
Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 16. září 2021, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: V. Dvořák, K. Fantová, T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka  

Omluveni: O. Bobek, V. Lambl 

KK: P. Ondráček  

 

 

1) Projednání zápisu      

    

Zápis ze srpnového 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. 

 

 

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

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že J. Rozlivková má vydané rozhodnutí od MPO o uznání 

kvalifikace trenéra II. tř. a že má již vydané živnostenské oprávnění. Vladimír Dvořák doplní 

metodický postup do směrnice C93. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že po 20. září 2021 bude ze strany FTVS vypsaný termín pro 

závěrečnou zkoušku Karla Lavického. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že TMK jmenovala školitele trenérů III. třídy z řad trenérů II. 

třídy: Roberta Kábu, Terezu Šamšulovou, Jana Richtra, Tomáše Karase, Miroslava Horáka a Antonína 

Mrzílka. 

  

V. Dvořák – TMK, JA – informoval že, školení trenérů III. tř. se uskuteční 1 - 3. 10. 2021 v Lanškrouně 

pod vedením Michala Kučery a 30. - 31. 10. 2021 v ČYKu pod vedením Roberta Káby a Terezy 

Šamšulové.  

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval že, rekvalifikační kurs trenér. II třídy začne v únoru 2022, 

plánované ukončení květen-červen 2022. Na webech Jachtařské akademie a Českého svazu jachtingu 

byly opět zveřejněny pozvánky tak, aby se zjistil aktuální zájem.  
  

 

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

 



Výkonný výbor a KVS gratuluje Kristýně Chalupníkové k zisku titulu Mistryně Evropy v LT Techno 

293 v kategorii U17, Kateřině Altmannové za 3. místo v kategorii U19 na MEJ iQFoil junioři, Zdeňku 

Gebhartovi za 1. místo v kategorii Grand Grand Masters (nad 60 let) a Jiřímu Outratovi za 1. místo 

v kategorii Legends (nad 70 let) na mistrovství Evropy veteránů třídy Finn. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh na ohodnocení za výsledky na ME a 

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

Kristýna Chalupníková, 1. místo MEJ U17 Techno 293 dívky, Tallinn (EST) - 30 000,- Kč 

Nela Sadílková, 4. místo MEJ U17 Techno 293 dívky, Tallinn (EST) - 17 836,- Kč 

Kristýna Piňosová, 7. místo MEJ U17 Techno 293 dívky, Tallinn (EST) - 13 492,- Kč 

Adam Nevelöš, 7. místo MEJ Techno 293 Plus muži, Tallinn (EST) - 13 492,- Kč 

Alessia Palanti, 11. místo MSJ U21 ILCA 6, Gdynia (POL) – 16 841,- Kč 

Kateřina Altmannová, 3. místo MEJ U19 iQFoil junior dívky, Bol (CRO) - 20 190,- Kč 

Barbora Švíková, 4. místo MEJ U19 iQFoil junior dívky, Bol (CRO) - 17 836,- Kč 

Alex Lojínová, 4. místo MEJ U17 iQFoil junior dívky, Bol (CRO) - 17 836,- Kč 

Nicol Říčanová, 6. místo MEJ U17 iQFoil junior dívky, Bol (CRO) - 14 659,- Kč 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

Výkonný výbor a KVS všem závodnicím a celému teamu iQFoil a Techno 293 gratuluje! 

 

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

a rozdělení příspěvku na MS FD, které se konalo 4.– 11. 9. 2021 v Altea (ESP), následovně: 

Petr Štorch – Tomáš Palkovský 

Thomas Schiffer – Pavel Neužil 

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 FB na nominaci posádek a 

rozdělení příspěvku na ME FB, které se koná 11.– 17. 9. 2021 v Piombinu (ITA), následovně: 

Martin Kubový – Roman Roček 

Jiří Parůžek – Jakub Košvica 

Jiří Čechura – Jan Will 

Posádky si rozdělí přiznanou finanční podporu dle směrnice C20 rovnoměrně. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval, že začal pracovat na aktualizaci koncepce 

podpory rozvoje jachtingu. T. Musil navrhuje koncepci dopracovat, konzultovat s profesionálními 

trenéry ČSJ, s pracovními skupinami, které k tomuto účelu byly ustaveny na začátku roku, a po 

odsouhlasení VV ČSJ uvést v život tak, aby ČSJ podle této koncepce postupoval již od roku 2022. 

Jelikož se jedná o časově náročnou činnost, navrhuje Radim Vašík její honorování formou finanční 

odměny ve výši 400,- Kč vč. DPH na hodinu. Náplní této činnosti bude: 

• příprava aktualizace koncepce podpory rozvoje jachtingu, její konzultace s profesionálními 

trenéry ČSJ a s pracovními skupinami ČSJ 

• uvedení koncepce v život 

• provozní činnost sportovního úseku, KVS a KM 

Činnost bude omezena na dobu 6 měsíců a současně max. 1 000 hodin. Cílem je uvedení koncepce 

v život, s tím související definování činnosti sportovního ředitele, jeho nalezení a ustavení do funkce. 

Výkonný výbor hlasováním (pro: Dvořák, Fantová, Soušek, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se: Musil) 

předložené usnesení schválil. 

