skupina sotva dojela v půlhodinovém limitu na jedničku, na chvíli zeslábl, aby se pak
otočil o 180°a tlačil lodě přes startovní čáru. Některé skupiny startovaly až napopáté.
Přestože jsme strávili při tréninku relativně dost dní na vlnách (Torrevieja, 2x Garda, Scheveningen a
Dziwnow), tak naši neměli vůbec rychlost, protože celou dobu choppy vlny, které letos nikde závodníci
nezažili. Kromě toho, i přes naši snahu být co nejvíce na moři, tak ostatní mají přibližně 3x více dní.
Jediným světlým okamžikem bylo 5. místo na jedničce a 12. v cíli Ondry Šindelky, kdy vál slabší vítr a
byly delší vlny z předchozího dne. Kromě nezvyklých vln, také orientace v proudech, které dosahovaly
rychlosti až 50m/min, byla pro naše závodníky složitá. Děkuji rodičům, především za výbornou
spolupráci team leaderovi Pavlu Jurečkovi, ale též ostatním rodičům, kteří zajistili dopravu a přispívali
k pozvednutí nálady našich smutných závodníků - Aničce Chmelové, Martinovi a Petře Šindelkovým a
Katce Chalupníkové.
Spojení ME s dojezdem VOR se myslím pořadatelům povedlo, protože pro všechny účastníky to byla
velká atrakce a při vyhlášení výsledků, odměňovali nejlepší optíky světoví jachtaři VOR ze všech
sedmi týmů.

Tonda Mrzílek

Repre tým ME- Kristýna Chalupníková, Kristýna Piňosová, Markéta Kališová, Ondra Šindelka,
Vojta Tlapák, Šimon Jurečka, Adam Rek

Dojezd Dongfeng do cíle

Zpráva trenéra SPS za červenec 2018
V tomto měsíci nebyla žádná akce na vodě s Q, protože v červnu byly dvě delší akce a v srpnu a září
budu mít měsíc na vodě.
Během července byly hlavními úkoly:
 Příprava MS – ubytování, transport, charter, finance
 Organizace Dziwnow srpen-trénink před MS
 Příprava MČR Q – doladění SI s hlavním rozhodčím
 Plánování podzimních akcí – Dziwnow MM POL, Garda
 Změny v družstvu SPS po ME
 Nominační pravidla a závody na rok 2019
 Rozdělení příspěvku SPS ČSJ na hlavní akce sezóny
 Osobní příprava
Tonda Mrzílek

Zpráva trenéra SPS za srpen 2018
Během srpna byly hlavními úkoly:
 Příprava MS – ubytování, transport, charter, finance
 Akce Dziwnow srpen-trénink před MS
 MČR Q – garant za ALT Q
 Plánování podzimních akcí – Dziwnow MM POL, Garda
 Změny v družstvu SPS po ME
 Akce MS Q Cyprus
Akce Dziwnow srpen
Trénink v Dziwnowě byl zamýšlen především pro účastníky MS. Jelikož Krsičkovi dali přednost ME
29er, oslovil jsem další zájemce, nicméně 3 z 5 účastníků MS byli přítomni, celkem 6 lodí. Od druhého
dne až do konce jsme přibrali místního závodníka Michala, který jezdil na úrovni našich nejlepších,
takže to bylo přínosem pro obě strany.
Po celou dobu nám přálo počasí a foukal příznivý vítr různých směrů, dva dny ze břehu, dva dny ze
západu a jeden den pěkná bríza ze SV, která je zde častá. Poslední den byl trochu nad zkušenosti
našich závodníků, protože se vlny zalamovaly a došlo i k materiální škodě, takže jsem ukončil trénink
předčasně.
Zaměřili jsme se na techniku jízdy na vlnách, na samostatné trimování, na taktiku na krátké trati a na
starty. Zlepšení bylo celkem zjevné u všech účastníků.
Opět jsme bydleli v krásném prostředí areálu Pod Orzechem, kde se děti mohou po tréninku vyřádit při
různých hrách. Děkuji Kláře Valenové za pomoc a zajištění stravy pro závodníky.

Výborné podmínky v Dziwnowě

MČR Q
MČR se konalo o týden dříve než tradičně, z důvodu kolize s MS Q. Zúčastnili se i závodníci z Maďarska
a Slovenska. HR Vašek Brabec vytvořil spolu s týmem z YC Černá, vše podle představ ALT Q, tzn.
klasická trať IODA, jedna škrtačka až při 5 rozjížďkách a další drobnosti, na kterých jsme se předem
domluvili. Bohužel i přes snahu ZK se nepodařilo odjet více než dvě rozjížďky, takže MČR nebylo
uznáno.
MČR mělo být prvním nominačním závodem pro MS a ME 2019.
Během MČR jsem uspořádal dvě schůzky s trenéry, rodiči i některými závodníky SPS. Protože dochází k
větším změnám v týmu, kdy končí na Q 8 závodníků SPS, byla tato schůzka přínosná především pro
nové závodníky a jejich doprovod. Domluvili jsme se na podzimních akcích MM Polska v Dziwnowě a
Halloween regata na Gardě, a rovněž na zimní přípravě ve Španělsku.

