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 Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 19. srpna 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: O. Bobek (do 15:25), V. Dvořák, K. Fantová, V. Lambl (od 13:00), T. Musil (od 14:15), 

M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka  

Omluveni: 0 

KK: J. Bobek  

 

 

1) Projednání zápisu      

    

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

 

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 21-25 (Realizovat vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v 

neolympijských lodních tříd pro rok 2021): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a 

ME v neolympijských lodních třídách pro rok 2021 probíhá průběžně. 

 

K úkolu 21-26 (Vyplatit reprezentantům druhou část budgetu pro sezonu 2021): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že vyplácení druhé části budgetu pro sezonu 2021 probíhá 

průběžně. 

 

K úkolu 21-27 (Smluvně zabezpečit do konce roku 2021 fungování trenérek SCM 29er Dominiky 

Vaďurové a Johany Kořánové Nápravníkové): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval o systému vyúčtování služeb trenérek SCM 29er Dominiky 

Vaďurové a Johany Kořánové Nápravníkové.  

 

 

 

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

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že nový ročník rekvalifikačního kursu trenér jachtingu II. tř. 

začne na podzim, a to studiem teorie na FTVS nebo MUNI. Zatím nejsou ani jednou školou termíny 

vypsány. Jachtařská teorie bude opět zajištěna Jachtařskou akademií ČSJ, kde bude vypsána jednak 

sada povinných přednášek a jednak jsou zde pro samostudium určena povinná témata. Praktická 

výuka pod vedením garanta školení Jakuba Kozelského bude probíhat na vodních plochách 

Nechranice, Lipno nebo Nové Mlýny v termínech březen a červen 2022. Závěrečné zkoušky budou 

probíhat po dokončení praktické výuky.   

Přesný harmonogram studia a pokyny pro studium přihlášeným studentům budou zaslány, jakmile 

budou vypsány termíny na FTVS a MUNI.   
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Pokud mají jednotlivé ALT nebo kluby zájem doplnit do studia ještě své uchazeče, kteří se nestihli 

přihlásit, nechť kontaktují Vladimíra Dvořáka dvorak@sailing.cz 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval že, školení trenérů III. tř. a školení školitelů trenérů III. tř. se 

uskuteční 1. - 3.10. 2021 v Lanškrouně pod vedením garanta školení trenérů III. třídy Michala 

Kučery. Součástí školení bude i obnovení platností licencí trenérů III. a trenér II. třídy. 

Zájemci hlaste se na e-mail: sailing.for.fun.cz@gmail.com a v kopii dvorak@sailing.cz 

 

Trenérsko metodická komise ČSJ přijala v souvislosti s omezením možností pořádat akce pro více 

lidí, přijatá Vládou ČR v rámci opatření proti šíření Covid - 19 následující rozhodnutí:  

Trenérům II. a III. třídy, kterým skončila nebo skončí platnost licence v období od 1.1. 2020 do 31.12 

2021, prodloužit platnost licence do 31.3.2022.  

Předseda TMK zajistí prodloužení platnosti v licencí v databázi ČSJ.   

 

 

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

 

Výkonný výbor a KVS gratuluje posádce Michaela Pavlišová – Marek Pavliš za 1. místo na ME 

Tornádo a posádce Jakub Dobrý – Tereza Dobrá za 1. místo na MS RS 500. 

 

VV jednohlasně schválil následující návrh místopředsedy ČSJ T. Musila na ohodnocení za výsledky 

na ME a MS pro členy RD a juniory z rozpočtové rezervy ČSJ podle směrnice C21: 

Alessia Palanti, 5. místo MSJ ILCA 6, Lago di Garda (ITA) – 26 668,- Kč 

Barbora Švíková, 6. místo MSJ U19 iQFoil dívky,  Lago di Garda (ITA) - 24 309,- Kč 

Kristýna Piňosová, 11. místo MSJ U19 iQFoil dívky,  Lago di Garda (ITA) - 16 841,- Kč 

Kateřina Altmannová, 13. místo MSJ U19 iQFoil dívky,  Lago di Garda (ITA) - 14 881,- Kč 

David Drda, 12. místo MSJ U17 iQFoil chlapci,  Lago di Garda (ITA) - 15 815,- Kč 

Nela Sadílková, 6. místo MSJ U17 iQFoil dívky,  Lago di Garda (ITA) - 24 309,- Kč 

Kristýna Chalupníková, 11. místo MSJ U17 iQFoil dívky,  Lago di Garda (ITA) - 16 841,- Kč 