 

Sportovní úsek ČSJ navrhl zaslat na ČOV nominaci Alessie Palanti na cenu Piotra Nurowského. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh  



 

Výkonný výbor vzal vědomí následující rozdělení příspěvků z kapitoly KTM na MSJ a MEJ členům 

SpS Optimist za 1. pololetí roku 2021:  

 

1. Příspěvek SPS 1. pololetí 2021 

- budget na 1. a 2. pololetí – 2 x 120.000Kč 

- trenérka zvolila poměrově upravit budget na 1. a 2. pololetí podle počtu odjetých dní na vodě a 

toho kolik dní zbývá na druhé pololetí – 1. pololetí – 165.000Kč, 2. pololetí – 55.000Kč. 

 

Jméno účast výsledky součet 

Burda František 5 196 2 827 8 023 

Čaganová Julie 6 042 1 341 7 383 

Dokoupilová Beáta 10 610 2 116 12 726 

Dokoupilová Linda 6 042 2 090 8 132 

Klíma Jáchym 4 532 1 370 5 902 

Klíma Ondřej 4 229 753 4 982 

Kraus Lukáš 8 193 3 964 12 157 

Krč Lukáš 8 797 1 656 10 453 

Kříž Jan 10 610 2 868 13 478 

Lojková Karolína 13 027 1 589 14 616 

Peterka Tomáš 4 532 1 658 6 190 

Přikryl Jeremiáš 9 788 3 193 12 981 

Rabasová Adéla 5 680 1 374 7 054 

Ráža Maty 8 797 1 313 10 110 

Tomeš Jiří 10 731 2 017 12 748 

Valenta Jan 5 559 1 984 7 543 

Lojka Michal 0 0 4 432 

Krč Martin 0 0 6 090 

 122 365 32 113 165 000 

 

2. Příspěvek ME – Cádiz, Španělsko 

- budget na akci 140.000Kč 

- náklady - charter člunu - 47.736Kč 

- startovné TL - 17.344Kč 

- doprava (Ráža, Krč, Lojka) - 20.654Kč 

(v tom 2 x 5.000Kč příspěvek za dopravu lodí – Krč + Ráža) 

- celkem náklady na zajištění akce – 85.734Kč 

- Příspěvek pro závodníky k rozdělení – 54.266Kč 

- dle trenérky po konzultaci s ALT Optimist rozdělení příspěvku stejným dílem: 
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Klíma Ondřej 6.783Kč 
Kříž Jan 6.783Kč 
Ráža Matyáš 6.783Kč 
Krč Lukáš 6.783Kč 
Peterka Tomáš 6.783Kč 
Dokoupilová Beata 6.783Kč 
Dokoupilová Linda 6.783Kč 
Lojková Karolína 6.783Kč 

- ve vyúčtování je z příspěvku nutné ještě odečíst náklady na trénink před MS, doplatek 

oblečení a jiné náklady. 

 

3. Příspěvek MS – Garda, Itálie 

- budget na akci 120.000Kč 

- náklady - doprava člunu + triko TL - 28.992Kč 

- startovné TL - 22.700Kč 

- celkem náklady na zajištění akce – 51.692Kč 

- Příspěvek pro závodníky k rozdělení – 68.308Kč 

Jméno účast výsledky součet 

Burda František 10 929 2 226 13 155 

Kraus Lukáš 10 929 3 740 14 669 

Přikryl Jeremiáš 10 929 2 317 13 246 

Tomeš Jiří 10 929 3 192 14 121 

Valenta Jan 10 929 2 187 13 116 

 54 645 13 662 68 307 

- ve vyúčtování je z příspěvku nutné ještě odečíst náklady na trénink před MS, doplatek 

oblečení a jiné náklady 

 

M. Žižka – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM 

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

 

M. Žižka – KTM – předložil návrh trenérky SpS Q na vyřazení následujících členů z SpS Q: 

Lukáš Kraus, Linda Dokoupilová, Adéla Rabasová, Ondřej Klíma, Jáchym Klíma, František Burda 

Dále předložil návrh trenérky SpS Q na zařazení nových členu SpS Q: 

Vladimír Kováč, Richard Kováč a Liliana Dymáková. 

Výkonný výbor oba předložené návrhy jednohlasně schválil. 

 

 

4) MČR 2021 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z následujících MČR 2021: ILCA 4, RS Feva, Optimist, 

ILCA 7, Rac a RS Vareo 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o průběhu jubilejního 20. ročníku odložené Pálavské regaty 

Závod se konal jako MČR olympijské třídy ILCA 6 a jako pohár ČR tříd ILCA 7, Finn a Evropa. 
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Výkonný výbor jednohlasně schválil změnu termínu konání MČR Finn z původního závodu 212152, 

který se neodjel pro bezvětří. Nově se MČR Finn bude konat v rámci závodu CTL 211324 od 25. 9. 

2021 na Lipně v Kovářově. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil jmenování funkcionářů pro MČR Finn 2021: 

Hl. rozhodčí: Vladimír Rozsypal 

Garant ČSJ: Vladimír Rozsypal 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil změnu termínu konání MČR RsA. MČR se v původním 

červnovém termínu neuskutečnilo kvůli opatření COVID-19. Nově se MČR uskuteční v rámci 

závodu CTL 211130 v termínu od 24. – 26. 9. 2021 na Lipně v Černé v Pošumaví. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil jmenování funkcionářů pro MČR RsA 2021: 

Hl. rozhodčí: Martin Soušek 

Garant ČSJ: Martin Soušek 

 

Výkonný výbor dodatečně jednohlasně schválil jmenování funkcionářů pro MČR RS 500 v rámci 

závodu CTL 211106: 

Hl. rozhodčí: Pavel Muroň  

Garant ČSJ: Martin Soušek 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o zrušení závodu 211221 - Sea Wolf Cup z rozhodnutí pořadatele 

(zvýšené riziko COVID 19 v Chorvatsku). 