Vlastnoručně batikovaná trika
MS Limassol
Neočekával jsem nějaké světoborné výsledky, protože jsem si vědom, že oproti ostatním máme málo
naježděno. Asi nejvíce jsem věřil Lukášovi Krausovi, který absolvoval skoro všechny akce SPS a i
podmínky hrály pro něj. Myslím, že problém byl v hlavě, kdy si nevěřil na startech a startoval o kousek
pod čarou. V posledních dvou dnech jeho výkonnost klesala v důsledku únavy a bolesti v krku. Matěj
Kučera startoval zpočátku hůře, později lépe, díky tomu se mu povedly dvě stoupačky ve finále, které
pak ovšem pokazil v bráně a druhém stoupání. Lukáš a Michal Krsičkovi neseděli na Q celou sezónu,
kromě závodu na Gardě, a přestože se jim starty celkem dařily, tak záhy se propadli kvůli menší
rychlosti ve vlnách a proudu. Nebyly to podmínky pro větší závodníky, přesto se jim ve finále dařilo z
našich nejlépe. Matěj Ptáčník patří také mezi těžší a navíc na moři má málo zkušeností, začal jezdit se
SPS až letos v dubnu. Nedařily se mu starty a navíc neměl rychlost.
Naši závodníci zajeli podobně jako vloni, ale získali spoustu zkušeností např. s mořskou brízou.
Konkurence je čím dále větší, např. POL neměli nikoho ve zlaté a stříbrné a 3 lodě v emerald, podobně
GBR a další přímořské státy.
Děkuji za spolupráci Petře Krausové a Lence Mrzílkové, které velmi dobře zastávaly pomoc
závodníkům na břehu.

S kamarády POL a SVK
Tonda Mrzílek

Zpráva o činnosti SCM Bic Techno/ RS:X Youth
červen
Po velmi náročném měsíci květnu následoval trochu volnější červen. Bylo třeba
také dotáhnout školní povinnosti do konce před letními prázdninami.

Aktivity SCM: Soustředění Balaton - 7.- 8.6. 2018
Závod MSZA Super Cup Balaton- 9.- 10.6. 2018

Soustředění Balaton- Soustředění před závody středoevropského poháru na
Balatonu bylo jen velmi krátké. Bohužel před závody ani na samotný závod vítr nepřál.
Nakonec jsme v pátek před závody za velmi slabého větru absolvovali alespoň dva
krátké tréninky. Přihlášení a přípravu materiálu na víkendový závod.

MSZA Super Cup- Jak jsem již uvedl na začátku Balaton nám větrně vůbec
nepřál. V sobotu se skupině RS:X podařilo odjet alespoň jednu rozjížďku. V té se dařilo
Kačce Švíkové, která vybojovala 2.místo. Skupina BIC neodjela nic. V neděli byly
povětrnostní podmínky o maličko lepší. Vítr nebyl příliš stálý a vál rychlostí do 3m/s.
Podařilo se odjet 3rozjížďky pro všechny třídy. Podmínky to byly velmi náročné, ale
v mezinárodní konkurenci se naši závodníci neztratili. Ondra Müller, který jel svůj
první závod ve třídě RS:X vybojoval 2.místo. Hned za ním skončila Kačka Švíková. Do

skupiny RS:X se také zařadila Adéla Rašková, která v prvním svém RS:X závodě
obsadila 4. místo. Kristýna Chalupníková vyhrála svoji kategorii U15, stejně tak Bára
Švíková kategorii U17. Adam Sadílek a Adam Nevelöš skončili stříbrní ve svých
kategoriích a Kristýna Piňosová bronzová. Závody byly jako vždy skvělě
zorganizovány a i přes nepřízeň počasí organizátoři nabídli velké množství alternativ při
čekání na vítr.

Hodnocení závodníků
Martin Mikulec- Martin absolvoval závody na Rozkoši, kde vyhrál. Bohužel
soustředění a závodů na Balatonu se zúčastnit nemohl. V červenci má v plánu
soustředění na Velkém Dářku a dlouhý pobyt v Chorvatsku. Stále uvažuje o přechodu
do třídy RS:X.

Ondřej Müller- Vybojoval druhé místo v závodě ČP na Rozkoši ve třídě Bic Techno.
Na Balatonu již vyzkoušel a startoval ve třídě RS:X. Přechod to byl poměrně hladký,
protože Ondra je velmi kvalitně fyzicky připraven. Bohužel během závodů na Laseru
utrpěl zranění a nemohl se zúčastnit v posledním červnovém týdnu dalšího soustředění
na Balatonu. Po doléčení Ondra míří na trénink na Gardu.