Nicol Říčanová, 16. místo MSJ U17 iQFoil dívky,  Lago di Garda (ITA) - 12 500,- Kč 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

Výkonný výbor a KVS všem závodnicím a závodníkovi gratuluje! 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil opravený návrh ALT RS na nominaci 

posádek a rozdělení příspěvku na MS RS 500, které se konalo 2.– 6. 8. 2021 v Como (ITA), 

následovně: 

Jakub Dobrý – Tereza Dobrá 

Sára Tkadlecová – Klára Houšková  

Jakub Nejezchleba – Lucie Košatová 

Patrik Škvařil – Jan Buchta 

Posádky si rozdělí přiznanou finanční podporu dle směrnice C20 rovnoměrně. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh ALT Tornado na nominaci posádek 

a rozdělení příspěvku na ME Tornado, které se konalo 21. – 25. 7. 2021 ve Fussenu (GER), 

následovně: 

Michaela Pavlišová – Marek Pavliš 

Posádka bude čerpat přiznanou finanční podporu dle směrnice C20. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

mailto:dvorak@sailing.cz
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T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh ALT Tornado na nominaci posádek 

a rozdělení příspěvku na MS Tornado, které se bude konat 26. 9. – 3. 10. 2021 v Thessaloniki 

(GRE), následovně: 

Michaela Pavlišová – Marek Pavliš 

Posádka bude čerpat přiznanou finanční podporu dle směrnice C20. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh sportovního úseku ČSJ požádat o dodatečné přihlášení na 

Youth Sailing World Championship 2021, které se bude konat 11. - 18. 12. 2021 v Ománu, lodní 

třídu Kiteboarding M a Team Leadera. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil nominaci ALT IKA Formula Kite na ME, 

které se bude konat 6. - 12. 9. 2021 v Montpellier (FRA), následovně: 

Jindřich Houštěk 

T. Musil navrhuje přidělit závodníkovi finanční podporu podle směrnice C20 ve výši 25 427,- Kč, 

ačkoli tato podpora pro IKA Formula Kite v seniorské kategorii ze směrnice C20 nevyplývá. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ –  předložil nominaci ALT IKA Formula Kite na MS, 

které se bude konat 11. - 17. 10. 2021 v Torregrande (ITA), následovně: 

Jindřich Houštěk 

Vojtěch Koška 

T. Musil navrhuje přidělit závodníkům finanční podporu podle směrnice C20 ve výši 30 421,- Kč, 

ačkoli tato podpora pro IKA Formula Kite v seniorské kategorii ze směrnice C20 nevyplývá. 

Závodníci si rozdělí přiznanou podporu v poměru 50% pro každého. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM 

a SpS za červenec. Zprávy trenérů SCM a SpS jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

 

4) MČR 2021 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z následujících MČR 2021: Star, Slalom Funboard Foil a 

Classic a Jachtařská liga MEL24. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil změnu ve jmenování funkcionářů pro MČR Vareo 2021: 

Hl. rozhodčí: Marek Pavlovský  

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil smlouvu o spolupráci mezi ČSJ a společností Marine s.r.o.  

v rámci akce MČR mládeže 2021, konané v termínu 21.- 29. 8. na Nových Mlýnech. Za ČSJ je 

odpovědnou osobou K. Fantová. 

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2021 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 18. 8. 2021. 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o stavu čerpání rozpočtu závodu MEJ 49er, 49erFX. 
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6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že byla podepsaná smlouva s JK Černá v Pošumaví na 

pronájem areálu klubu a s tím spojené služby pro akci MEJ 49er/49erFX. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Výkonný výbor obdržel žádost Martina Krče o zapůjčení 

lodě ILCA 4 pro syna Lukáše Krče na sezónu 2022. VV předal žádost trenérovi SCM ILCA 

Š. Novotnému. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil smlouvu na výkon pověřenectví k GDPR se společností GDPR 

Solutions a.s. 

 

VV jednohlasně schválil (nehlasoval V. Lambl) cenovou nabídku k vypracovaní vzorové 

dokumentace a metodických doporučení GDPR pro spolky v rámci struktury ČSJ a současné 

objednání služeb. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 26. 7. 2021 byla podána na NSA přes jednotný dotační 

portál pod záštitou Ministerstva financí žádost o dotaci – Movité investice 2021.  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 16. 8. 2021 odeslal Český svaz jachtingu Národní 

Sportovní agentuře veškeré požadované podklady pro přípravu výzvy na neinvestiční dotace 2022. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace, že výroční valná hromada World Sailing se uskuteční 

online 31. 10. 2021. 