Výkonný výbor vzal předloženou informaci na vědomí. 

 

Výkonný výbor jednohlasně rozhodl o zrušení výběrového řízení na pořadatele MČR na moři 

v kategorii ORC pro rok 2022, z důvodu zrušení nultého ročníku Sea Wolf Cup 2021. VV dále 

jednohlasně rozhodl, že MČR na moři v kategorii ORC nebude v roce 2022 vypsáno. 

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2021 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 15. 9. 2021. 

 

VV jednohlasně rozhodl o přesunu prostředků ve výši 200 000,- Kč z kapitoly 4505 (rezerva) do 

kapitoly 1112 (aktualizace koncepce rozvoje). 

 

VV jednohlasně rozhodl o přesunu prostředků ve výši 5 000,- Kč z kapitoly 4505 (rezerva) do 

kapitoly 3602 (MEJ 49er a 49erFX). 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že v termínu 21. - 29. 8. 2021 se na Nových Mlýnech konalo 

praktické školení rozhodčích. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že byla podepsaná smlouva s Karlem Bezouškem na pronájem 

parkovacího místa pro parkování mikrobusu trenérky SpS Q. VV vzal tuto informaci na vědomí. 
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VV obdržel žádost ALT 29er o zapůjčení svazové plachetnice 29er č. CZE 2287 posádce Matěj 

Kučera – Adam Rek pro zbytek sezóny 2021. Trenérka SCM 29er žádost podporuje. Výkonný výbor 

žádost schválil a ukládá M Souškovi uzavřít se zástupcem posádky smlouvou o pronájmu svazové 

plachetnice 29er č. CZE 2287 na období do konce roku 2021. 

 

 

7) Různé 

 

K. Fantová – KKK, PR – předložila žádost o přijetí TJ Sailing Pálava z.s. do ČSJ. VV jednohlasně 

rozhodl o přijetí TJ Sailing Pálava z.s. do ČSJ. Subjektu bylo přiděleno registrační číslo 1226. 

 

V. Dvořák – TMK, JA – podal informace z jednání PR komise ČSJ, které se konalo 14. 9. 2021.  

 

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

tohoto zápisu. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval o aktuálním stavu výběrových řízení 

v rámci podané žádosti na movité investice 2021.  

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 4. listopadu 2021 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za srpen 

2. Přehled práce PR za srpen a plán práce na září 2021, vč. FB reportu 

 

 



Pravidelná měsíční zpráva za srpen 2021

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída:  Techno 293, iQFoil
Trenér: Milan Hájek
Datum: 15.9. 2021

Koncem srpna jsme odjeli do Tallinnu na juniorské mistrovství Evropy ve třídě Techno 293. Přijeli jsme 
týden předem, aby jsme dobře otestovali místní lokalitu, pro nás neznámou a aklimatizovali se na náročné 
podmínky. Závodu, který se konal od 21. do 28. srpna se zúčastnilo 250 závodníků, z toho 13 našich. Závod 
probíhal ve středním a ke konci ve velice silném větru, za neustálého deště a zimy. Tým se s těmito 
podmínkami, i díky aklimatizaci, vyrovnal na jedničku a odvezl si cenná umístění. Kristýna Chalupníková se 
stala mistryní Evropy v kategorii do 17 let. 



Hodnocení nejlepších závodníků

Kristýna Chalupníková U17 - je naše nejlepší závodnice na Techno 293, což dokazuje poslední roky. Titul si 
zaslouží. Jezdí vyrovnaně ve všech podmínkách. Získala titul i když nevyhrála ani jednu rozjížďku. Je velice 
svědomitá, má dobře zvládnutou techniku jízdy a dobrou taktiku, převážně na stoupačce. Má velice 
dobrou naději na další skvělý výsledek na MS Techno 293 na Gardě koncem října a pak na Youth Worlds – 
mistrovství světa juniorů v Ománu. Příští rok přechází na iQFoil.

Nela Sadílková U17 - bohužel bod za zbytečnou penalizaci ji připravil o 3. místo. Je velice svědomitá a 
talentovaná. Na druhou stranu se špatně koučuje a je potřeba vyřešit komunikaci trenér - závodník - rodič.

Kristýna Piňosová U17- talentovaná závodnice, která je skvělá převážně v silném větru. Vyhrála posledních
5 rozjížděk a byla 2 x druhá. Horší výsledky a zbytečné body navíc ze začátku závodu, který se odjel ve 
slabším větru ji stály výborné umístění. Je třeba zlepšit motivaci i v těchto podmínkách. Nakonec skončila 
na 7. místě. Po MS na Gardě přestupuje na iQFoil, na který má skvělé fyzické předpoklady a kde už letos 
dosáhla výborných výsledků v U19 na ME a MS.