Kateřina Švíková- Se zúčastnila soustředění a závodů na Balatonu v první části června.
Po domluvě s maďarským trenérem Utassy Lorándem se společně s Adélou Raškovou
zúčastnili ještě týdenního soustředění na stejném místě poslední týden v červnu. Toto
soustředění zakončili závodem. Kačka obsadila druhé místo a Adéla třetí. Kačka se
snaží všechen volný čas trávit na vodě. Pokroky jsou velmi znatelné.

Karel Lavický

Zpráva o činnosti SCM Bic Techno/ RS:X Youth
červenec/srpen
Červenec byl přípravou na MS ve třídě RS:X pro Kateřinu Švíkovou, a MS Bic
Techno Plus pro Ondřeje Müllera. Adéla Rašková trénovala společně s Kačkou a
skupinou Bic Techno v Chorvatsku. Poprvé v historii se česká dívka zúčastnila MS ve
třídě RS:X a junioři ME RS:X Youth.
Aktivity SCM- ME RS:X Youth- Sopot, POL, 19.-26.8.
Soustředění před MČR Bic Techno a MČR Bic Techno,
Nechranice, 27.8.-2.9.
ME RS:X Youth- Do polského Sopotu vyrazila celá skupina RS:X, tedy Adéla
Rašková, Kateřina Švíková a Ondřej Müller. V Polsku proběhl jen krátký trénink před
závodem. Kačka měla po MS v Aarhusu a Ondra po MS Bic Techno. Během závodu se
vystřídala většina povětrnostních podmínek. Pro Adélu a Ondru to byl první velký RS:X
závod.

Soustředění Nechranice- Hned po návratu z ME v Polsku začalo soustředění také pro
zbytek skupiny Bic na Nechranicích. Pro skupinku RS:X bylo především zaměřeno na
zvyknutí si na plovák Bic. Celá skupinka trénovala především starty a krátké rozjížďky
k dopilování formy před MČR. Samotné MČR začalo čtvrtečním silným větrem. Tento
den se podařilo odjet 4rozjížďky. Poté se do neděle spíše čekalo na vítr, ale nakonec se
podařilo odjet celkem 12rozjížděk. Spíše ve slabším a proměnlivém větru.

Hodnocení závodníků
Ondřej Müller- Ondra v červenci absolvoval soustředění na Gardě, kde bohužel během
silné bouřky přišel o kompletní oplachtění RS:X. Na začátku srpna Ondra startoval na
MS Bic Techno Plus v Liepaja, LAT. První dva dny panovaly velmi náročné podmínky.
Silný vítr a velké vlny. V těchto podmínkách Ondra spíše bojoval než závodil. Později
se již do závodu zapojil, ale k lepšímu výsledku se již neprobojoval. Po krátké pauze
doma vyrazil na ME RS:X do Polska. Jelikož to byl jeho první velký RS:X závod Ondra
ze začátku spíše sbíral zkušenosti. Poté bohužel přišly střevní potíže a Ondra musel ze
závodu odstoupit. Po krátké rekonvalescenci bylo v plánu MČR ve třídě BIC. Ani tento
závod se Ondrovi nepovedl podle představ. V silnějším větru Ondra jezdí lépe. Jako
většina závodníků musí zapracovat především na startech. Ondrovo velkou slabinou je
psychická odolnost během závodu.

Adéla Rašková- Adéla během července trénovala s Kačkou v Chorvatsku. Poté co
Kačka odjela na MS RS:X Adéla pokračovala v tréninku až do odjezdu na ME do
Polska. V Polsku jako nováček na RS:X sbírala zkušenosti. Adéla má problémy na
startech a také s taktikou. Má, ale velkou chuť na sobě pracovat a snahu se zlepšovat.
Adéla při své premiéře na ME RS:X Youth obsadila 32.příčku z 34 závodnic.

Kateřina Švíková- Výsledky- MS RS:X- 61. místo (z 62)
ME RS:X Youth- 27. místo (z 34)
MČR BIC Techno- 6.místo (z 41)
Kačka je jachtařsky velmi vyspělá závodnice. V ženském poli RS:X se jí zatím
úplně nedaří najít svoji pozici. Průběžně, ale zlepšuje především rychlost, která jí chybí.
V juniorském poli dokázala dojet několik rozjížděk v top10. Na první bóji byla
pravidelně v top10 nebo lépe. To jsou skvělé výhledy do budoucna. V podzimním
přípravném období je třeba pracovat především na fyzické kondici.
Adam Nevelöš- Výsledky- MS BIC Techno- 44.místo (z 72)
MČR BIC Techno- 1.místo (z 41)
Adam má výbornou průpravu ze třídy Optimist. Jachtařsky i technicky převyšuje
své vrstevníky. Zatím nemá velké zkušenosti z mezinárodních závodů. Na letošním MS
BIC Techno předvedl velice solidní výkon. Ve velmi náročných podmínkách dokázal
obstát. MČR suverénně zvítězil i nad soupeři s většími plachtami. Adam má velmi
dobré předpoklady k dalšímu výraznému výkonnostnímu růstu.