 

Výkonný výbor vzal vědomí, rozhodnutí Disciplinární komise ČSJ v disciplinárním řízení proti 

Janu Hirnšalovi. Usnesení Disciplinární komise ČSJ je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

7) Různé 

 

V. Dvořák – TMK, JA – podal informace z jednání PR komise ČSJ, které se konalo 10. 8. 2021.  

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za červenec a plán práce na srpen 2021, který je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval, že probíhá příprava na výběrové řízení 

v rámci podané žádosti na movité investice 2021. 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 16. září 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za červenec 

2. Usnesení Disciplinární komise ČSJ 

3. Přehled práce PR za červenec a plán práce na srpen 2021 

  



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za červenec 2021 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Laser 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 4.8.2021 
 

• MS mládeže Garda 22.7.-1.8. 
o Účast: Alessia Palanti, Jiří Himmel, Jiří Vacula 
o Před samotným závodem proběhl trénink tři dny. 
o První dny závodu byly narušeny bouřkami. I přes to se dokázaly odjet téměř všechny 

rozjížďky. Během závodu se kromě prvního dne, kdy foukal vítr ze severu, jezdilo na jižní vítr 
o síle mezi 5-7 m/s.  

o Od začátku závodu se velmi dařilo Alessii, která bojovala na předních pozicích. Do finálových 
rozjížděk vstupovala na medailových pozicích a i první dvě rozjížďky se ji velmi povedly a 
posunula se dokonce do vedení. Následující den po nevydařených startech dojela na 12. a 
10. místě. Bohužel z druhé rozjížďky byla diskvalifikována, kdy na ni konkurenční závodnice 
protestovala. Poslední den závodu se jí jedna rozjížďka velmi nepovedla, kdy dojela 43. a 
naopak druhou vyhrála. Z důvodu DSQ a předposlední rozjížďky skončila na 5. místě. Stále 
se jedná o skvělý výsledek a Alessii patří velká gratulace. 

o Jiří i Zdeněk si před závodem dali cíl skončit ve stříbrné skupině a zhruba v polovině 
startovního pole. Bohužel skončili v Emerald skupině, protože se jim první půlka závodu 
vůbec nepovedla. Kluci měli kvalitní starty, ale bohužel taktické chyby je odsunuly na zadní 
pozice. Po rozřazení se jim závodilo mnohem lépe a oba dokázali zajet několik rozjížděk v 
top 10. Jirka skončil na 219. místě a Zdeněk na 228. celkem z 264 lodí. 

o Výsledky:  
 https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2293/event 

 

 

 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2293/event


 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za červenec 2021 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 4 
Trenér: Johana Rozlivková  
Datum: 27.7.2021 
 

• Soustředění Velké Dářko 5.-9.7.2021 

o Soustředění přidružené, k již klasickému soustředění mládeže na Velkém Dářku  

o Účast 23 závodníků na ILCA 4: Kristýna Eva Flosmanová, Michal Rais, Michal Halouzka, Tatiana 

Bělunková, Vojtěch Tlapák, Zuzana Tlapáková, Teo Zajíček, Jan Záhornacký, Rudolf Bína, Adéla 

Rabasová, Michal Hubáček, Eva Klára Pašteková, Karolína Hejnová, Nina Paigerová, Adam Popov, 

Helena Hýžová, Eliška Fanfrlová, Markéta Fanfrlová, Vít Kouřil, Pavlína Motlíková, Linda 

Dokoupilová, Jindřich Kaláb,  

o Soustředění bylo pořádáno za trenérské spoluúčasti Michala Daňka a Lenky Kališové 

o Závodníci byli rozděleni podle výkonnosti do tří skupin 

o Celé soustředění probíhalo ve slabém až středním větru v rozmezí 3-5m/s. Každý den jsme trénovali 

dvoufázově dvakrát po dvou hodinách na vodě, celkově jsme odjeli zhruba 15 hodin čistého času 

tréninků na vodě: 

▪ V pondělí trénovali všichni závodníci dohromady, tak abychom je mohli rozdělit do skupin 

▪ V úterý jsme se zaměřili na manévry 

▪ Středa byla věnována startům 

▪ Ve čtvrtek bylo z důvodu bezvětří zařazeno kolo (30km/2,5h) 

▪ V pátek jsme měli již pouze dopolední trénink a odpoledne bylo volno před závodem  

o Vzhledem k rozdělení závodníků do výkonnostně vyrovnaných skupin docházelo k rychlému 

zlepšování závodníků a tréninky probíhaly hladce.  