Alexandra Lojínová U15 - mladá závodnice, která se věnuje ježdění na Techno 293 a iQFoilu. Je velice 
svědomitá. Předvedla stabilní výkon a její výsledky se pomalu zlepšují. Nakonec dojela na 13. místě v U15. 
Techno 293 bude jezdit ještě 2 roky. Je potřeba pracovat hlavně na taktice a orientaci v závodním poli. 
Pracujeme také na nějaké vhodné formě tréninku, aby se nadále rozvíjela i na iQFoilu, kde patří k naším 
perspektivním závodníkům.

David Drda U17 - David je náš nejlepší závodník na Techno 293, iQFoilu a ve slalomu. Na Technu 293 
trénuje a závodí posledním rokem. 12 místo v silné chlapecké konkurenci je skvělé, ale vzhledem k 
silnějšímu větru, jsme čekali výsledek do 10. místa. Doplatil na slabší vítr na začátku závodu, ale pak už se 
jen zlepšoval. David zvládá trénovat na iQFoilu a Technu 293 a letos absolvoval nebo ještě absolvuje ME a 
MS v obou třídách. Jeho potenciál je iQFoil.



Koncem srpna se odjelo také historicky první mistrovství světa dospělých v nové olympijské třídě IQfoil ve 
Švýcarsku na jezeře Silvaplana. V náročných čtyřech dnech závodění, se zvládlo odjet 14 kurzových 
rozjížděk a 3 slalomové.

Na startu jsme měli také čtveřici našich dívek, z nichž dvě přešly na iQFoil teprve v letošním roce. Výsledky 
dávají velké šance na kvalifikaci již na OH 2024. Je ale potřeba podporovat hlavně třídy, kde je šance na OH
největší a nedávat velké prostředky/ budgety neperspektivním třídám/ závodníkům.

Ženy ( 72 prken)

19. Barbora Švíková U19 ( 7. místo do 21. let)

39. Kateřina Švíková

42. Kateřina Altmannová U19

58. Jana Slívová



Pravidelná mesačná správa za AUGUST 2021

Sportovní centrum mládeže

Lodná trieda: 29er
Tréner: Dominika Vaďurová a Johanka Nápravníková Kořanová
Dátum: 6.9.2021

soustředění SCM B
Na začiatku mesiaca sme s B teamom a ďalšími 3 loďami absolvovali sústredenie na Lipne. 
Zúčastnili sa ho 4 posádky B teamu a nezaradení. Organizácia a štruktúra tréningu ostala 
zachovaná, ako s A teamom. V prípade nepriaznivého počasia sa čas hneď vyplnil boatworkom, 
kondičnou prípravou, teóriou ohľadom situácií na vode, ktoré pretekári zažívajú a nevedia si s nimi 
rady, alebo potrebujú ich automatizáciu. Všetky posádky si na začiatku sústredenia stanovili 2 ciele, 
na ktorých chcú pracovať do konca sezóny. Veľkou výzvou je pre nich automatizácia a 
konzistentnosť manévrov a procedúr a stratégia pri príchode do gatov. Tomu bol prispôsobený 
priebeh tréningu, kedy sme sa zameriavali na akcelerácie na štarte a rýchle, opakované manévre 
bez a s bójkami. Vietor sa menil spolu s počasím, prevažne slabý, ale v piatok sa vydaril kvalitný 
tréning vo vetre do 16 uzlov. Základom pre zlepšenie manévrov a boathandlingu bude pochopenie 
úlohy váhy tela na lodi a práca s ňou.

Posádky fungovali bez väčších problémov, ale treba pracovať na skrátení času, ktorý potrebujú na 
vyplávanie na vodu a na kontrolu lodí pred vyplávaním. Všetky zúčastnené posádky prejavovali veľký
záujem zlepšovať sa a pracovať na sebe.

Nordic 29er Meeting, Aarhus
Kompletní skupina SCM A na začátku měsíce absolvovala soustředění (4 dny) a závod (4 dny) v 
dánském Aarhusu, který se konal jako náhrada za zrušené a přesunuté mistrovství světa. Závod 
sloužil jako kvalifikace na WS Youth Worlds v Ománu. Podmínky při tréninku byly bohužel jiné (vítr 
ze břehu mezi 16 a 20 uzly) než při závodě (vítr do 10 uzlů z moře v kombinaci s chopem). V 
tréninku jsme se soustředili především na manévry, střídání různých jízdních módů a starty. 

V závodě se všechny tři posádky zvládly kvalifikovat do zlaté skupiny, ve výkonech ale jistě byly 
rezervy. Největším problémem byla kombinace chopu a slabšího větru. Na výkonech některých 
posádek se projevily i zcela zbytečné chyby technického rázu (špatně navázaný genakr, 
nedostatečná kontrola lodí a z toho plynoucí technické problémy). Ze závodu se nakonec do Ománu 
kvalifikovala posádka Nevelöš/Nevelöš.

MS Valencie
MS se účastnily tři posádky (Dadák/Viščor, Krsička/Krsička, Cibulka/Tupý). Před závodem jsme 
absolvovali čtyřdenní trénink, ve kterém jsme se opět soustředili především na manévry, jízdní módy 
a starty. Velkou část pozornosti jsme věnovali i technice jízdy na vlnách, práci s váhou při jízdě ve 
vlnách a co nejdynamičtějšímu způsobu práce s tělem ve vlnách.