David Drda- Celé léto trénoval v Chorvatsku. David má velice dobrou techniku. Měl
by pracovat především na taktice během rozjížděk. MČR se Davidovi povedlo. Obsadil
celkové 4. místo. Většinu rozjížděk měl velice vyrovnaných. Jako většina závodníků má
problémy především se starty. Davidovi nechybí rychlost především ve skluzových
podmínkách. Na slabším větru musí maličko zapracovat.

Kristýna Chalupníková- Kristýna pokračuje ve velmi dobrých výsledcích z počátku
roku. První polovinu léta také trávila tréninkem v Chorvatsku. Na MČR obsadila
celkové 3.místo. Což je skvělý výsledek na takto mladou závodnici. Kristýna má
výbornou fyzickou kondici a techniku na surfu. V září má v plánu závody v ČR a na
Slovensku. Později přípravu na ME.
Kristýna Piňosová- Přes léto trénovala s Kristýnou Chalupníkovou. Její největší
předností je fyzický fond. Kristýna se ještě věnuje plavání a má výborné fyzické a
psychické předpoklady k dalšímu rozvoji. Na MČR obsadila až 16.místo. V nestálých
větrných podmínkách se jí nedařilo takticky rozjížďky zvládat. Je stále velmi mladou
závodnicí. Také se chystá na ME BIC Techno.

Karel Lavický

Zpráva trenéra SCM Laser
Členové týmu SCM:
Jakub Halouzka Las (RDB), Martina Bezděková Lar (RDB) Benjamin Přikryl Lar/Las (RDJ),
Mario Nuc Las, Vítězslav Moučka L47/Lar (RDJ), Jiří Himmel L47, Kateřina Švíková L47,
Barbora Švíková L47, Klára Himmelová L47, Markéta Bauerová L47, Lucie Keblová Lar, Bára
Košťálová Lar,
Letošní sezóna byla velmi náročná, absolvovali jsme se členy týmu řadu soustředění a závodů na
domácích a zahraničních vodách.
Celý tým začal velmi aktivně zimní a jarní přípravou na Mallorce, kde proběhla 2 soustředění,
následovalo MEJ L47 v řeckém Patrasu, závod MČR Lar na Nových Mlýnech, otevřené Mistrovství
Německa v juniorských třídách – YES Kiel L47 a Lar, následoval domácí pohárový závod na Lipně
L47 a Las, poté jsme odjeli do Kielu na soustředění před tradičním závodem Kieler Woche, na který
navazoval Kieler Woche OH a vložené MS Lar muži, po návratu jsme se začali připravovat na
odjezd do polské Gdynie na MS U21 Las a navazujícího MS L47, před kterým opět proběhlo
soustředění na této vodě.
Po návratu z Polska jsem měl odcestovat s Benem Přikrylem na OH nominační závod do
dánského Aarhusu, ve kterém mě nakonec nahradil a zastoupil Petr Přikryl, který měl na starosti i
závodníka ze Slovenska.
Následoval odjezd do polského Dziwnówa na závod EC, ze kterého jsme pokračovali na
soustředění do Kielu a přípravu na MSJ U19 Lar. Po návratu a krátké pauze jsme odjeli na rakouské
Attersee opět na EC.
V polovině září jsem plánoval soustředění v Kielu, které jsem nakonec musel z důvodu malé
účasti odvolat, a po dohodě s některými bude část týmu trénovat na soustředění ALT na
Nechranicích.
Do konce sezóny nás tedy čekají ještě dvě akce, a to MČR na Nechranické přehradě (L4,7, Las)
a soustředění na Lago di Garda.
Rozbor celé sezóny a komplexní hodnocení jednotlivých členů Laser týmu, jejich aktivitu,
výsledky a úspěšnost včetně mého návrhu o zařazení do Týmu SCM Laser na sezónu 2019 se
dočtete v říjnové zprávě trenéra SCM.

