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Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 17. června 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: V. Dvořák (do 16:30), K. Fantová, V. Lambl (od 13:00), T. Musil, M. Soušek, R. Vašík 

Omluveni: O. Bobek, M. Žižka 

KK: P. Ondráček  

 

Jako host se Výkonného výboru účastnil místopředseda ALT Optimist, Jan Hirnšal, aby seznámil 

členy VV se situací ohledně nepravdivě uvedených informací ve věci vrácení startovného čtyř 

účastníkům závodu „Youth Centenary Regatta“, pořádaného klubem Fraglia Vela Riva. 

Radim Vašík navrhuje postoupení této záležitosti Disciplinární komisi ČSJ. VV hlasováním (pro: 

Dvořák, Fantová, Musil, Lambl, Vašík; proti: 0; zdržel se: Soušek) návrh R. Vašíka schválil.  

Předseda ČSJ Radim Vašík zaslal dne 11. 6. 2021 prezidentovi klubu Fraglia Vela Riva Alfredu 

Vivaldellimu vysvětlující a omluvný dopis. 

 

 

1) Projednání zápisu      

    

Zápis z květnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek. 

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho 

členů): 

Úkol trvá. T. Musil informoval, že aktuálně probíhá oslovování makléřských firem a pojišťoven 

s předložením aktuální poptávky ze strany ČSJ. 

 

K úkolu 21-11 (Vyplatit 2. část budgetu členům RD pro první pololetí 2021): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že budgety byly reprezentantům vyplaceny.  

 

K úkolu 21-12 (Předložit finální zprávu ohledně pořízení a rozdělení majetku ČSJ z investiční 

dotace v roce 2020): 

Úkol splněn. T. Musil předložil členům Výkonného výboru finální závěrečnou zprávu o pořízení 

a rozdělení majetku ČSJ z investiční dotace v roce 2020. VV bere předloženou závěrečnou zprávu 

na vědomí. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

K úkolu 21-13 (Uzavřít se členy RDJ smlouvy a vyplatit členům RDJ budgety pro rok 2021): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že smlouvy jsou s RDJ uzavřeny a budgety vyplaceny. 
 

 

K úkolu 21-15 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci programu 

TALENT – podpora klubů): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci 

programu TALENT – podpora klubů probíhá průběžně.  

 

K úkolu 21-16 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci programu 

TALENT – podpora ALT): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro realizaci 

programu TALENT – podpora ALT probíhá průběžně.  

 

K úkolu 21-22 (Vrátit část půjčovného za loď 29er ve výši 8 000,- Kč posádce P. Tupý – V. 

Cibulka): 
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Úkol splněn. M. Soušek informoval, že část půjčovného za loď 29er ve výši 8 000,- Kč byla 

vrácena na základě dobropisu Lodním Sportům Brno. 

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že byl dopracován metodický pokyn pro organizaci školení 

trenérů III. tř. (viz příloha tohoto zápisu). Výkonný výbor bere předložené informace na vědomí. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – předložil nové složení trenérsko-metodické komise následovně: 

Vladimír Dvořák, předseda TMK 

Zdeněk Sünderhauf – zástupce Jachtařské akademie ČSJ 

Jakub Kozelský – garant školení trenérů I. a II. třídy 

Michal Kučera – garant školení trenérů III. třídy 

Štěpán Novotný a Robert Kába – členové TMK  

Výkonný výbor bere nové složení trenérsko-metodické komise na vědomí. 

 

 

3) Informace KVS, SÚ ČSJ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – podal v zastoupení O. Bobka souhrnné informace 

o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM a SpS za květen jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh na udělení výjimky ze smlouvy pro 

trenéra ILCA, a to návrh na snížení počtu účastníků na akcích na minimálně tři pro celý rok 2021. 

VV předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

V. Lambl – KMR, KLM – informoval, že klubům jsou již předány všechny lodě pořízené v rámci 

investiční dotace v roce 2020. 

 

V. Lambl – KMR, KLM – informoval o možnosti zařídit účast zahraničního týmu z Malty na MČR 

Optimist 2021. Podmínkou je zapůjčení lodí v ČR. VV jednohlasně rozhodl o umožnění zápůjčky 

lodí pořízených z investičních dotací z předchozích let pro tuto příležitost. Podmínky pro tuto 

zápůjčku budou vytvořeny a následně rozeslány klubům.  

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil žádost trenéra SCM 29er Davida Křížka 

o převod zápůjčky lodě č. 2279 z posádky L. Košatová - A. Košťálová na posádku A. Košťálová –  

B. Koštálová.  

Dále trenér SCM 29er předkládá následující žádosti:  

1) přidělit loď č. 3088 posádce N. Viščorová - K. Šlechtická. Tato posádka ukončí zápůjčku 

lodi č. 2282, která přejde na posádku L. Košatová - V. Cibulková  

2) posádka L. Kraus - T. Kraus ukončila zápůjčku lodě č. 2280 a nově má zápůjčku lodě č. 

2284. 

Výkonný výbor předložené návrhy trenéra SCM 29er jednohlasně schválil. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh na rozdělení podpory účasti na MS 

a ME neolympijských lodních tříd pro rok 2021, vypracovaný dle směrnice C20, následovně: 
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Příspěvek na akci

41 634 Kč

23 514 Kč

24 556 Kč

11 188 Kč

101 187 Kč

84 723 Kč

52 686 Kč

77 664 Kč

99 964 Kč

88 776 Kč

19 280 Kč

36 191 Kč

48 002 Kč

709 365 Kč

FB – ME, ITA, Piombino, 11. - 17. 9. 2021

RD ALT

Cadet – MS, ITA, Garda, 30. 7. - 6. 8. 2021

Evropa muži – MS, SWE, Raa, 10. - 16. 7. 2021

Evropa juniorky – MEJ, ESP, El Masnou, 6. - 12. 8. 2021

Evropa junioři – MEJ, ESP, El Masnou, 6. - 12. 8. 2021

Tornado – ME, GER, Fussen, 21. - 25. 7. 2021

Tornado – MS, GRE, Thessaloniki, 25. 9. - 2. 10. 2021
CELKEM:

FD – MS, ESP, Altea, 4. - 11. 9. 2021

Raceboard – MS, LAT, Riga, 16.-21.8.2021

Raceboard - ME, POR, Vilamoura, 3. - 7. 7. 2021

RS Feva – MS, GER, Travemunde, 23. - 29. 7. 2021

RS 500 – MS, ITA, Como, 2. - 6. 8. 2021

RS Tera Sport – MS, DEN, Greve, 1. - 6. 8. 2021

 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi realizovat vyplacení 

a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v neolympijských lodních tříd pro rok 2021. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil nominaci ALT RS na MS RS Feva, které 

se bude konat 23. – 29. 7. 2021 v Travemünde (GER), následovně: 

Ondřej Baštář – Jan Juha 

Bořek Borkovec – Josef Hanton 

Eliška Stibůrková – Magdaléna Najvárková 

Rozdělení příspěvku na akci bude upřesněno. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

 

4) MČR 2021 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z prvního letošního MČR, a to MČR Tornádo 2021, které 

se konalo 4. - 6. 6. 2021 na Lipně v Černé v Pošumaví.  