Posádky Dadák/Viščor a Krsička/Krsička se kvalifikovali do stříbrné skupiny, Cibulka/Tupý finálovou 
sérii jezdili v perlové skupině. Bratři Krsičkovi závod ukončili na 46. místě, Dan s Lukášem skončili 
73., Vojta s Petrem skončili na 173. místě.



Všechny posádky si zaslouží pochvalu za nasazení a velkou snahu na sobě pracovat, rady si berou k
srdci a mají drive. V takto širokém poli se ale projevily jisté slabiny, především ve startovních 
manévrech, na kterých musíme zapracovat; jistým limitem pak byla u některých posádek i technika 
jízdy ve vlnách. Slabším článkem je i komunikace v posádkách. Všichni ale získali spoustu 
zkušeností, pro některé to byly jedny z prvních závodů v tak velkém poli.

Hodnotenie posádok:

A TEAM
Nevelöš/Nevelöš – Adam s Tiborem se účastnili pouze závodu v Aarhusu, přilétali později rovnou ze
windsurf závodů z Gardy. Náročný program několika posledních měsíců se projevil na jejich 
soustředění. Posádce by prospěl konzervativnější přístup k taktickému řešení některých situací a 
rovnoměrnější rozložení zodpovědnosti v posádce. Velkým plusem této posádky jsou jejich 
nastřádané hodiny tréninku, které se kladně projevují na technice jízdy a na závodních návycích.

Dadák/Viščor – Dan s Lukášem se účastnili obou závodů. Jejich nasazení a snaha jít stále kupředu 
je vysoká, rady si berou k srdci a snaží se neopakovat chyby. Prostor ke zlepšení je v 
předstartovních a startovních manévrech a jízdě ve slabším větru. Klukům by určitě prospěl trénink 
ve větším poli, aby si některé procesy zautomatizovali a v závodě se na ně nemuseli soustředit.

Krsička/Krsička – Michal s Lukášem jsou vyježdění a dokážou si poradit i s větším polem. Jejich 
limitem je občas komunikace v posádce a temperament, ve Valencii pro ně bylo těžší hlídání 
startovní pozice. Cením jejich zodpovědnost a organizovanost.

B TEAM

Viščorová/Šlechtická – Nela s Katy sú mladá perspektívna posádka, ktorá prejavuje svoju 
dominanciu predovšetkým v slabom vetre. Majú veľkú snahu pracovať na sebe a ochotu skúšať na 
lodi nové postupy. Pracujú na komunikácii. Potrebujú viac hodín na vode najmä v silnom vetre 
a agresívnejší prístup v pretekoch.

Bauerová/Holá – Markétke a Majde sa vo veľmi krátkom čase podarilo vytvoriť zohranú posádku. 
Majú z tejto skupiny najlepšiu kontrolu lode v akýchkoľvek podmienkach a ich komunikácia je na 
vysokej úrovni. Musia pracovať na konzistentnosti výkonov. 

Baštář/Juha – Táto posádka spolu absolvovala len jeden tréningový deň. Teoreticky vedia, čo sa na 
lodi má diať, ale v realite sú často nekoordinovaní. Riešením bude presnejšia komunikácia. Majú 
aktívny prístup a snahu zlepšiť sa.

Cibulka/Cibulková – Nakoľko sa tréningu nemohol zúčasniť Petr Tupý, nahradila ho Veronika 
Cibulková. Po krátkom čase, kedy sa na seba posádka musela zvyknúť, predvádzali boathandling 
a komunkáciu na pomerne dobrej úrovni.

Cibulka/Tupý – Vojta s Petrem se účastnili MS ve Valencii, byl to pro ně jeden z prvních velkých 
závodů a zkušenosti na moři chyběly. Cením jejich drive a zodpovědnost, je potřeba zapracovat na 
technice jízdy a být při jízdě aktivnější ve všech činnostech.

Vypracovala: Dominika Vaďurová a Johanka Nápravníková Kořanová



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za srpen 2021 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Laser 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 4.9.2021 
 

• Závod EC Dziwnow 15. - 18. 8. 
o Účast: Klára Himmelová, Jiří Himmel, Mikuláš Vaszi, Jakub Halouzka 
o EC v Dziwnově byl zvolen jako přípravný závod před nadcházejícím MS v Gdyni. Bohužel, ze 

tří dnů závodu, se závodilo jen jeden den. Zbylé dva dny byl příliš silný vítr. Nicméně jeden 
z těchto dnů jsme využili k tréninku společně s dánskou a polskou skupinkou.  

o Odkaz na výsledky: http://2021.sailingnet.pl/europa-cup/results.html#tab 

• Trénink + závod MS U21 Gdyně 19. - 28. 8. 
o Účast: Klára Himmelová, Alessia Palanti, Mikuláš Vaszi, Andrew Lawson 
o Do Gdyně jsme dorazili 18. 8. přímo ze závodů EC Dziwnow. Před závodem jsme trénovali tři 

dny. Bohužel panovaly jiné podmínky než na většinu dnů závodu. Na trénink foukalo ze 

břehu. První den závodu foukal slabý vítr do 4 m/s, druhý den foukalo z moře okolo 8 m/s a 

třetí den byl vítr nejsilnější až k 12 m/s a také z moře a k tomu velké vlny. Na čtvrtý den se 

vítr otočil směrem ze břehu, měl rychlost okolo 6 m/s a více se točil. Pátý den panoval slabý 

vítr a odjela se pouze jedna rozjížďka. Na poslední den nebyla předpověď moc optimistická 

a skutečně se i vyplnila. Chodily silné přeháňky, takřka nefoukalo a žádná rozjížďka se už 

neodjela. 

