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Zápis z jednání VV ČSJ 

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

 

Přítomni: V. Dvořák (do 17:30), K. Fantová (od 12:50), T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka  

Omluveni: O. Bobek, V. Lambl 

KK: P. Ondráček  

Host: K. Bauer, E. Skořepová 

 

1) Projednání zápisu      

 

Oprava listopadového zápisu k přidělení lodí 29er: 

Juha/Čechura - 2283 

Benovičová/Šiknerová - 2284 

 

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

– podpora klubů): 

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

programu TALENT – podpora klubů je ukončený.  

 

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

– podpora ALT): 

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

programu TALENT – podpora ALT je ukončený.  

 

K úkolu 21-24 (Realizovat vyplacení a vyúčtování schválené podpory účastníkům MS a ME v 

neolympijských lodních třídách pro rok 2021): 

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

ME v neolympijských lodních třídách pro rok 2021 je ukončené.  

 

K úkolu 21-28 (Jednat za komisi závodů v souladu s usnesením VH ČSJ o formátu VPOZ závodů a 

předložit závěry na prosincovém zasedání VV): 

Úkol splněn. M. Soušek podal informace ze schůzky o problematice závodů VPOZ, která se konala 

2. 12. 2021 od 19 hod. on-line přes Microsoft Teams. Rozhodnutí Výkonného výboru je takové, že 

závody VPOZ nebudou povoleny, ale pořadatel má možnost požádat o výjimku z národních předpisů 

s tím, že min. jedna osoba na lodi bude splňovat kritéria stanovená Registračním řádem ČSJ a bude 

mít platnou lékařskou prohlídku. Výkonný výbor toto usnesení jednohlasně schválil. 

 

K úkolu 21-31 (Vyplatit a vyúčtovat finanční příspěvky pro SCM 29er v roce 2021 z rozpočtové 

kapitoly KTM (1210)): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že vyplácení a vyúčtování finančních příspěvků pro SCM 29er 

v roce 2021 z rozpočtové kapitoly KTM je ukončené. 

 

K úkolu 21-32 (Vyplatit a vyúčtovat finanční příspěvky pro SpS a SCM T293 v roce 2021 z rozpočtové 

kapitoly KTM (1212)): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že vyplácení a vyúčtování finančních příspěvků pro SpS a SCM 

T293 v roce 2021 z rozpočtové kapitoly KTM je ukončené. 

 

K úkolu 21-38 (Zveřejnit na webu ČSJ seznam školitelů trenéru III. třídy):  
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Úkol splněn.: V. Dvořák informoval, že každý školitel trenérů III. třídy má tuto funkci uvedenou 

webu ČSJ u svého mandátu.  

 

K úkolu 21-39 (Provést revizi smlouvy o zápůjčce lodí 29er pro rok 2022, a to zejména s ohledem na 

výši provozních nákladů flotily lodí 29er): 

Úkol splněn. Sportovní úsek ČSJ předložil návrh na úpravu výše nájemného za svazové lodě 29er 

pro rok 2022 na částku 15 000,- Kč, (tato částka pokryje pojištění a drobné opravy). Pro následující 

roky navrhuje nájemné zvyšovat v závislosti na počtu let, po které má daná posádka svazovou loď 

pronajatou, např. pro druhý rok by nájemné činilo 25 000,- Kč. Úmyslem je poskytovat svazové lodě 

začínajícím posádkám a zkušené posádky motivovat ke koupi vlastní lodě. Konkrétní podmínky 

nájmu na další roky (2023 a dále) je třeba projednat s trenérkou SCM 29er a ALT 29er. 

Pro rok 2023 navrhuje Sportovní úsek ČSJ na 8 až 10 starších lodí 29er uzavírat smlouvy o 

dlouhodobé zápůjčce s opcí na odkup lodě na konci roku 2023. Lodě svaz přednostně nabídne ALT 

29er a oddílům, v kterých mají zájem lodě 29er provozovat. 