o Soustředění bylo protnuto bohatým ,,doprovodným“ programem, který tvořili bloky teorie zaměřené 

na pravidla, základní techniku, rozbory videí ze soustředění i videa ze zahraničních závodů, dále pak 

vědomostně zábavní hry a pohybové aktivity (rozcvičky, sportovní hry).  

o Na soustředění panovala poklidná přátelská atmosféra, parta tvořící se na LT ILCA 4 je skvělá a je 

radost s ní pracovat.  

o Děkuji za trenérskou spolupráci Lence Kališové a Michalu Daňkovi, povedlo se nám myslím udělat 

velmi přínosné a kvalitní soustředění a díky vám jsme mohli vyhovět všem zájemcům o účast na 

soustředění 

 



 
 

 
 

 

• Závod mladých nadějí 10.-11.7.2021  

o Závod navazoval plynuje na soustředění  

o Během závodu foukal velmi slabý vítr 2,5 m/s v poryvech max. 4 m/s, nakonec se povedlo odjet 4 

rozjížďky 

o Závodilo se v sobotu i v neděli, závod byl pro závodníky značně vyčerpávající v důsledku slabého, 

směrově nestálého větru a nutnosti maximální koncentrace  

o Výsledky:  

 

• Příprava nadcházejícího soustředění na Nových Mlýnech v termínu 16.-20.8.2021 

• Komunikace s týmem  



 

 

 
 
 
Pravidelná mesačná správa za JÚL 2021 

 
 
Sportovní centrum mládeže 
 
Lodná trieda: 29er 
Tréner: Dominika Vaďurová 
Dátum: 16.8.2021 

 
Na začiatku mesiaca sa na Lipne uskutočnil EuroCup LT 29er s účasťou 60 lodí. EuroCup so silnou 
účasťou dal pretekárom možnosť overiť svoje schopnosti vo veľkom poli so stredoeurópskou 
konkurenciou po dlhom čase bez medzinárodných pretekov. Počas tejto regaty prešlo z Davidovej 
strany k predaniu materiálu a zaužívaného know-how. Hlavnou snahou bolo vytvoriť si predstavu, na 
čo sú pretekári zo strany trénera zvyknutí, ako pristupujú k príprave a ako reagujú v jednotlivých 
situáciách počas preteku. Podmienky na EuroCupe boli výzvou pre menej skúsené alebo váhovo 
ťažšie posádky, najmä z dôvodu slabého vetra a pomerne kompetitívneho poľa s veľkým počtom 
lodí. V rámci A a B teamu bolo možné identifikovať najmä problémy v nekonzistentnosti komunikácie, 
z ktorej pramenilo veľa zbytočných chýb s priamym vplyvom na konečný výsledok. 
 
Všetky 3 posádky A teamu sa dokázali presadiť v TOP 10 a to s nasledovnými výsledkami: 
 
4. Nevelöš/Nevelöš 55b. 
9. Dadák/Viščor 85b. 
10. Krsička/Krsička 85b. 
 

 



 

 

 
 
S A a B teamom SCM 29er prebehol meeting o ich predstavách o zvyšku sezóny, výkonnostných 
cieľoch a návrhoch, ako by mohla spolupráca fungovať. Prebehlo aj sedenie a úvod do používania 
tréningového denníku Yarmill, pod záštitou Johanky Nápravník Kořanovej.  
 
Po EuroCupe nasledovalo 2-denné sústredenie aj s ostatnými českými a štyrma slovenskými 
posádkami. Dva dni slabého vetra boli venované nácviku manévrov a akcelerácií.  
 
Po týždni slabého vetra  sa na česko-slovenský pohárový pretek “O krále Šumavy” konečne 
podmienky zlepšili a v piatok priniesli intenzívny jachting  so silným vetrom.  Silný vietor najmä 
starším posádkam sedí, a tie novšie ho zvládli podľa svojich možností.  
 
Výsledky:  
 
1. Dadák/Viščor 22b. 
2. Nevelöš/Nevelöš 23b. 
3. Viščorová/Šlechtická 53b. 
 
Hodnotenie posádok: 
 
A TEAM 
 
Nevelöš/Nevelöš – Tibor a Adam sú skúsení jachtári a v poli sa dokážu presadiť, avšak stále 
prechody zo surfu na 29er ich oberajú o hodiny tréningu, ktoré by ich boadhandling viditeľne 
potreboval. Majú veľký potenciál, ale je nutné, aby si určili priority preferovanej lodnej triedy. Nutná 
práca na komunikácii a určení zodpovednosti za úlohy na lodi.  
 