o Alessia Palanti od závodu očekávala určitě víc, ale bojovala s rychlostí lodi v těžkých 

podmínkách, velkých vlnách z moře. Na tyto podmínky není z Gardy zvyklá. Nicméně 

skončila na 11. místě což je pořád perfektní výsledek. 

o Klára Himmelová jela zatím její nejlepší závod na lodní třídě ILCA, kdy po třetím dnu držela 

19. pozici. Bohužel ve čtvrtém dnu přidala dvě BFD a v pátém 42. místo a skončila nakonec 

na 32. pozici. I přesto tento závod lze hodnotit pozitivně, protože si dokázala, že může 

závodit s těmi nejlepšími ve své věkové kategorii. Pravidelně dojížděla na první bójku okolo 

5 až 10 místa. Ztrácela při jízdě po větru, ale to je otázka tréninku. 

http://2021.sailingnet.pl/europa-cup/results.html#tab


 
 

 
 

 

o Mikuláš Vaszi a Andrew Lawson v těchto těžkých podmínkách bojovali, ale protože letos 

nemají příliš natrénováno, nedokázali zajíždět dobré výsledky. Adrew dokázal ve stříbrné 

skupině jezdit kolem poloviny a skončil na 110. místě. Mikuláš skončil na 120. místě. Jeho 

slabinou byly starty a jízda po větru. 

o Odkaz na výsledky: 

 http://2021-u21.laser-worlds.com/wp-content/uploads/sites/23/2021/08/ILCA-6-

R9x.htm 

 http://2021-u21.laser-worlds.com/wp-content/uploads/sites/23/2021/08/ILCA-7-R9-

GSxx.htm 

 

 

 

 

http://2021-u21.laser-worlds.com/wp-content/uploads/sites/23/2021/08/ILCA-6-R9x.htm
http://2021-u21.laser-worlds.com/wp-content/uploads/sites/23/2021/08/ILCA-6-R9x.htm
http://2021-u21.laser-worlds.com/wp-content/uploads/sites/23/2021/08/ILCA-7-R9-GSxx.htm
http://2021-u21.laser-worlds.com/wp-content/uploads/sites/23/2021/08/ILCA-7-R9-GSxx.htm


Pravidelná měsíční zpráva za srpen 2021

Sportovní středisko
Lodní třída: Op mist
Trenér: Nikol Staňková
Datum: 12.9.2021

• Ora cup Ora a Trofeo Simone Lombardi, Garda
- termín 4.8. - 12.8. 2021
- účast: J. Přikryl, J. Tomeš, J. Valenta, R. Kováč, V. Kováč, L. Dymáková, K. Lojková, B. Dokoupilová
- vítr: 5 – 20 kt
- před prvním závodem jsme měli 2 dny tréninku při síle větru 8 – 14 kt, trénink byl zaměřený na 

techniku jízdy v choppy vlnách, vylévání vody na stoupačku, práci s tělem a pumpování na zadní 
vítr

- následoval třídenní závod Ora cup Ora v CV Arco; za větrných podmínek 10 – 18 kt jsme odjeli 6 
rozjížděk

- naši závodníci skončili v poli 480 lodí - 68. J. Tomeš, 91. J. Přikryl, 100. J. Valenta, 164. B. 
Dokoupilová, 200. K. Lojková, 329. L. Dymáková

- následoval den přesunu, kdy jsme se z CV Arco na ranní zadní vítr přesunuli do FV Malcesine na 
navazující závod Trofeo Lombardi

- první den závodu jsme zvládli ve slabším větru dokončit 2 rozjížďky všech 4 skupin, avšak RC 
velice pochybila a celou regatu znehodno la m, že ve všech 8 startech bylo 70-90% pole přes 
čáru (dokonce až 30 metrů), žádný ze startů se neopakoval a předčasný start mělo 
zaznamenáno maximálně 5-15 lodí v každém startu

- další dva závodní dny jsme závodili na ranní silnější vítr o síle 10 – 20 kt a celkem jsme během 3 
závodních sní dokončili 7 rozjížděk

- Z celkového počtu 314 závodníků se na nejlépe umís la na 83. místě B. Dokoupilová, 85. J. 
Tomeš, 99. J. Přikryl, 171. K. Lojková, 194. V. Kováč, 224. R. Kováč, 242. J. Valenta, 263. L. 
Dymáková

• Mistrovství republiky 
-     dva dny před MČR byl naplánován trénink pro všechny zájemce o zařazení do SpS pro sezónu
      2022, tréninku se zúčastnilo celkem 10 závodníků včetně členů SpS