V Jilemnici, dne 17.9.2018

Michal Smolař
trenér SCM Laser

Přehled práce PR květen a červen 2018
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích:
Kvalifikace Aarhus – rozhovory s účastníky vyšly postupně v Yachtu, některé rozhovory se objevily na idnes,
a v regionálních denících
Giraglia Rolex Week – na akci jsem byla - Tři sestry i Hebe – úspěšní – vstupy v ČT, na Radiožurnálu a články
v dalších médiích
Pálavská regata a Veronika Kozelská znovu závodí – různá tištěná i internetová média
Palmavela – Tři sestry s novou lodí a Hébé – Snídaně s Novou
MASTERLAN a David Křížek – celostátní (idnes) i plzeňská média
Mistrovství světa – D-One Gold Cup 2018 a MČR D-one – především brněnská a jihočeská média,
olympijský magazín
Super Cup a další závody BIC Techno 293 – třída posílá výborně zpracované informace
Česká jachtařská liga – zejména v Brně je propagace vždy velmi úspěšná
ME třídy Laser a Radial v La Rochelle
Medemblik regata
Kieler Woche + ME 2.4mR
Mistrovství Itálie ORC
České poháry a MČR RS700 a Catamaran Open– zpravodajství v regionálních médiích a na rádiu Beat
2) Zúčastnila jsem se Českého poháru tříd Optimist a 420 na Rozkoši, kde jsem dofotila všechny členy SCM a
SPS, mohla jsem doplnit informace a fotky o reprezentaci na webu.
3) Re:publika 1918–2018 – v Brně se konala úspěšná výstava s velkou expozicí jachtingu ke stoletému výročí
vzniku republiky (26. 5.–17. 6.). Historické materiály byly zapůjčeny z ČYKu, vystaveny byly různé plachetnice
i historické artefakty. Vše výborně zajistila Kateřina Fantová.
4) Trička, kraťasy a převlečníky pro reprezentanty – byly objednány a dodány.
5) Film pro Aarhus – byl vyroben film – představení českého týmu – pro pořadatale MS v Aarhusu – byl
zveřejněn na webu.
6) Web – pokračovaly práce na plnění nového webu.
7) Archiv – uklidila jsem celý elektronický archiv fotek a materiálů ČSJ, které shromažďuji již tři roky.
8) 23. června mi byl na soustředění Optimistů ČYKu v Zadaru odcizen z apartmánu notebook, takže
následující tři týdny jsem mohla komunikovat pouze z mobilu. S umisťováním článků na web a facebook mi
hodně pomohli Dana Dvořáková, Kateřina Fantová a Petr Šlehofer. Děkuji. Nyní už mám notebook nový,
obnoven ze zálohy, a jsem zase plně funkční :)

Plán práce na červenec a srpen 2018
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství:
Aarhus – prezentace hlavně před akcí – rozhovory do médií, na web ČSJ, domluven a natočen je také
olympijský magazín na ČT, pokud se někdo kvalifikuje, pravděpodobně proběhne tisková konference a další
propagace.

Na akci měl být původně zajištěn profesionální fotograf ve spolupráci s Egonem Kulhánkem. Vzhledem k
neúčasti týmu Koštýř – Kulhánková, to padlo, operativně jsem zajistila, že se o fotky a videa našeho týmu
postará František Švík ve spolupráci s přítomnými zahraničními fotografy a kameramany. Veškerá oficiální
média z akce, mám k dispozici, jsem akreditovaná novinářka. (Nemohu být v Aarhusu přítomna osobně, jsem
v té době na soustředění s Optimisty na Lipně.)
Volvo Gdynia Sailing Days
MSJ World Sailing, Texas (USA)
MS Raceboard, Blanes (ESP)
MS Tornado Francie (La Grande-Motte)
ME Tornado, Itálie (Garda)
MS Evropa, Německo (Kuhlungsborn)
MEJ Evropa, Itálie (Garda)
MS Cadet, Německo (Bodstedt)
MS FD, Holandsko (Medemblik)
MEJ RS Feva, Weymouth (GBR)
ME RS700, Weymouth (GBR)
MS FB, Carnac (FRA):
MS 2.4mR, Švédsko
MSJ Laser Radial, Kiel, Německo
MČR, České poháry, dětská soustředění – domluvena ČT – Lvíčata na MČR Optimist (budu přítomná) a TV
Praha a Seznam na MČR match racing
2) Web – bude pokračovat práce na plnění nového webu
3) Jachtař roku 2018 – v srpnu a vzáří se bude připravovat anketa a ples s vyhlášením Jachtaře roku 2018 – je
třeba doladit pravidla hlasování podle připomínek, vybrat datum, místo bude opět Novodvorská, na
organizaci budeme opět spolupracovat s Martinem Dvořákem, je třeba zajistit sponzory, program, tisk
pozvánek a vstupenek atd.