Dadák/Viščor  - Lukáš a Dan predviedli v silnom vetre stabilné výkony, problém im spôsobuje slabý 
vietor (s ohľadom na ich váhu). Majú správny mindset a motiváciu, ale určite by im pomohlo viac 
tréningu vo veľkom poli v rôznych podmienkach. Perspektívna posádka, nutná intenzívnejšia 
a systematická komunikácia na lodi.  
 
Krsička/Krsička  - Michal a Lukáš sú vo výsledkoch dosť konzistentní. Bojujú s krízovými situáciami, 
ale našli systém, ktorý im pomáha dopĺňať sa a fungovať ako team. Majú dobrý boathandling na 
štarte. Treba pokračovať v práci na komunikácii. 
 
Komunikácia na lodi je problémová u všetkých posádok, najmä v kritických situáciách. Snažili sme sa 
nájsť aspoň prvotné riešenia, ktoré jednotlivým posádkam vyhovujú a pomáhajú im pri výkone. 
Zlepšenie a zefektívnenie komunkácie na lodi je hlavným cieľom do konca sezóny, a určite s ňou 
pride aj zlepšenie výsledkov.  
 
V B teame predviedla kvalitný výkon nová posádka Viščorová/Šlechtická, ktoré dokážu konkurovať 
skúsenejším posádkam predovšetkým v slabom vetre. Táto posádka má časom veľký potenciál.  
 
Posádka Bauerová/Holá má vo výkone veľké výkyvy, ale komunikácia na lodi je na vysokej úrovni a 
viac hodín na vode im umožní rýchle zlepšenie.  
 
Všetkých členov SCM treba viesť k systematickej práci a každodennej kontrole materiálu! 
 
 
 
Vypracovala: Dominika Vaďurová 



Pravidelná měsíční zpráva za červenec 2021

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída:  Techno 293
Trenér: Milan Hájek
Datum: 13.8. 2021

Červenec jsme zahájili MČR ve třídě Techno 293, které se uskutečnilo na Velkém Dářku. Závodu se 
zůčastnilo 29 závodníků a podařilo se odjet 10 rozjižděk. Většinu medailových pozic obsadili závodníci SpS 
a SCM. Celkové pořadí pak zcela ovládly dívky.

            Celkové pořadí MČR

1. Kristýna Chalupníková

2. Nela Sadílková

3. Kristýna Piňosová



Celá česká reprezentace se pak přesunula na Gardu, aby se zde zůčastnila závodu TORBOLE WINDSURFING 
WEEK – 2° TAPPA CAMPIONATO NAZIONALE, které se jelo jak na Techno 293 tak i na iQFoilu.

Na iQFoilu vyhrála kategorii U21 a skončila celkově na 4. místě mezi ženami Barbora Švíková, David Drda 
byl třetí v U17.

V první části závodu na Techno 293 si vítězství ve slalomu zajistila Kristýna Piňosová, druhá byla Kristýna 
Chalupníková a Techno Plus vyhrál Adam Neveloš. V U15 byla třetí Alex Lojínová. Long Distance závodě 
skončil na 2. místě v celkovém pořadí Radim Hasman.

Ve druhé části, ve které se jely kurzové rozjížďky a která pro nás byla hlavně přípravou před říjnovým MS 
ve třídě Techno 293 právě tady, se sešlo více jak 270 závodníků.

Nejlépe se v závodě umístily dívky v kategorii U17. Na prvním místě skončila Kristýna Chalupníková, na 
třetím místě Nela Sadílková a na čtvrtém Kristýna Piňosová. V kategorii U15 skončila Alex Lojínová na 4. 
místě.

Mezi chlapci dojel z celkového počtu 81 závodníků v kategorii U17 na 6. místě David Drda a v Techno Plus 
skončil na 4. místě Adam Nevelöš.

Po závodě jsme začali okamžitě trénovat na iQFoilu a připravovat se na nadcházející MS juniorů v této 
třídě.



Během týdenního tréninku nám s přípravou pomáhal trojnásobný olympionik Luka Mratovič, který se 
připravuje na nadcházející OH právě na iQFoilu.Trénovali jsme v Torbole převážně na odpolední vítr, 
dopoledne probíhaly rozbory a přednášky hlavně o nastavení a klíčových manévrech. 