-     na MČR jsem pozvala několik zahraničních států, například závodníky z Maďarska a Rakouska (  
      se nemohli zúčastnit, protože jejich národní mistrovství je ve stejném termínu, na příš  rok
      chceme dojednat aby národní mistrovství byly v jiných termínech a my tak navzájem mohli
      jet na mistrovství ostatních; ale pozváni byli i závodníci z Ruska a Malty. Ruš  závodníci měli
      komplikace s vízy, ale Maltš  závodníci přijeli v počtu 4 závodníků. 
-     během nevětrného dne proběhlo krátké a prak cké školení klubových trenérů společně s
      maltským trenérem Ivanem Vasilevem na téma nastavení plachty, základní manévry, technika
      jízdy, posed v lodi i organizace tréninku; všichni kluboví trenéři se na mne mohou kdykoliv
      obrá t s doplňujícími dotazy



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za červenec 2021 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 4 
Trenér: Johana Rozlivková  
Datum: 5.9.2021 
 

• Soustředění Nové Mlýny 16.-20.8.2021 

o Účast 27 závodníků na ILCA 4: Honza Záhornacký, 

Vojta Tlapák, Zuzka Tlapáková, Krytýna 

Flosmanová, Jenda Bělík, Pavlína Motlíková, Vítek 

Kouřil, Míša Blatecká, Michal Rais, Linda 

Dokoupilová, Ruda Bína, Jindra -knetig, Kristýna 

Šebková, Claudia Jančová, Teo Zajíček, Táňa 

Bělunková, Kája Hejnová, Adéla Rabasová, Nina 

Paigerová, Ríša Rezek, Ema Pitelová, Denis 

Ziehenfus, Jirka Kabát, Markéta Fanfrlová, Eliška 

Fanfrlová, Helča Hýžová, Lukáš Kraus  

o Soustředění bylo pořádáno za trenérské spoluúčasti 

Jirky Hýži a Jean Baptiste Janči 

o Závodníci byli rozděleni podle výkonnosti do tří skupin 

o Během soustředění se vystřídal slabý vítr okolo 3m/s až vítr silný okolo 6-9 m/s. Každý den jsme 

trénovali dvoufázově dvakrát po dvou hodinách na vodě, celkově jsme odjeli zhruba 12 hodin čistého 

času tréninků na vodě: 

▪ V pondělí jsme z důvodu bezvětří jsme zařadili kondiční trénink (člunkový běh + kruhový 

trénink), večer byl pak ve znamení vědomostně dovednostních jachtařských her.  

▪ V úterý foukal vítr v rozmezí 7-9 m/s, zaměřili jsme se na trénink techniky jízdy po větru a 

proti větru, manévry a starty. Večer jsme vyšlapali nohy na kole zhruba 10 km vyjížďkou na 

uvolnění. 

▪ Středa byla věnována startům, objezdům bójí a obratnostním cvičneím (jzda ve stoje, s pínou 

za zády, …). Odpolední trénink byl klasicky ukončen tréninkem startů s celou skupinou. 

Večer jsme vyrazili na hrad. 

▪ Čtvrteční ráno provázelo bezvětří, takže jsme pro závodníky vymysleli celodopolední 

vědomostní jachtařkou hru. Odpoledne se rozfoukalo na zhruba 2,5-4 m/s, trénovali jsme 

taktiku pomocí matchrace a teamrace.  

▪ V pátek jsme z důvodu bezvětří zařadili kolo s cílem zímek Lednice, odpoledne pakbylo volné 

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, dále pak vědomostně zábavní hry a pohybové aktivity (rozcvičky, 

sportovní hry, kruhové tréninky).  

o Na soustředění panovala přátelská atmosféra, parta na LT ILCA 4 je skvělá a je radost s ní pracovat.  

o Děkuji za trenérskou spolupráci Jirkovi Hýžovi a Jeanovi Baptiste Jančovi, povedlo se nám myslím 

udělat velmi přínosné a kvalitní soustředění, na které budeme všichni s radostí vzpomínat. Díky vám 

jsme mohli vyhovět všem zájemcům o účast na soustředění a umožnit tak trénink ve skupině 27 lodí 

ILCA 4, což je rekordní účast, která dává podmínky pro velmi kvalitní trénink a tvoru opravdu skvělé 

party.  

o Díky všem účastníkům za super týden! 

• Czech Junior Nationals – part I., MČR ILCA 4 21.-24.8.2021  

o Závod navazoval plynuje na soustředění  

o MČR bylo letos 4 denní, doplněné bohatým doprovodným programem. Z důvodu bezvětří se první 

dva dny nezávodilo. 

o Poslední dva dny, v pondělí a úterý se povedlo odjet 8 rozjížděk ve středním větru. Pondělí bylo 

slabší foukalo do 4m/s v úterý se hezky rozfoukalo a poslední rozjížďka se odjela již v ve větru okolo 

6-7 m/s.  



 
 

 
 

 

o Závod byl velmi kvalitní, závodní pole je poměrně vyrovnané a není moc roztrhané, závodníci se 

rozhodně průběhem sezóny zlepšují a vydali ze sebe vše. Závod byl velmi vyrovnaný a do poslední 

rozjížďky se bojovalo o bednu. Nakonec si nejlépe vedl Michal Rais, který potvrdil svou letošní 

skvělou formu, druhá se umístila Adéla Rabasová, která je skvělá ve slabém větru a třetí příčku brala 

Markéta Kališová. Velmi dobře si vedl i Lukáš Kraus, který skončil na 4. pozici, přitom se jednalo o 

jeho první závod na ILCA 4. Velmi dobře jela i Krystýna Flosmanová a Linda Dokoupilová, pro obě je 

letošní sezóna první na ILCA 4.   