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil žádost LT RS500 a RS Aero o přesun MČR těchto lodních tříd na 

závod Nechranický skluz – CTL 211106 na místo zrušeného MČR – CTL 211305. 

Výkonný výbor předloženou žádost jednohlasně schválil.  

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2021 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 14. 6. 2021. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh složení předsednictva pro červnovou Valnou hromadu 

ČSJ 2021 následovně: 
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Kateřina Fantová, Tomáš Musil, Petr Ondráček, Radim Vašík 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil hlasováním návrh složení návrhové komise pro nadcházející 

Valnou hromadu ČSJ následovně: 

Jiří Bobek, Petr Přikryl, Ondřej Bobek 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil následující návrh složení mandátové komise pro Valnou 

hromadu ČSJ: 

Lucie Klucká, Alexandra Soušková 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 30. 6. 2021 se bude konat Valná hromada 

paralympijského výboru. R. Vašík navrhl vyslat na VH jako delegáta za ČSJ Alexandra Sadílka. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Plénum ČOV se uskuteční dne 29. června 2021 od 11:00 

hodin v O2 universum. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že na OH 2024 v Paříži budou v kategorii 

Kiteboarding závodit zvlášť ženy a zvlášť muži. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že se připravuje Valná hromada World Sailing, která se 

bude konat v Abú Dhabí. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Český olympijský výbor na podzim 2021 otevře již čtvrtý 

ročník vzdělávacího programu Sportovní diplomacie. Pro přihlášení je nutné zaslat přihlášku 

kandidáta, přihlášku svazu a CV kandidáta do 30. 6. 2021. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z celostátní porady předsedů členských národních 

sportovních svazů ČUS, která se konala 9. 6. 2021 v kongresovém sále Sportovního centra 

Nymburk. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že 23. 6. 2021 se bude konat 39. VH ČUS v kongresovém 

sále Sportovního centra Nymburk. 

Výkonný výbor jednohlasně schválil jako delegáta VH ČUS předsedu ČSJ Radima Vašíka. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 26. 5. 2021 obdržel Český svaz jachtingu z MŠMT 

vyhodnocení investiční dotace poskytnuté z Podprogramu 133D523 v roce 2020 na akci „Pořízení 

plachetnic a motorových člunů vč. přívěsů“ 

 

Pracovní skupina ve složení V. Brabec a R. Vašík předložila členům VV návrh Stanov Českého 

svazu jachtingu, který bude předložen delegátům Valné hromady ČSJ dne 19. června 2021. Součástí 

tohoto návrhu je i důvodová zpráva. Tento návrh stanov bude následně po VH ČSJ k dispozici 

členským subjektům ČSJ, které budou moci zasílat připomínky do 31. 12.  2021. Výkonný výbor 

vzal předložený návrh stanov na vědomí a ukládá D. Dvořákové rozeslat elektronickou poštou 

delegátům VH ČSJ návrh Stanov ČSJ včetně důvodové zprávy. K finálnímu schválení budou 

stanovy ČSJ předloženy delegátům na řádné VH ČSJ v roce 2022. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že se dne 17. 6. 2021 byla oboustranně podepsána smlouva 

o dílo s Marianem Jelínkem.  
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Výkonný výbor obdržel žádost Lukáše Vavrly (ředitel závodu CTL 212424) o udělení 

výjimky z mezinárodních předpisů ČSJ pro závod CTL 212424 Bermuda cup – o pohár 

Slezské Harty v termínu 3. - 4. 7. 2021, LT kajutové plachetnice, z národních předpisů ČSJ, 

a to doplněním preambule části 6, písm. a) následujícím způsobem:  

- bod i. se vztahuje alespoň na jednoho člena posádky každé lodě přihlášené do závodu 

- bod ii. se vztahuje pouze na členy posádky každé lodě přihlášené do závodu, kteří se 

při registraci prokážou platnou závodní licencí ČSJ 

Výkonný výbor jednohlasně rozhodl žádosti vyhovět. 

 

 

Výkonný výbor obdržel žádost předsedy JK Černá v Pošumaví Michala Lojky o udělení 

výjimky z národních předpisů, a to doplněním preambule části 6, písm. a) následujícím 

způsobem: 

- : 

- bod i. se vztahuje alespoň na jednoho člena posádky každé lodě přihlášené do 

závodu 

- bod ii. se vztahuje pouze na členy posádky každé lodě přihlášené do závodu, kteří se 

při registraci prokážou platnou závodní licencí ČSJ 

Tato výjimka z národních předpisů ČSJ se týká následujících závodů kajutových plachetnic 

místního významu: 

CTL  Datum  Název 

211311 19.6.2021 Memoriál K. Smetany 

211316 17.7.2021 Modrá stuha Lipna-55.ročník 

211320 21.8.2021 Lipenský vítr 

Výkonný výbor jednohlasně rozhodl žádosti vyhovět. 

 

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – předložila žádost Karla Luksche o dodatečné udělení 

výjimky pro závod LIPNO MARATHON 2021 CTL 211330, a to povolit v rozporu s 

platným SŘ ČSJ účast posádek bez licence.  

R. Vašík předložil protinávrh udělit pro závod LIPNO MARATHON 2021 dodatečně 

výjimku z národních předpisů ČSJ, a to doplněním preambule části 6, písm. a) následujícím 

způsobem:  

- bod i. se vztahuje alespoň na jednoho člena posádky každé lodě přihlášené do závodu 

- bod ii. se vztahuje pouze na členy posádky každé lodě přihlášené do závodu, kteří se 

při registraci prokážou platnou závodní licencí ČSJ 

Výkonný výbor předložený protinávrh jednohlasně schválil. 