Tohoto soustředění se zůčastnilo 12 závodníků SPS, včetně našich juniorských reprezentantek.

Na závěr soustředění jsme se přesunuli do Campione, dějiště MS iQFoil junior, aby jsme začali trénovat v 
této lokalitě a zároveň, aby si zde část teamu převzala charterová prkna a plachty ( iQFoil junior byl 
oficiálně schválen na jaře a tak většina závodníků čeká na dodání vybavení). S nastavením a dalšími detaili 
nám pomohl Luka.

Co se týče závodu, tak je třeba říct, že jsme mile překvapili ostatní tými. Naši závodníci soupeřili se silnými 
velmocemi a účast v medailové rozjížďce ve 3 ze čtyřech kategoriích, nikdo nečekal. Navíc je třeba 
podotknout, že většina našich zůstává ještě příští rok ve své kategorii. Nakonec škoda, že se medailové 
rozjížďky pro 12 nejlepších v každé kategorii neodjely. Věřil jsem, že by jsme mohli reálně zabojovat o 
medaili.

Výsledky MS iQFoil junior

U17 dívky

6.  Nela Sadílková

11. Kristýna Chalupníková

16. Nicola Říčanová

17. Alex Lojínová

U17 chlapci

12. David Drda

29. Tibor Nevelöš

45. Radim Hasman



U19 dívky

6.  Barbora Švíková

11. Kristýna Piňosová

13. Kateřina Altmannová

U19 chlapci

86.  Adam Nevelöš

95.  Jan Kuchař



Pravidelná měsíční zpráva za červenec 2021

Sportovní středisko
Lodní třída: Op mist
Trenér: Nikol Staňková
Datum: 14.8.2021

 MISTROVSTVÍ SVĚTA
- termín 27.6. - 10.7. 2021
- účast: L. Kraus, J. Přikryl, J. Tomeš, J. Valenta, F. Burda 
- vítr: 5 – 20 kt
- 27.6. se celý tým setkal na společném ubytování v Riva del Garda, závodníci přijeli vlastním 

doprovodem či s team leaderem a já jsem přiletěla přímo ze španělského Cadizu z ukončeného 
mistrovství Evropy. 

- 28.6. první den tréninku před MS; kontrola trimu a rychlos  a následně společné rozjížďky s 
dalšími kvalifikovanými závodníky na MS, celkem cca 40 závodníků, 10 států. 

- 29.6. dopolední proměřování lodí; náš tým měl proměřování ve 12.00, to znamenalo nemožnost
jít dopoledne na vodu z důvodu, že lodě musí být kompletně suché před vážením. Příprava lodě 
byla dlouhá a náročná i vzhledem k horku, které v boatparku panovalo. Někteří závodníci 
neměli lodě ve stoprocentním stavu, tedy se na poslední chvíli u některých měnily lana od 
kikingu, spritu atp. Pro měření v lodi zůstaly pouze vyvažovací popruhy, nějaký čas nám tak 
zabralo demontování kladek, vyndání vaků, všech provazů atp.. U vážení jsme museli 4 z 5 lodí 
dovažovat, u 3 stěžnů a lodí jsem měnili kroužek s objímkou. Měření bylo náročné, nakonec 
nám trvalo všechny lodě proměřit necelé 3 hodiny. Po měření následovalo dát vše do 
původního stavu aby vše fungovalo. 

- 30.6. odpolední trénink; kontrola, zda vše funguje a je správně připevněné plus trénink s 
belgickým a britským týmem – speedtesty, krátké rozjížďky

- 1.7. krátký dopolední trénink a následné odpolední slavnostní zahájení mistrovství světa; 
nechyběl průvod městem Riva del Garda, nezapomenutelný hudební doprovod, představení 
všech zúčastněných státních reprezentací i krátká vzpomínka na Norberta Fole , zesnulého 
prezidenta AICO, který stál za vším úsilím aby se MS pro Q v roce 2020 / 2021 událo na Gardě. 

- Plán závodu pro fleet racing byl 2.-4.7. a 7.-9.7., každý den 2 rozjížďky pro každý fleet; 5.-6. byl v
plánu team racing pro prvních 48 kvalifikovaných států na základě prvních 3 dní fleet racingu. 



- Všichni závodníci měli za svůj cíl umís t se ve zlaté, někteří popřípadě ve stříbrné skupině. Pro 
postup do zlaté skupiny bylo potřeba v kvalifikační čás  závodu (první 3 dny) dosahovat 
výsledků do 20. místa bez velkých výkyvů. 