o V kategorii U15 1. místo obsadil Michal Rais, 2. Adéla Rabasová a 3. Lukáš Kraus  

o V kategorii žen si nejlépe vedla Adéla Rabasová, 2. Markéta Kališová, 3. Kristýna Flosmanová 

o Výsledky:  



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

• Komunikace s týmem  

• Příprava nadcházejícího tréninku na Nechranicích v termínu 3.9.2021 



 
 

 
 
 

Přehled PR srpen 2021 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
MMČR mládeže – Deníky, Na startu.cz 
MEJ 49er – Sportovní zprávy ČT Sport, Deníky 
MS iQFoil Silvaplana – Branky ČT + ČT Sport  
MSJ ILCA 6 U19 Garda a U21 Gdynia - Na startu.cz 
ME Techno 293 Tallinn – Deníky, Na startu.cz 
Česká jachtařská liga - Deníky 
MS RS500 – MF Dnes 
MS Raceboard - Deníky 
 
Hlavní mediální výstupy z těchto akcí jsou na: https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich 
 
1) Mistrovství mládeže na Nových Mlýnech – Czech Juniors National – na PR a marketingu akce se 
podíleli Kateřina Fantová, Václav Brabec a Eva Skořepová. Díky partnerům akce se podařilo zajistit 
ceny, dárky a občerstvení pro závodníky, zapůjčení motorového člunu. Závod se konal pod záštitou 
a s finančním příspěvkem Jihomoravského kraje. Fotografie zajistily Marcela Šormová a Eva 
Skořepová, videa firma Marais. 
 
2) MEJ 49er – marketing a PR akce zajišťuje tým organizátorů pod vedením Václava Brabce, 
spolupráci s médii má na starosti Eva Skořepová – bylo domluveno natáčení Olympijského 
magazínu ČT během akce, pozvánky na akci vyšly v celostátních i krajských internetových médiích 
a v krajských tištěných médiích. 
 
3) Czech Sailing Grand Prix – pokračovala propagace závodu s cílem zajistit dostatek posádek, aby 
se závod mohl uskutečnit. 
 
4) Zacnisjachtingem.cz – projekt zajišťují Lucie a Martin Šimkovi – představili stránku 
www.zacnisjachtingem.cz, zapracovali do ní připomínky a podněty PR komise a předsedy ČSJ – 
proběhlo několik schůzek a 1. 9. byla stránka spuštěna. Šimkovi se přijeli podívat na Czech Juniors 
Nationals na Nové Mlýny, kde se zúčastnili schůzky s předsedou ČSJ Radimem Vašíkem a 
s Kateřinou Fantovou a Evou Skořepovou za PR komisi. 
 
5) Promo příspěvků na Facebooku – probíhá ve spolupráci s firmou Besocial, report je přílohou 
zápisu. Během srpna byly primárně promovány příspěvky zaměřené na nábor dětí do klubů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 
 
 

 
Přehledy: 
 
Sledující Facebook 1. 8. 2 523/31. 8. 2 673 
 

 
 
Sledující Instagram 1. 8. 847/31. 8. 919 
 
Dosah příspěvků: 1.–31. 8. 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

(Dosah se oproti minulému měsíci snížil – v červenci dosah enormně zvyšovaly OH a titul juniorské 
mistryně Evropy Alessie Palanti.) 
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% 

VIII.21 26 000 9 100 39,83% 

 
Podle monitoringu médií Anopress bylo v českých médiích za srpen publikováno 888 příspěvků 
se zmínkou o jachtingu. 
 
 
 

Plán práce na září 2021 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
MEJ 49er Lipno 
Czech Sailing Grand Prix Chorvatsko 
Česká námořní rallye Chorvatsko 
Pálavská regata Nové Mlýny 
MČR ILCA 7 Nové Mlýny 
MEJ iQFoil Bol 
ME Kiteboarding Montpellier 
Grand Prix 2.4mR Máchovo jezero 
 
2) Zacnisjachtingem.cz - ve spolupráci se Šimkovými zajistit příspěvky na Facebook a další 
propagaci nové stránky s cílem přilákat co nejvíce dětí do klubů 
 
3) Deník Sport – příloha nábory dětí – připravit do této přílohy článek o jachtingu 
 
4) Czech Sailing Grand Prix – pokračování kampaně dle harmonogramu 
 
5) Rozhovor s Jakubem Kozelským – dokončit rozhovor s účastníkem OH za belgický tým – bude 
jako trenér na Lipně na MEJ 49er 

http://www.sailing.cz/


 
 

 
 
 

6) Anketa na kluby – kolik přišlo nových dětí – na konci října 
 
7) Dobré ráno nebo Snídaně s Novou s junior windsurfing teamem – po sezoně 
 
8) Tréninkový deník Yarmill – přiblížit klubům – přes zimu 
 
9) Setkání s reprezentačními týmy – přes zimu 
 
 
3. 9. 2021  
 
Eva Skořepová 



ČESKÝ SVAZ
JACHTINGU



Popis 
kampaně
Cílem prezentace je budování povědomí o Českém svazu 

jachtingu a jeho aktivitách pomocí promování 

Facebookových postů. 

V rámci propagace využíváme optimalizaci na projevený 

zájem o příspěvek. 



Celkové výsledky



Top 3 posty



Seznam
promovaných postů
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