 

7) Různé 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za květen a plán práce na červen 2021, který je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

Výkonný výbor projednal a následně jednohlasně schválil uzavření smlouvy o zajišťování služeb 

v oblasti PR pro projekt „Začni s jachtingem“ se společností Vybroušený brand, s.r.o. 
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Petr Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval, že dne 19. 5. 2021 proběhla kontrola hospodaření 

ČSJ za rok 2020. Výkonný výbor vzal předloženou zprávu na vědomí. Zápis KK ČSJ z provedené 

kontroly je přílohou tohoto zápisu. 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh nové směrnice pro zpracovaní výsledků (C30). Výkonný 

výbor po diskusi předložený návrh směrnice C30 jednohlasně schválil. 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že se v roce 2021 plánuje min. jedno školení HZS. 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že byly vyrobeny plastové kartičky pro členy HZS, kterým 

končí platnost licence v roce 2023 a později. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh komise rozhodčích jmenovat Národním rozhodčím pro 

řízení závodu následující rozhodčí: 

Zdeněk Vykydal, 1975 

Michal Sivý, 1966 

Pavel Kamenský, 1974 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh na změnu hlavního rozhodčího pro závod MČR Techno 

293, CTL 212012 - nově hl. rozhodčím bude Pavel Kamenský. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil žádost ALT ČWA o schválení a zapsání nové třídy iQFoil do 

evidence lodních tříd ČSJ. Výkonný výbor předloženou žádost jednohlasně schválil.  

 

K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – podala informace z letošního vyhlášení ankety Jachtař roku, 

které nemohlo proběhnout na tradičním Galavečeru českého jachtingu, ale odvysílala jej televize 

Sport 5 v premiéře v pondělí 7. června ve 20 hodin. Absolutním vítězem ankety Jachtař roku 2020 

a vítězem kategorie mužů se stal Ondřej Teplý z Jachtklubu Brno. Kategorii žen ovládly jachtařky 

Dominika Vaďurová a Sára Tkadlecová z Jachtklubu Toušeň.  

Vyhlášení ankety Jachtař roku 2020 můžete zhlédnout na YouTube kanálu ČSJ 

https://youtu.be/JawGRt5hMfY. 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 15. července 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Závěrečná zpráva o pořízení a rozdělení majetku ČSJ z investiční dotace v roce 2020 

2. Metodický pokyn pro organizaci školení trenérů III.  

3. Zprávy trenérů SCM a SpS za květen 

4. Přehled práce PR za květen a plán práce na červen 2021 

5. Zápis KK ČSJ z provedené kontroly o hospodaření ČSJ za rok 2020 

 

 

 

  

https://youtu.be/JawGRt5hMfY


 

 

Přidělování materiálu pořízeného v rámci investiční dotace 

133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních 

svazů 2020 - závěrečná zpráva 

 

Komise mládeže a rozvoje členské základny během října a listopadu 2019 zjišťovala materiální potřeby 

klubů pracujících s mládeží. Tento průzkum byl zakončen sběrem dat z dotazníkového šetření, které 

probíhalo na webových stránkách ČSJ od 23. 11. do 5. 12. 2019. Šetření se zúčastnilo 45 klubů. 

 

1. Materiální požadavky klubů 

Ze sesbíraných dat vyplynuly následující ́celkové potřeby klubů: 99 lodí Optimist v závodní verzi, 104 

lodí Optimist v „tréningové“ verzi, 34 lodí RS Feva, 30 plovávků Techno 293, 37 lodí ILCA, 10 plováků 

iQFoil, 9 lodí RS Tera, 4 lodě RS Vision, 3 lodě Cadet, 2 lodě RS Quest, 2 lodě 420. Dále pak 19 

motorových člunů o délce cca 4,5 m a s motorem o výkonu 40–50 HP, 5 motorových člunů vhodných 

do vln o délce cca 5,5 m a s motorem o výkonu 40–50 HP a 10 malých motorových člunů o délce cca 

3,5 m a s motorem o výkonu 10–30 HP.  

 

2. Vyhodnocení požadavků klubů a ALT 

ČSJ na základě výše uvedených potřeb klubů a zkušeností z pořizování materiálu z investiční dotace 
MŠMT v roce 2019 předložil MŠMT následující investiční záměr na pořízení:  

• 3 trenérské nafukovací čluny s pevným dnem, délka 540–560 cm, motor 50 HP 

• 3 vleky (jeden s nástavbou na Optimisty, jeden na Lasery a jeden na 29ery) 

• 6 plachetnic ILCA 

• 20 plováků iQFoil v různé konfiguraci 

• 4 plachetnice 29er 

• 9 plachetnic RS Feva 

• 10 plachetnic Optimist v závodním provedení  

• 26 plachetnic Optimist v klubovém provedení.  

Dále bylo rozhodnuto, že závodní lodě se budou pořizovat bez plachet, protože u nich nelze 
dosáhnout dotačními pravidly předepsané udržitelnosti.  
 
 

3. Marketingový průzkum trhu 

Vladimír Dvořák a Tomáš Musil připravili podklady pro marketingový průzkum. V termínu od 23. 6. 
do 3. 7. 2020 pak probíhal marketingový průzkum s cílem zjistit aktuální nabídku trhu pro nákup 
materiálního vybavení. Průzkum provedla společnost Pyramida CS. Vyhodnocení zpracoval Vladimír 
Dvořák.  
 
 
 



 

 

4. Schválení hodnoticí komise  

V červenci VV ČSJ schválil komisi pro posuzování a hodnocení veřejné zakázky na čluny, vleky a 
plachetnice Laser, 29er, Optimist, RS Feva a plováky IQ Foil ve složení: Vladimír Dvořák, Vojtěch 
Lambl, Tomáš Musil a Radim Vašík.  
 
 

5. Vytvoření výběrových řízení  

Hodnotíce komise společně s firmou Pyramida CS na základě výsledků marketingového průzkumu 
trhu rozhodla o tom, že výběrová řízení budou na každou oblast probíhat samostatně. Celkem tedy 
bylo vypsáno 8 samostatných výběrových řízení. 
Pro každou z osmi soutěží byla vytvořena detailní zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy.  
 
Výběrová řízení probíhala jako otevřená prostřednictvím portálu veřejných zakázek 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/cesky-svaz-jachtingu 
U každé soutěže byla jediným hodnoticím kritériem cena. 
 
Dále bylo na www.sailing.cz v aktualitách uvedeno upozornění na probíhající výběrové řízení a firmy, 
které odpověděly na marketingový průzkum byly na uveřejnění výběrového řízení upozorněny e-
mailem. 
 
 

6. Vyhodnocení nabídek 

V termínech jednotlivých výběrových řízení byly předloženy a posouzeny tyto nabídky:  
 

a. Motorové čluny – 4 nabídky (AVAR Yacht, BG Technik CS a.s., MARINE s.r.o., ProYachting). 