15. 7. 2018
Eva Skořepová

Přehled práce PR červenec a srpen 2018
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích:
- Aarhus – proběhla prezentace hlavně před akcí – rozhovory do médií, na web ČSJ, vysílal se olympijský
magazín na ČT s bratry Teplými
Protože se nikdo nekvalifikoval, byla následná propagace obtížná, nicméně v průběhu regaty byly dva spoty
v ČT, na závěr většina sportovních médií alespoň krátkou zprávu otiskla.
Fotky i zpravodajství z akce výborně zajistil František Švík. Děkuji!
- MS U23 Finn – vzhledem k titulu Ondry Teplého – opět televize ČT hlavní zprávy Branky body a zprávy ve
všech celorepublikových médiích – Robert Deaves, který pracuje pro třídu Finn zajistil kromě fotek i video v
češtině. Děkuji!
- Závod Palermo-Monte Carlo – vítězství HEBE V – opět televize ČT hlavní zprávy Branky body – ve
spolupráci se Zdenálem Sünderhaufem se nám daří do televize dostávat stále častěji. Děkuji!
- MČR match racing 2.4mR – proběhla reportáž na TV Praha a Seznam TV
- Youth World Sailing Championship - reportáž na Seznam TV
- TEAM MASTERLAN – zprávy před i po závěrečné akci v celorepublikových i plzeňských médiích ve
spolupráci s Davidem Křížkem. Děkuji!
- Ostatní závody, mistrovství světa a Evropy, MČR – většinou zprávy v regionálních médiích podle místa
konání a účasti závodníků.
2) Zúčastnila jsem se MČR Optimist, kde jsem zajišťovala mimo focení a propagace akce také natáčení Lvíčat
pro ČT (uvede 15. 9.)
3) Trička, kraťasy a převlečníky pro reprezentanty – všechny dodatečné dodělávky byly objednány a
dodány.
4) Web – pokračovaly práce na plnění nového webu.

Plán práce na září a říjen 2018
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství:
MČR a Euro Cup FD Nechranice
Světový pohár Japonsko
ME veteránů třídy Finn
ME ORC
MČR one-design – Česká námořní rallye
MČR ORC
Rolex Middle Sea Race
Další MČR, Euro Cupy a poháry jednotlivých tříd

2) Web – proběhne aktualizace reprezentantů, doplnění jejich aktuálních výsledků + další práce
3) Jachtař roku 2018
– příprava ankety – nominace, systém hlasování...
– příprava plesu s vyhlášením Jachtaře roku 2018 – je třeba doladit pravidla hlasování podle připomínek,
vybrat datum, místo bude opět Novodvorská, na organizaci budeme opět spolupracovat s Martinem
Dvořákem, je třeba zajistit sponzory, program, tisk pozvánek a vstupenek atd.
4) Výstava FOR Boat – začínám domlouvat expozici s bazénem na jarní výstavu. První schůzka s manažerkou
výstavy proběhne 17. 9.

13. 9. 2018
Eva Skořepová

Celkově je publikováno 146 videí a animací.
Bylo publikováno 73 příspěvků.
Sekce Vzdělávání (vzdělávací obsah) má momentálně 44 příspěvků.
Jsou to:
Vzdělávací obsah

Autor

2 Fireball - technika jízdy

Formát
Komentované video, 7
videí
Komentované video, 7
videí

3 Nové trendy v jachtingu - Foilování

Přednáška, 5 videí

David Křížek

4 První pomoc a vodní záchrana

Přednáška, 3 videa

Jan Sedláček

5 Brzda ráhna

Článek

Petr Ondráček

6 COLREG 72

Článek

Petr Ondráček

7 Příprava závodníka na Olympiádu

Přednáška, 6 videí

Jakub Kozelský

8 Lokální větry ve Středomoří

Článek

Jan Kocman

9 Dodržování pravidel COLREG u osamělé plavby

Článek

Petr Ondráček

10 Taktika a strategie při závodě

Přednáška, 6 videí

Petr Fiala

11 Zdravá výživa

Přednáška, 4 videa

Michal Kumstát

12 Mediální prezentace

Přednáška, 3 videa

David Křížek

1 Melges 24 - technika jízdy

Petr Fiala
Petr Kořan

13 Aktivní radarový odražeč
Článek
Prostředky pro tvorbu vlastních předpovědí počasí
14 při plavbě
Článek

Petr Ondráček

15 Několik poznámek k výběru a instalaci AIS

Petr Ondráček

16 RS Feva - technika jízdy

Článek
Komentované video, 5
videí

17 Cesta mezi absolutní špičku

Přednáška, 1 video

Jean Le Cam

18 Plánování kampaně a koučování závodníků I

Přednáška, 2 videa

Ian Clingan

19 Plánování kampaně a koučování závodníků II

Přednáška, 2 videa

Ian Clingan

20 Plánování kampaně a koučování závodníků III

Přednáška, 3 videa

Ian Clingan

21 Meteorologie

Přednáška, 2 videa

Petr Dvořák

22 Navigační a weather routing systémy na moři

Přednáška, 1 video

Milan Koláček

Petr Ondráček

Milan Hájek

23 Školní loď La Grace

Přednáška, 1 video

Josef Dvorský

24 Taktika a strategie námořních lodí

Přednáška, 6 videí

Milan Hájek

Komentované video, 5
videí
Komentované video, 5
videí
Přednáška, 4 videa

Pavel
Kamenský

Článek
Článek
Přednáška, 3 videa
Přednáška, 2 videa
Článek, 18 animací
Komentované video, 4
videa
Přednáška, 2 videa
Přednáška, 1 video
Přednáška, 1 video
Komentované video, 8
videí
Komentované video, 1
video
Komentované video, 20
videí
Přednáška, 2 videa
Seriál