- Kvalifikační část závodu nebyla jednoduchá, klasické podmínky – Ora - Pelér, které si všichni ve 
spojení s Gardou vybavíme nebyly tak standardní, jako by jachtař v létě na Gardě očekával. Ora 
společně s Vinesou způsobili, že vítr byl směrově nestabilní a stáčel se hodně z jihovýchodu. 
Bylo tedy složité odhadnout, ve kterém momentu bude převládat Ora, a ve kterém Vinesa pro 
tvorbu strategie první stoupačky. 

- Výsledky z kvalifikační čás  byly ohromující, Lukáš Kraus se s přehledem dostal do zlaté skupiny,
se svými dojezdy 15., 27., 11., 16., 19. si z celkového 56. místa váže na plachtu až do konce 
závodu pouze žlutý/zlatý fáborek

- Jiří Tomeš si s dojezdy 25., 22., 4., 28., 17., a celkovým 66. místem bere modrý fáborek do 
stříbrné skupiny. Bohužel u Jirky chyběl jeden jediný bod pro postup do zlaté skupiny, zkusili 
jsme přezkoumat dojezdy rozjížděk, bohužel ale byly všechny žádos  o přezkum neúspěšné a 
bod jsme nikde nenašli. Jirka je ročník 2010, to znamená, že před sebou má ještě mnoho 
prostoru k nasbírání zkušenos  a věřím, že pokud nepoleví, příš  rok bude stoprocentně ve 
zlaté skupině ať již na ME či MS. 

- Jeremiáš Přikryl s dojezdy 63., 24., 45., 26., 38., a celkovým 159. místem váže na plachtu 
červený fábor do bronzové skupiny

- Fran šek Burda s dojezdy 46., 36., 34., 40., 28., a celkovým 163. místem také váže červený fábor
- Jan Valenta s dojezdy 19., 52., 52., 59., 40., a celkovým 192. místem se také řadí do bronzové 

skupiny
- Následovali dva dny věnované team racingu, respek ve mistrovství světa v team racingu. Náš 

tým se kvalifikoval a tak jsme se začali připravovat. Standardně team racing netrénujeme, 
máme málo kvalitních jachtařů (pro trénink team racingu je potřeba alespoň 6 – 8 velmi 
dobrých a vyzrálých závodníků) a pokud závodníci nezvládají stoprocentně základy jach ngu, je 
nesmysl se zabývat team racingem. Z tohoto důvodu (ani já nejsem kovaná v team racingu, 
protože jej neprak kujeme) jsem se domluvila s mým kamarádem a trenérem z Miami, jehož 
týmy mají každý rok tul v TR na mistrovství USA, aby dal českým závodníkům užitečný briefing. 
Omari nasdílel závodníkům i užitečná videa a tak měli prostor se připravit. 

- Vzhledem k nezkušenos  našeho týmu závodníci první den team racingu vypadli a druhý den 
jme měli den volna, který jsme strávili společně výletem na Lago di Ledro, protože všichni 
potřebovali změnu prostředí a alespoň na jeden den se vyhnout boatparku a lodím. 

- 7.8. jsme zpět v klubu, čekají nás další 3 dny závodění a 6 rozjížděk fleet racingu, tentokrát ale 
jen ve skupině, kam se závodníci kvalifikovali. 

- I přes různé stresové situace, které nám nejmenovaní rodiče přinášeli do týmu jsme se všichni 
snažili podávat co nejlepší výkony.



- Další 3 dny byly náročné, Lukáš byl přítomen u 2 protestů, z nichž jeden prohrál a druhý inicioval
a vyhrál; Jirka vstoupil do stříbrné skupiny z první pozice a bylo na jeho bedrech to další 3 
závodní dny zkusit udržet; na startech bylo napě , Jirka si připsal jeden předčasný start BFD, 
stejně tak i Jeremiáš; my jsme s Honzou Krausem řešili na břehu pojistnou událost, která se 
stala, když do mého člunu naboural jiný trenér se člunem a udělal do mého člunu díru, která 
způsobila, že se můj člun neustále vyfukoval; také jsme se nepřetržitě potýkali se slovními 
útoky, či jinými zvláštními výplody na sociálních sí ch ohledně našeho týmu od jistých rodičů 

- Celkové výsledky z Mistrovství světa Op mistů 2021 jsou dle mého názoru nejlepší za celou 
českou historii jach ngu (klidně mne někdo vyveďte z omylu, ale pošlete mi to i s výsledky 
závodu:)