Jako vítězná byla vybrána nabídka člunů VSR 5.4 s motory Yamaha od firmy AVAR Yacht. 

 
b. Vleky – 4 nabídky (AVAR Yacht, JB přívěsy s.r.o., ProYachting, RHC Otinoves s.r.o.). Jako 

vítězná byla vybrána nabídka vleků od firmy RHC Otinoves s.r.o.. 

 
c. Plachetnice ILCA – 2 nabídky (Devoti Sailing s.r.o., ONEYACHT s.r.o). Komise vyhodnotila jako 

vítěznou nabídku lodí ILCA od firmy Devoti Sailing s.r.o.. 

 
d. Plachetnice 29er – 2 nabídky (ProYachting, REAT s.r.o.). Komise vyhodnotila jako vítěznou 

nabídku lodí 29er od firmy ProYachting.  

 
e. Plováky IQ foil – 1 nabídka. Byla vybrána nabídka plováků iQFoil od firmy Water solutions 

s.r.o,.  

 
f. Plachetnice RS Feva – 1 nabídka. Byla vybrána nabídka plováků iQFoil od firmy ProYachting. 

 
g. Závodní plachetnice Optimist – 1 nabídka. Byla vybrána nabídka závodních plachetnic 

Optimist od firmy Devoti Sailing s.r.o.. 

 
h. Klubové plachetnice Optimist – 1 nabídka. Byla vybrána nabídka tréninkových plachetnic 

Optimist od firmy REAT s.r.o. 

 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/cesky-svaz-jachtingu
http://www.sailing.cz/


 

 

7. Realizace  

Vítězní dodavatelé byli schváleni VV ČSJ a byly s nimi podepsány smlouvy. Během listopadu a 
prosince 2020 byl ČSJ dodán objednaný materiál. Čluny a vleky byly registrovány u státních úřadů.  
 
Během prosince proběhl aukční odprodej (obálkovou metodou) 3 starších člunů VSR, který byl 
částečným zdrojem finanční spoluúčasti dotace. Dále byla s ALT 29er dohodnuta dlouhodobá 
zápůjčka (s opcí na odprodej) 4 starších lodí 29er. 
Zároveň byly opět osloveny kluby s cílem aktualizovat informace o svých potřebách. Následně byl ve 
spolupráci s trenéry SPS a SCM a jednotlivými lodními třídami sestaven klíč přidělení nově 
pořízeného majetku (tréninkové a závodní lodě Optimist, RS Feva, lodě ILCA a plováky iQFoil). 
Jednotlivým závodníkům a klubům byly předloženy podmínky dlouhodobé zápůjčky. 
 
 

8. Postup rozdělení 

Lodě 29er budou provozovány svazem ve stejném režimu jako lodě pořízené v roce 2013. Proto 
nebyly dále zahrnuty do rozdělování. 
 
Komise mládeže a rozvoje (KMR) vypracovala dotazník, jenž byl rozeslán k vyplnění klubům 
pracujícím s mládeží, a který obsahoval 28 otázek. KMR již při odeslání tohoto dotazníku měla 
připravené bodové ohodnocení možných odpovědí na jednotlivé otázky. Pomocí tohoto bodového 
ohodnocení byly došlé dotazníky (celkově od 30 klubů) seřazeny od klubu s nejvyšším počtem po 
klub s nejnižším počtem bodů. Dva z klubů nepožádaly o žádný materiál, který byl v rámci tohoto 
projektu přidělován, a pro další vyhodnocování byly tedy vyřazeny. Celkový součet bodů byl 425,5, 
celková hodnota (dle vysoutěžených cen) materiálu byla 4 729 044 Kč. Z těchto údajů byla vypočtena 
teoretická výše podpory pro jednotlivé kluby, na jakou mají tyto kluby nárok, dle dotazníku.  
 
Jako primární ukazatel při finálním rozdělování byly vzaty návrhy trenérů SPS a SCM, kteří tyto své 
návrhy komunikovali s jednotlivými ALT. Dle těchto návrhů byl přidělen tento materiál konkrétním 
členům RD, SCM a SPS:  

• ILCA 5 lodí: Viktor Teplý, Markéta Kališová, Jiří Himmel, Michal Rais, Zdeněk Vysloužil 

• iQFoil 16 plováků: Karel Lavický, Kateřina Švíková, Jana Slívová, Barbora Švíková, David Drda, 

Nela Sadílková, Markéta Štěpánková, Alexandra Lojínová, Radim Hasman, Kristýna Chalupní-

ková, Kristýna Piňosová, Šimon Skřepek, Kateřina Altmannová, Adam Nevelöš, Nicol Říča-

nová, Tibor Nevelöš 

• RS Feva 8 lodí: po dvou lodích YCLS Brno a YC Pardubice, po jedné lodi YC CERE, ČYK, Loko-

motiva Plzeň a Lokomotiva Cheb 

• Optimist 8 závodních lodí: Jeremiáš Přikryl, Jiří Tomeš, Jan Valenta, Matyáš Ráža, Jáchym 

Klíma, Lukáš Kraus, Ondřej Klíma, Julie Čaganová 

 
Dále byla sečtena hodnota tohoto materiálu pro jednotlivé příjemce a tato hodnota byla odečtena 
od jejich teoretické výše podpory. Díky tomuto kroku vzniklo redukované pořadí, ve kterém se 
nahoru posunuly kluby, kterým nebylo návrhem trenérů a ALT nic přiřazeno. KMR následně přiřadila 
zbývající materiál:  

• ILCA 1 loď: JK Brno 

• iQFoil 4 plováky: Jan Kuchař, Lukáš Diviš, Adéla Rašková, Pavel Netík 

• RS Feva 1 loď: DIM České Budějovice  

• Optimist 2 závodní lodě: YC Velké Dářko, JK Cheb 



 

 

• Optimist 26 tréninkových lodí: tři lodě JK Jestřábí, po dvou lodích JK Brno, JK Sokolov, YC 

Velké Dářko, YC Dyje, JMJ Staré Splavy, JK Prostějov, LS Kroměříž, VS Lanškroun a po jedné 

lodi JK Cheb, YC CERE, Lokomotiva Cheb, JK Plzeň, VS Duchcov, DIM České Budějovice, TJ So-

kol Palkovice 

KMR postupovala dle redukovaného pořadí a přiřazovala materiál dle požadavků daného klubu (jak 
bylo popsáno v dotazníku). Výjimkou byly iQFoily, u kterých rozdělení zbývajících plováků bylo v gesci 
trenéra SCM Milana Hájka. 
Díky výše popsanému postupu byl přidělen nový materiál 27 klubům. 
 