Petr Ondráček
Petr Ondráček
Jakub Kozelský
Martin Trčka
Kozelský/Karas

Přednáška, 2 videa
Seriál
Seriál

Tonda Mrzílek
Jaroslav Foršt
Jaroslav Foršt

25 Bic tech, windsurfing - technika jízdy
26 RS 700 - technika jízdy
27 Bezpečnost plavby
Několik praktických zkušeností z plavby ve
28 vysokých vlnách
29 Několik poznámek k navigaci na moři
30 Olympijská kampaň
31 Strategie a taktika v okruhovém jachtingu
32 Scénáře tréninků
33
34
35
36

29er - Technika jízdy
Optimální trim
Možnosti komunikace na moři
Lodě a blesky

37 Cadet - TECHNIKA JÍZDY
Spouštění na vodu trenérského člunu, manévry a
38 jeho udržba
39 Optimist - TECHNIKA JÍZDY
40 OPTIMÁLNÍ TRIM
41 KAPITÁNEM NA ZÁCHRANNÉM OSTRŮVKU 1.
ZÁKLADNÍ NÁVYKY MLADÝCH JACHTAŘŮ A
42 TRENÉRŮ
43 DOVOLENÁ NA JACHTĚ 1
44 DOVOLENÁ NA JACHTĚ 2

Milan Hájek
Petr Ondráček

David Křížek
Tomáš Musil
Petr Ondráček
Petr Ondráček
Petr Kořan
František Bauer
Tonda Mrzílek
Tomáš Musil
Petr Ondráček

Na akademii je umístěno 15 medailonků osobností, které se podílejí na tvorbě obsahu.
Jsou to:
Medailonky
Petr Fiala
David Křížek
Petr Kořan
Jan Sedláček
Petr Ondráček
Jakub Kozelský
Milan Koláček
Martin Trčka
Tomáš Musil

Milan Hájek
Jean Le Cam
Ian Clingan
Josef Dvorský
Jaroslav Foršt
Tonda Mrzílek
V rámci sekce Aktivity proběhly (včetně rezervačního systému) tyto přednášky:
Přednášky
Přednáška - Navigační a weather routing systémy na moři

Stav
Přednášející
Proběhlo Milan Koláček

Přednáška - Bezpečnost plavby

Proběhlo Petr Ondráček

Přednáška - Olympijská kampaň a Tréninková jednotka na vodě Proběhlo Jakub Kozelský
Přednáška - Mentální koučink u špičkového sportovce

Proběhlo Marian Jelínek

Přednáška - Taktika a strategie v závodě okruhových lodí

Proběhlo Martin Trčka

Přednáška - Optimální trim plachet
Přednáška - Taktika a strategie v závodě námořních lodí
Přednáška - Cesta mezi absolutní špičku
Přednáška - Letecká a jachtařská meteorologie

Proběhlo
Proběhlo
Proběhlo
Proběhlo

Tomáš Musil
Milan Hájek
Jean Le Cam
Petr Dvořák

Další příspěvky v sekci Aktivity jsou:
Další aktivity
Jachting do škol

Stav
Probíhá

Výstup
Krátké info na JA a metodika

Praktický seminář pro trenéry III. třídy na
Lipně

Proběhlo Reportáž na JA včetně videa

Praktický seminář pro trenéry II. a III.
třídy na Nechranicích

Reportáž na JA včetně videa a výukový
Proběhlo materiál v sekci Vzdělávání

Praktický seminář pro trenéry II. a III.
třídy v Brně

Reportáž na JA včetně videa a výukový
Proběhlo materiál v sekci Vzdělávání

Plánování kampaně a koučování
závodníků Ian Clingen

Proběhlo Výukový materiál na JA v sekci Vzdělávání

Praktický seminář pro trenéry II. a III.
třídy, Nechranice

Reportáž na JA včetně videa a výukový
Proběhlo materiál v sekci Vzdělávání

Jachtařská akademie ke dni 17. 9. 2018

Ahoj přátelé, kamarádi, trenéři.