- Lukáš Kraus ve zlaté skupině na 62. místě
- Jiří Tomeš ve stříbrné skupině na celkovém 91. místě
- Jeremiáš Přikryl v bronzové skupině na celkovém 168. místě
- Fran šek Burda v bronzové skupině na celkovém 179. místě
- Jan Valenta v bronzové skupině na celkovém 184. místě
- Z českých závodníků nebyl nikdo v emeraldové skupině; celkem se zúčastnilo 259 závodníků

- Z celkem 51 států, kteří se zúčastnili MS se česká republika umís la na celkovém 27. místě, níže 
přikládám sta s ku (sta s ka je počítána na základě 9 odjetých rozjížděk 4 závodníků)

- 



-  Ještě jedna zajímavost, do zlaté skupiny se nedostal ani jeden závodník například ze Švýcarska (v 
roce 2014 měli mistra světa), Nizozemska, Velké Británie, Finska, Norska, Portorika, Mexika, Malty, 
Uruguaye, Japonska…..

-  Odvedli jsme dobrou práci, týme!







 
 

 
 
 

Přehled PR červenec 2021 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
OH – účast Karla Lavického – Česká televize, Deníky, iDnes… 
Olympijský festival – Deníky, soc. sítě 
MEJ ILCA 6 U19 – iDnes, ČT 
MS Optimist 
ME Tornado 
MSJ Kiteboarding 
MMČR a Eurocup 29er – Vítr a Slunce 
MMČR ve Slalomu ve Viganji 
 
Mediální výstupy z těchto akcí jsou na: https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich 
 
2) Prezentace účasti Karla Lavického v českých médiích 
Proběhla maximální možná medializace – několikrát Branky body, deníky, hlavní sportovní weby, 
ČTK – každý den všechna média obdržela podrobnou tiskovou zprávu s komentáři Karla i jeho 
trenéra, dva velké rozhovory, jeden před a druhý po závodě, kvalitní fotografie i videa. Zároveň se 
zprávy objevovaly na stránkách ČSJ i na FB a IG. Na webu ČSJ bylo možné sledovat tracking 
jednotlivých rozjížděk. Díky spolupráci s trenérem Patrikem Pollákem, ČOV a World Sailing se 
podařilo olympijský jachting kvalitně odprezentovat v mnoha českých médiích.  
 
3) ČSJ se představil na OH Festivalu v Praze (23.7.-2.8.) – na Festivalu byly dva Optimisty na vodě, 
umožňující svezení dětí, se zajištěním člunem (ve spolupráci s ČYKem) a trenažér na břehu (ve 
spolupráci s OYC), jako host vystoupil Jára Čermák a představil na pódiu MEJ 49er. Akce byla 
úspěšná, rozdalo se mnoho kontaktů na kluby, uvidíme, kolik dětí se v září v klubech na základě 
festivalu objeví. 
 
4) Mistrovství mládeže na Nových Mlýnech – kampaň pokračuje, partneři akce a ceny pro 
závodníky jsou zajištěny. Promo probíhá na sociálních sítích. 
 
5) Czech Sailing Grand Prix – kampaň pokračuje. 
 
 
 
 

 
Přehledy: 
 
Sledující Facebook 1. 7. 2 476/31. 7. 2 523 
 

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


 
 

 
 
 

 
 
 
Sledující Instagram 1. 7. 786/31. 7. 847 
 
 
Dosah příspěvků: 1.–31. 7. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

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% 

VI.21 24 000 8 200 38,99% 

VII.21 24 000 9 100 42,43% 

 
Podle monitoringu médií Anopress bylo v českých médiích za květen publikováno 1 250 
příspěvků se zmínkou o jachtingu. 

 
Plán práce na srpen 2021 
 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
MMČR mládeže 
MEJ 49er 
Czech Sailing Grand Prix 
MS iQFoil Silvaplana 
MSJ ILCA 6 U19 Garda a U21 Gdynia 
ME Techno 293 Tallinn 
MMČR a České poháry různých tříd 
Česká jachtařská liga 
Další závody, které se uskuteční 
 
2) MEJ 49er – nastavení spolupráce s médii, příprava témat pro média 
 
3) Mistrovství mládeže – pokračování kampaně dle harmonogramu 
 
4) Czech Sailing Grand Prix – pokračování kampaně dle harmonogramu 
 
5) Ve spolupráci se Šimkovými – pokračování práce na stránce Zacnisjachtingem.cz 
 
 

3. 8. 2021  
 
Eva Skořepová 

http://www.sailing.cz/
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