 

9. Předávání  

Dne 19. 2. proběhlo ve skladu ČSJ v Roudnici nad Labem předáváni velké většiny lodí ILCA, RS Feva, 
Optimist Devoti a plováků iQFoil jednotlivým závodníkům a zástupcům oddílů. Zbývající lodě byly 
předány individuálně správcem majetku ČSJ Michaelem Maierem v Roudnici nad Labem. Lodě 
Optimist od firmy FarEast byly předány zástupci svazu v Praze v areálu YC CERE. 
 
 

10. Hodnocení projektu  

Hlavním cílem projektu je zlepšení materiálních podmínek dospělých i juniorských reprezentačních 
družstev a rozvoj členské základny svazu. Prvního cíle bylo nepochybně dosaženo. Zda se podaří 
naplnit i cíl druhý, ukážou následující sezóny. V návaznosti na obdobnou podporu v roce 2019 zatím 
můžeme pozorovat nárůst členské základny alespoň ve třídě Optimist. 
 
 
VV ČSJ děkuje všem členům svazu, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli. 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: T. Musil, místopředseda ČSJ 



Pravidla pro kvalifikaci trenérů ČSJ 

Metodický pokyn: Proces organizace školení Trenér 3. třídy 

Připravil: Vladimír Dvořák     VV ČSJ vzal na vědomí dne 17.6.2021  

Organizace školení Trenérů 3. třídy jsou pověřeny KSJ ve spolupráci s garantem školení trenérů 3. 

třídy a je popsána v bodě 6.1.1. Směrnice C97.  

Tento metodický pokyn TMK  detailněji popisuje procesy vypsání školení a následně zápisu do 

databáze trenérů ČSJ.  

Proces vypsání školení Trenérů 3. třídy je nastavený takto: 

• garant školení trenérů 3. třídy vypisuje po dohodě s KSJ a příslušným klubem termín a 
podmínky školení. Na toto školení zajistí garant i školitele.  

• vypsání školení obsahuje místo, termín, kontakty (e-mail) na pořadatele - zástupce KSJ, 
klubu. Jméno školitele bude ve vypsání. 

• vypsání a pozvánku pošle Michal Kučera:  
• zástupcům Jacht-akademie: 

•  Markétě Švecové, její role je dozor nad procesem a eskalace 

• Radkovi Sunderhaufovi vyvěsí pozvánku na web Jacht akademie a vytvoří 
tam přihlašovací formulář.  

• PR manažerovi ČSJ  Evě Skořepové, která udělá upoutávku na web sailing.cz a 
Facebook ČSJ  

• přihlášky na školení se dělají přes formulář na webu http://www.jacht-akademie.cz/ kde 
jsou povinné tyto údaje: 

• stávající trenér přihlašující se na obnovu licence: jméno, příjmení, číslo licence, e-
mail, mobil 

• nový trenér: Titul,Jméno,Příjmení,Datum narození, Ulice a číslo, PSČ, Město, Mobil, 
E-mail, Rodné číslo, členské číslo ČSJ (dle databáze ČSJ)  

• seznam přihlášených odešle Radek Sunderhauf pořadatelům - zástupci KSJ, školiteli + 
Michalovi + Markétě  

• Radek podle seznamu přihlášených vygeneruje test a přístupy a rozešle je studentům + dá 
info školiteli, Markétě a Michalovi že to odešlo  

Proces zápisu Trenérů 3. třídy do databáze trenérů ČSJ je nastavený takto: 

• školitel ze školení pořídí fotodokumentaci a pošle ji Evě  
• ze školení vznikne zápis a presenční listina - vytváří školitel a tu pošle Markétě, Michalovi  
• Radek dále vytvoří tabulku výsledků testu a pošle ji školiteli + Michalovi + Markétě.  
• Markéta provede kontrolu a finální tabulku s trenéry pošle Radimovi Vašíkovi  
• Radim Vašík zapíše úspěšné absolventy do databáze trenéru ČSJ a vydá jím osvědčení které 

jim elektronicky rozešle a současné dá info Markétě, Michalovi a Evě o zápisu trenérů  
• Eva připraví info, že máme nové trenéry III. třídy a dá ji na web a Facebook  

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsailing.cz%2F&data=04%7C01%7Cdvorak%40sailing.cz%7Cb09015589f2740d20d8d08d92ac621d7%7C5666019b606546908ccad1737144f621%7C0%7C0%7C637587852725764544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DlaL4ej0H%2BMSqjy2RP7ba%2BDA%2FBshMoKGBeeKu%2FaCvj4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jacht-akademie.cz%2F&data=04%7C01%7Cdvorak%40sailing.cz%7Cb09015589f2740d20d8d08d92ac621d7%7C5666019b606546908ccad1737144f621%7C0%7C0%7C637587852725774501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=si%2BEuVpX2lre%2FvUh56CdfO90ux5ujFsCax0VYLz3NsM%3D&reserved=0


Pravidelná měsíční zpráva za duben 2021

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: 29er
Trenér: David Křížek
Datum: 2.6.2021

Na Lipně v kempu Jestřábí se na celý týden sjela skupina mladých jachtařů lodní třídy 29er, aby zde v 
souladu s covidovými pravidly natáčela instruktážní videa. Podmínky byly po celý týden skvělé a převládal 
spíše střední a silný vítr. Ten měl někdy v nárazech až 28 uzlů.
Dopoledne se trenér David Křížek věnoval nejprve skupině SCM A a následně skupině SCM B. Po polední 
pauze vyplulo všech 13 posádek k odpoledním rozjížďkám. Celkem se tak odjely tři dvoudenní regaty na 
různých typech závodních tratí. Večer byl věnován rozboru videí a situací v rozjížďkách.
Během jednoho tréninku došlo k záchranné operaci, kdy byl závodník odvezen člunem rychle na břeh a tam 
okamžitě předán záchranářům a odvezen přivolanou ambulancí. Naštěstí se neprokázalo žádné zranění. 
Vše proběhlo profesionálně a nejen jachtaři, ale i celý tým se zachoval skvěle. Závodník byl po pozorování v 
nemocnici druhý den propuštěn a vrátil se zpět na Lipno.
Před koncem akce nás navštívil mentální coach Marian Jelínek, který představil závodníkům některé 
postupy a především důležitost duševního tréninku a vnitřního nastavení.



Po sedmi dnech ve větrných podmínkách byla únava poměrně značná, ale všichni si odnáší nové poznatky 
a neocenitelné zkušenosti.