V Praze dne 17. 9. 2018

K dnešnímu dni je na stránkách Jachtařské akademie – www.jacht-akademie.cz dokončen a uveřejněn základní
obsah, který jsem slíbil před rokem zhotovit. Toto se povedlo díky práci Vás všech, kteří jste se na obsahu buď
aktivně podíleli, či jste jen posílali rady a připomínky.
Velmi důležité období nastává právě teď, kdy je potřeba Jachtařskou akademii aktivně využívat, soustavně
s uvedeným materiálem pracovat, stále obsah vylepšovat, anebo doplňovat o nové trendy. Toto se může
povést pouze tehdy, když budeme mít od Vás zpětnou vazbu, jak obsah využíváte v tréninku se svými svěřenci,
co se Vám líbí, co chcete zlepšit, co zde postrádáte. Každá Vaše reakce je pro nás velmi cenná. Jednou měsíčně
Vás budeme informovat o novinkách, co se právě tvoří, anebo chystá.
Dále se povedlo navázat spolupráci s trenérskou školou pod FTVS v Praze, kde v dálkovém studiu si trenéři 2.
třídy mohou zvýšit trenérskou kvalifikaci na trenéra 1. třídy. Jedná se o dvouleté studium, kde vždy jeden
víkend v měsíci, v období říjen až květen, probíhá výuka na fakultě. Toto bude doplněno odbornou činností,
kterou zajistí ČSJ. Na studium se může podle naplněnosti přihlásit každý trenér 2. třídy, který má zároveň
ukončené středoškolské studium. Studium na fakultě je bezplatné.
Jako velmi dobrý příklad uplatnění trenéra v zahraničí je možno uvést příklad Vojty Šindeláře z ČYKu a následně
z Cere. Vojta se na jaře zúčastnil Praktického semináře na Nechranicích pod vedením Martina Trčky, kde získal
trenéra 3. třídy. Následně rozeslal svůj životopis na řadu jacht klubů v USA a byl přijat jako trenér mládeže třídy
29er do Riverde Yacht Clubu v New Yorku. Pracoval tam ještě s irským a kanadským trenérem cca 3 měsíce.
Výborná zkušenost a otevřené dveře i pro další naše, mladé trenéry.
Zde pár upozornění na videa, či výukový materiál, které byste neměli přehlédnout.
Třída Feva- Milan Hájek – uveřejněno na http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8-kategorie/53-rsfeva-technika-jizdy/
Třída Optimist- Tonda Mrzílek – uveřejněno na http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8kategorie/80-optimist-technika-jizdy/
Třída Cadet- Zdeněk Parůžek, Petr Kořán- uveřejněno na http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8kategorie/78-cadet-technika-jizdy/
Dále je video o spouštění, manévrování a údržby trenérského člunu s Frantou Bauerem, které najdete na
http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8-kategorie/79-spousteni-na-vodu-trenerskeho-clunumanevry-a-jeho-udrzba/
Velmi důležitá část pro usnadnění tréninků vznikla ve spolupráci Kuby Kozelského a Tomáše Karase- Animace
scénářů tréninků, které najdete na http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8-kategorie/73scenare-treninku/
Dále je vhodné pro trénink s dětmi zařadit videa od Martina Trčky – Strategie a taktika v okruhových závodech.
Toto najdete na http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8-kategorie/70-strategie-a-taktika-vokruhovem-jachtingu/.
Základní nácviky mladých jachtařů od Tondy Mrzílka najdete na http://www.jachtakademie.cz/vzdelavani/novinky/83-zakladni-navyky-mladych-jachtaru-a-treneru/.
Optimální trim od Tomáše Mufa Musila najdete na http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8kategorie/75-optimalni-trim/

Jako jedna z nejdůležitějších částí výcviku je video s Honzou Sedláčkem- První pomoc a základy vodní záchrany.
Podívejte se s dětmi na http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/24-prvni-pomoc-a-vodni-zachrana/
Nepodařilo se nám zajistit na podzimní Praktický seminář pro trenéry anglického kouče. I když jsme oslovili
všechny tři doporučené anglické trenéry a kouče, ani jeden si nenašel na nás čas. Toto nás velmi mrzí a budeme
za rok zkoušet se s některým z nich domluvit s předstihem.
Přednášky v zimních měsících v roce 2019 budou. Z dosavadního průběhu přednášek, z jejich zpětných vazeb,
dotazů a rozhovorů s přednášejícími, plánujeme na příští rok 2019 níže uvedené přednášky.
Budou opět probíhat každé úterý od 18.30 hodin na adrese: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Hlavova
8, Praha 2
15. 1. 2019 Cesta k vrcholům námořního jachtingu- Richard Konkolski
22. 1. 2019 Mentální koučink u vybraných závodníků- Workshop- Marian Jelínek
29. 1. 2019 Navigační a weather routing systémy- Workshop- Libor Hošek
5. 2. 2019 Meteorologie pro okruhového jachtaře- Workshop- David Křížek
12. 2. 2019 Meteorologie při závodě na moři- Workshop- Milan Koláček
19. 2. 2019 Shrnuti taktiky a strategie v okruhovém závodě- Petr Pefi Fiala
26. 2. 2019 Navigace na moři ve ztížených podmínkách- Petr Ondráček
5. 3. 2019 Závodní pravidla přehledně- Martin Soušek
12. 3. 2019 Výzvy, stavba lodí, dobrodružství na moři- Ruda Kreuschneider

Přeji všem, aby Jachtařská akademie a jeho náplň Vám pomohla v náročné trenérské činnosti. Zároveň ještě
jednou prosím o zpětnou vazbu, posílejte návrhy, připomínky, co Vám na Jachtařské akademii chybí, anebo na
co bychom se měli do budoucna zaměřit.
Pište na info@jacht-akademie.cz, volejte na 606 954 652.

V Praze dne 17. 9. 2018
Zdeněk Sünderhauf