Skiffmeister Race 1 (13 lodí)
1. Michal Krsička / Lukáš Krsička
2. Lucie Košatová / Vojtěch Cibulka
3. Ondřej Baštář / Jan Juha

Skiffmeister Race 2 (13 lodí)
1. Michal Krsička / Lukáš Krsička
2. Lukáš Dadák / Dan Viščor
3. Matěj Jurečka / Šimon Jurečka

Skiffmeister Race 3 (11 lodí)
1. Matěj Jurečka / Šimon Jurečka
2. Lucie Košatová / Vojtěch Cibulka
3. Lukáš Dadák / Dan Viščor

29er  
Lipno - Černá 
v Pošumaví 



-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1.  M. Krsička / L. Krsička - 1.054 b
2.  T. Nevelöš / A. Nevelöš - 859 b
3.  L. Dadák / D. Viščor - 812 b

SCM - B 

1. N. Viščorová / K. Šlechtická - 738 b
2. V. Cibulka / P. Tupý - 683b
3. L. Košatová / A. Košťálová - 486 b

Hodnocení posádek:

M. Krsička / L. Krsička - Posádka podává stabilní výkony ve všech povětrnostních podmínkách. Má dobrou 
techniku i v silném větru, kde ale chybí výška a hmotnost kosatníka. Je třeba zlepšit ještě předstartovní 
techniku a doladit přípravu na mistrovství světa.

T. Nevelöš / A. Nevelöš - Posádka má perfektní techniku jízdy a cit pro loď. Musí zapracovat na technice 
předstartovních manévrů a zlepšit nasazení v tréninku. Více také dbát na přípravu.

L. Dadák / D. Viščor - Tým má velké nasazení, ale stále chybí více odjetých hodin. Tým má rychlost 
zejména v silnějším větru, ale pak chybí technika manévrů. Je třeba více trénovat a dohnat pozdní nástup do 
lodní třídy.

Část posádek se nyní přesune na Nechranice, kde se konečně začne závodit. Následně je v plánu trénink 
na Lipně a finální příprava na mistrovství republiky a závod série Eurocup, kterého by se měl zúčastnit 
rekordní počet lodí. Vzhledem k vzniklé situaci kolem trenéra, se připravuje případné předání do jiných 
povolaných rukou. Vše v koordinaci s vedením ALT a ČSJ.

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za květen 2021 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 3.6.2021 
 

• Trénink ILCA 7 Nechranice 12-14.5. 
o Účast Mikuláš Vaszi, Andrew Lawson, Jakub Václavík, (nemohl se zúčastnit Vítězslav 

Moučka dlouhodobé zranění) 
o První soustředění pro ILCA 7 v tomto roce, protože svěřenci letos maturují. 
o Trénink byl zaměřen na základní manévry a techniku jízdy po dlouhé době bez 

jachtingu. 

• Trénink + závod Slovinsko Koper 24-31.5. 
o Účast Klára Himmelová, Markéta Kališová, Jiří Himmel, Michal Rais. 
o V první den akce byl trenér Štěpán Novotný operován s akutním zánětem slepého 

střeva přímo v Koperu. Velké poděkování patří Jirkovi Himmlovi, který byl schopen 
přijet a nahradit Štěpána na člunu. 

o Ve tříde ILCA 4 se velmi dobře umístil Michal Rais, který skončil mezi chlapci na 5. 
místě a 3. v kategorii U16.  

o Ve třídě ILCA 6 se mezi ženami umístila Klára Himmelová na 6. místě a Markéta 
Kališová na 12. místě.  

o Mezi chlapci se na ILCA 6 umístil Jiří Himmel na 11. místě. 
 

 

 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za květen 2021 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 4 
Trenér: Johana Rozlivková  
Datum: 6.6.2021 
 

• Příprava sezóny pro tým ILCA 4, komunikace se zájemci o účast na akcích 

 

• 15.-16.5.2021 Soustředění Velké Dářko  

o První akce týmu, účast i Štěpána Novotného  

o Účast 12 závodníků: Michal Halouzka, Kristýna Flosmanová, Zuzana Tlapáková, Vojta Tlapák, Jan 

Záhornatský, Teo Zajíček, Táňa Bělunková, Karolína Hejnová, Pavlína Motlíková, Helena Hýžová, 

Michaela Blatecká, Michal Rais  

o Soustředění zaměřeno na trim. V sobotu jsme se zaměřili na práci s trimem všeobecně při jízdě proti 

větru a po větru. V neděli jsme přidali i práci se systémy během objezdů bojí a ve více závodních 

situacích.  

o Závodníci udělali velký kus práce, trim se výrazně zlepšil, na vodě pracují, a hlavně se snaží co 

nejvíce zlepšovat. Je potřeba zapracovat na automatizaci, tak aby i během závodních situací 

nedocházelo k nedostatkům v trimu lodi.  

o V týmu panuje příjemná přátelská atmosféra, na vodě pracují velmi dobře, na břehu tvoří fajn partu.  

 

• 29.-30.5.2021 Soustředění Velké Dářko  

o Účast 9 závodníků: Vojta Tlapák, Zuzka Tlapáková, Kristýna Flosmanová, Teo Zajíček, Pavlína 

Motlíková, Táňa Bělunková, Karolína Hejnová, Michaela Blatecká, Honza Záhornatský  

o Soustředění zaměřeno na manévry: obraty, halzy a objezdy bójí, starty   

o Sobota byla věnována zopakování trimu z minulého soustředění, následně jsme se věnovali obratům 

a halzám. U obratů jsme se nejvíce soustředili na správné načasování a koordinaci veškerých fází. 

Mezi závodníky jsou poměrně značné rozdíly, které se po sobotě alespoň částečně povedlo srovnat. 

U halz jsme se soustředili hlavně na jemnou práci s kormidlem a eliminaci extrémního vybočení ze 

směru, stažení otěží, načasování a práci s náklonem. Halzy jsou po většinu závodníků větším 

problémem a je na nich potřeba pracovat soustavně i na dále, to platí i pro obraty. Objezdy bójí se 

daří dělat s dobrým náklonem a včasnou prací se systémy, opravujeme hlavně volenou stopu. 



 
 

 
 

 

V neděli jsme do tréninku zapojili i starty, vzhledem k blížícímu se prvnímu pohárovému závodu. U 

startů simulujeme různé situace, soustředíme se na stání na čáře a hlídání si pozice. Závodníci se 

opravdu snažili, došlo ke zlepšení načasování, náměru a manévrování s lodí, stání na místě.  

o Závodníci se výrazně zlepšili v obratech. U halz také došlo ke zlepšení, ale je i na dále potřeba na 

nich pracovat, jsou pro závodníky obtížnější a vyskytuje se u nic více chyb. Objezdy bójí jsou již velmi 

dobré, závodníci dobře pracují s náklonem, zlepšila se i volba stopy.  U startů došlo ke zlepšení 

manévrování s lodí během stání, ale stále je čem pracovat. 

 

• Příprava nadcházejících akcí.  



Pravidelná měsíční zpráva za květen 2021

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída:  Techno 293
Trenér: Milan Hájek
Datum: 11.6. 2021

V květnu se naše juniorská reprezentace úspěšně zúčastnila závodu iQFoil International Games. iQFoil je 
nová olympijská třída pro Paříž 2024, a výsledky našich juniorek mezi ženami dávají skvělé naděje do 
budoucna. Bára Švíková skončila na 24. místě, pouze o tři místa za PWA šampiónkou Sarah Quita 
Offringaovou, a Kateřina Altmanová na 31. místě stále před top PWA freestyle riderkou Odou Johannou 
Stokstad Brodholtovou. Reprezentantka Jana Slívová závod uzavřena na 38 místě.



Na konec dubna a první týden v květnu, bylo naplánováno iQFoil soustředění na Nechranicích. Děkujeme 
YC CERE.

Soustředění trvalo 9 dní a za celkem studeného ale větrného počasí se ho zůčastnilo 11 závodníků SpS, 
SCM a RDJ. Závodníci z Moravy trénovali na Brněnské přehradě pod dohledem Honzy Skřepka. Všichni již 
měli zkompletované olympijské vybavení a tak se dalo trénovat, kromě manévrů, také rychlost a ladit 
nastavení. Bylo to první letošní soustředění zaměřené na iQFoil. Další soustředění se uskutečnilo koncem 
května a začátkem června na Gardě. Měli jsme domluveného Steva Allena, mistra světa na foilu a byla 
100% účast, včetně našich reprezentantek. Více o soustředění v červnové zprávě.



Pravidelná měsíční zpráva za květen 2021

Sportovní středisko
Lodní třída: Op mist
Trenér: Nikol Staňková
Datum: 12.6.2021

 Soustředění Velké Dářko
- termín 8.-9.5.2021
- soustředění bylo plánované jako nejzazší varianta, pokud se nepovede odjet žádný z 

naplánovaných kvalifikačních závodů
- vítr: 3 – 10 kt
- soustředění bylo rozděleno na 2 čás , první polovina byly rozjížďky, druhou polovinou bylo 

hodnocení závodníků trenéry
- na soustředění byl pozván i T. Mrzílek, se kterým jsme společně hodno li techniku jízdy, starty, 

znalost pravidel, tak ku atp. 
- výstupem z tohoto soustředění bylo 20 % váhy kvalifikace na ME / MS
- na Dářku také proběhla schůzka se zákonnými zástupci a byla představena logis ka ME a MS a 

tréninků před závody, předběžně byli nahlášeni team leadeři, jejich back up a řidiči, kteří na 
mistrovství dopraví lodě 

 Garda mee ng a trénink před ním
- termín: 15.5. - 23.5.
- účast: K. Lojková, B. Dokoupilová, T. Peterka, J. Klíma, F. Burda, L. Kraus, L. Dokoupilová, O. 

Klíma, J. Valenta, J. Tomeš, A. Rabasová, J. Čaganová, M. Ráža, L. Krč, J. Přikryl, J. Kříž, L. 
Dymáková

- vítr: 6 – 20 kt
- na tréninku před závodem jsme se spojili na několik společných rozjížděk s ostatními týmy 

(HUN, ITA, SUI, THA, GER, ESP,..)
- trénink techniky, manévrů, tak ky, starty, orientace na startovní čáře
- poslední kvalifikační závod pro ME / MS s váhou 80 %



- výsledky závodu (510 závodníků): 87. L. Kraus, 113. J. Tomeš, 132. J. Přikryl, 148. J. Valenta, 171.
L. Dokoupilová, 180. F. Burda, 193. J. Kříž, 208. L. Krč, 215. B. Dokoupilová, 245. T. Peterka, 322. 
O. Klíma, 350. J. Čaganová, 367. M. Ráža, 438. J. Klíma, 498. A. Rabasová (pro zdravotní 
komplikace 3 dny nezávodila)

 Přihlášení závodníků na ME a MS 

 Výběr a přihlášení team leaderů na ME a MS
- ME – Michal Lojka
- MS – Jan Kraus

 Finalizace logis ky na odjezd do Španělska
- cestu tam zajišťuje M. Krč, cestu zpět T. Ráža
- závodníci i trenérka a team leader le



 
 

 
 
 

Přehled PR květen 2021 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
MS+OH kvalifikace Finn – proběhlo včetně ČT 
Jachting na OH – rozhovory s Karlem Lavickým – různá média 
Vyhlášení jachtaře roku – „přímý“ přenos celoplošná TV Sport 5 
Optimist Garda Meeting a nominace na MS a ME 
ME ORC HEBE 
29ery na Gardě 
ILCA EP Koper 
 
Mediální výstupy z těchto akcí jsou na: https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich 
 
2) Vyhlášení ankety Jachtař roku proběhne on-line – 2. 6. se bude předtáčet, 7. 6. ve 20.00 bude 
přenos v TV Sport 5 
 
3) Reklamace polepů aut – trenéři postupně jezdí do firmy Moana na přelep – přelepono auto 
Laser, BIC objednán na 23. 6. – ostatní zatím nic 
 
4) Seznamovací schůzka s Lucií Šimkovou – proběhla, Lucie připraví stránku Zacnisjachtingem.cz 
 
5) Absolvovala jsem školení na sociální sítě ve firmě Besocial 
Z něho vyplynula potřeba zadat promovaní příspěvků odborníkům – další schůzka naplánována na 
10. 6. i s Lucií Šimkovou 
 
4) Mistrovství mládeže – kampaň začala, naplno se rozběhne v červnu 
 
5) Schůzka s Danielem Guryčou – byla nastavena spolupráce ČSJ s časopisem Yacht, členové ČSJ 
mají slevu na předplatném, v Yachtu budou umisťovány aktuální články z okruhového jachtingu 
podle výběru redakce, Yacht se stal partnerem vyhlášení Jachtaře roku, když věnoval předplatné 
pro vítěze. 
 
6) Článek – novinky na webu – přihlašování on-line, platební brána, evidence lékařských 
prohlídek, národní předpisy – publikováno 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich


 
 

 
 
 

Přehledy: 
Návštěvnost webu www.sailing.cz: 

Měsíc Návštěvy Uživatelé Míra 
okamžitého 

opuštění 

I.21 8 800 3 900 49,45% 

II.21 7 000 3 100 51,14% 

III.21 9 800 4 200 46,42% 

IV.21 12 000 5 500 46,82% 

V.21 17 000 6 400 42,42% 

 
Facebook: 
Sledující: 1. 5. 2 455/31. 5. 2 463 
 

 
 
Dosah příspěvků: 1. 5.–31. 5. 
 

 
 

Instagram: 
Sledující: 745 (1. 6. 2021) 
 
Podle monitoringu médií Anopress bylo v českých médiích za květen publikováno 950 příspěvků 
se zmínkou o jachtingu. 

http://www.sailing.cz/


 
 

 
 
 

Plán práce na červen 2021 

 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
Jachtař roku 
OH – účast Karla lavického 
Olympijský Festival 
MEJ U21 ILCA 
ME Optimist Cadiz  
Pozvánka na Viganj 
Další závody, které se uskuteční 
 
2) Vyhlášení Jachtaře roku – realizace a propagace 
 
3) Mistrovství mládeže – pokračování kampaně dle harmonogramu 
 
4) Czech Sailing Grand Prix – začít kampaň, aby se závod naplnil a uskutečnil 
 
5) Pokračování školení sociální sítě – další schůzka Besocial naplánována na 10. 6. i s Lucií 
Šimkovou 
 

6) Článek o tréninkovém deníku Yarmill s cílem představit ji klubům, aby ji začaly využívat – 
dokončení 
 
7) Příprava účasti na Olympijském festivalu v Praze (proběhne 23. 7.–8. 8. v době konání OH) – 
jachting bude mít dva Optimisty na vodě, umožňující svezení dětí, zajištění člunem (ve spolupráci 
s ČYKem) a trenažér na břehu (ve spolupráci s OYC) 
 
8) Příprava prezentace na Valnou hromadu  
 
9) Schůzky s potenciálními sponzory 
 
 

 
1. 6. 2021  
 
Eva Skořepová 
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K O N T R O L N Í   K O M I S E   Č S J 

 

 

Zpráva o kontrole vybraných kapitol hospodaření ČSJ za rok 2020 
 

Dne 19. 05. 2021 byla provedena plánovaná kontrola hospodaření vybraných kapitol rozpočtu se 
zaměřením na náplň KVS, KTM a provozu ČSJ. Kontrolu provedl místopředseda KK ČSJ Jiří Bobek. 
 
Podkladem pro provedení kontroly byly následující dokumenty: 

- přehled příjmů a výdajů r. 2020, zaslaný Martinem Souškem, ekonomem ČSJ, ze kterého byly 

kontrolovány položky kapitol rozpočtu 11, 12, 31 a 44; 

- zásady hospodaření ČSJ pro rok 2020, schválené Valnou hromadou ČSJ (VH) dne 28.06.2020; 

- zápisy VV ČSJ, zveřejněné na internetových stránkách ČSJ. 

 
Kapitola 11 – Komise vrcholového sportu (KVS) 
Schváleno VH        7,630.000,- Kč 
Upraveno VV ČSJ    7,675.080,- Kč 
Skutečné čerpání v r. 2020   7,665.450,- Kč 
 
Podkapitola 1104 – Rezerva RD 
Schváleno VH                      550.690,- Kč 
Upraveno VV ČSJ       480.000,- Kč 
Skutečné čerpání v r. 2020      682.060,- Kč 
 
Kapitola 12 – Komise talentované mládeže (KTM)  
Schváleno VH                   6,635.000,- Kč 
Upraveno VV ČSJ    6,690.010,- Kč 
Skutečné čerpání v r. 2020   6,680.410,- Kč 
 
Podkapitola 1217 – Rezerva  
Schváleno VH                      100.000,- Kč 
Upraveno VV ČSJ         89.000,- Kč 
Skutečné čerpání v r. 2020      285.050,- Kč 
 
Kapitola 31 – Komise krajů a klubů (KKK)  
Schváleno VH                      918.000,- Kč 
Skutečné čerpání v r. 2020   1,532.080,- Kč 
 
Podkapitola 3102 – KSJ  
Schváleno VH                       818.000,- Kč 
Skutečné čerpání v r. 2020   1,419.450,- Kč 
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Kapitola 44 – Správa materiálu  
Schváleno VH                  12,640.420,- Kč 
Upraveno VV ČSJ  12,185.320,- Kč 
Skutečné čerpání v r. 2020 12,270.730,- Kč 
 
Podkapitola 4416 – Ostatní náklady se správou majetku  
Schváleno VH          150.000,- Kč 
Skutečné čerpání v r. 2020    564.300,- Kč 
 
Čerpání ve všech kontrolovaných kapitolách s výjimkou kapitoly 31 a 44 bylo nižší, než bylo schváleno 
Valnou hromadou nebo následně upraveno rozhodnutím VV ČSJ v souladu s příslušným usnesením VH 
2019. Přesto zvýšení výdajů v některých podkapitolách (1104-Rezerva RD, 1217-Rezerva) je však 
poměrně významné.  
 
V rámci podkapitoly 1104 byly hrazeny např. zvýšené náklady za storno dopravy za zrušené konání LOH 
a oblečení pro RD, ale také za nákup 10 ks plováků Techno 2393 One Design.  
 
V rámci podkapitoly 1217 pak byly mimo jiné hrazeny uživatelské licence „Tréninkového deníku Yarmill 
U15“.  
 
Zvýšené výdaje kapitoly 31 – Komise krajů a klubů jsou způsobené „předfinancováním“ roku 2021.  
 
Zvýšené výdaje kapitoly 44 – Správa materiálu jsou způsobeny výrazným zvýšením výdajů 
v podkapitole 4416 – Ostatní náklady. Zde jsou přitom zaúčtovány náklady, které mají své vlastní 
podkapitoly (4401 – Oprava a udržování člunů, 4402 – Oprava a udržování vleků, 4409 – Správa 
materiálu – odměna správce +cestovné, 4410 – Pronájem skladu vč. nákladů apod. 
 
Byla provedena namátková kontrola prvotních dokladů, zjištěné nedostatky byly většinou odstraněny. 
Některá vyúčtování však nebyla formálně úplná, od chybějících podpisů až po absenci celkových 
soupisů, což komplikovalo kontrolu (opakuje se situace z předchozích kontrol). 
 
Doporučení 
KK ČSJ doporučuje požadovat naplnění i formálních náležitostí předkládaných dokladů k vyúčtování. 
 
Závěr  
Na základě provedené kontroly v uvedeném rozsahu KK ČSJ konstatuje, že nebyly zjištěný žádné 
závažné nedostatky a kontrolované položky byly čerpány v souladu se schválenými zásadami 
hospodaření ČSJ pro rok 2020.  
 

 
V Praze dne 15. května 2021           

 
   Petr Ondráček 

          předseda KK ČSJ 
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