Výkonný výbor po diskusi předložené návrhy jednohlasně schválil a ukládá Sportovnímu úseku 

navržené postupy dopracovat. 

 

K úkolu 21-41 (Projednat s JK Lovosice jejich žádost a možnost nástupnictví po klubu 1603): Úkol 

splněn. K. Fantová informovala, že Jachetní klub Lovosice z.s. stáhl svoji žádost o přijetí do ČSJ. 

 

K úkolu 21-42 (Připravit plán projektu „Začni s Jachtingem“ pro rok 2022 včetně rozpočtu): 

Úkol splněn. E. Skořepová předložila plán projektu „Začni s Jachtingem“ s finanční náročností 

225 000,- Kč z rozpočtu roku 2022. 

Výkonný výbor vzal předložený plán projektu „Začni s Jachtingem“ na vědomí. 

 

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

 

V. Dvořák – TMK, JA – podal informace ze setkání školitelů trenérů III. tř., které se konalo 9. 12. 

2021 v YC CERE. Zápis ze setkání je přílohou tohoto zápisu.  

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o plánovaných přednáškách Jachtařské akademie ČSJ v roce 

2022: 

Témata přednášek v roce 2022 

 18. 1.  - Marian Jelínek: ÚSPĚCH JE NÁVYK, aneb správné návyky jako cesta mezi nejlepší! 

 25. 1. - Václav Brabec: Zavodní pravidla jachtingu – štít i meč 

   1. 2. - Jiří Denk: Plavby v roce 2021- Mexiko, Nikaragua, Kostarika a Panama  

   8. 2.  - Katka Staňková: Nehody na moři a organizace záchrany 

  15. 2. - Karel Lavický: Příprava na olympijské hry v Tokiu a jejich průběh 

  22. 2.  - Libor Hošek: Weather routing pro veřejnost, pro závodní týmy 

    1. 3.  - Petr Ondráček: Bezpečně na moři s Colregem a elektronikou 

Pořádá: kolektiv Jachtařské akademie ČSJ a Newton University. 

Čas přednášek: budou probíhat každé, níže uvedené úterý, vždy od 18.00 hodin na adrese:  

studio Newton University, Kongresové centrum Praha, vchod 6, ul. 5. května 1640/ 65,  

140 21 Praha 4 – Nusle 

 

Vstupné pro veřejnost 300 Kč, pro členy ČSJ/nositele závodní licence ČSJ a pro členy SSJ 

zdarma. 

Přihlášky: po novém roce na Jachtařské akademii v událostech - www.jacht-akademie.cz, anebo na 

tel. čísle 731 591 313 u Denisy Binjošové. 

 

http://www.jacht-akademie.cz/
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Průběh přednášky: všechny přednášky budou moci být presenčně navštíveny v omezeném počtu 

50 míst, při dodržení veškerých, platných hygienických opatření. Dále budou jednotlivé přednášky 

vysílány on-line, a to pro zájemce, kteří zaplatí vstupné.  

Záznam přednášek: všechny přednášky budou natočeny, nastříhány, okomentovány a uveřejněny 

na stránkách Jachtařské akademie-www.jacht-akademie.cz .  

 

 

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

 

Rozpočet RD, SCM a SPS 

Sportovní úsek předložil následující návrh struktury a financování RD, SCM a SPS pro rok 2022: 

Reprezentační družstvo bude rozděleno na RD s cílem OH 2024 a RD s cílem OH 2028. 

Výkonnostní kritéria pro zařazení do RD’2024: 

• Opakovaná umístění na MS, ME, případně závodech světového poháru, která jsou v 

redukovaném pořadí nejhůře 2 místa za postupovou kvótou na OH. 

• Do RD mohou být zařazeni a podporu získat i sportovci, kteří tuto podmínku nesplňují 

(například přešli na jinou LT, změnili sestavu posádky, dosud se v dané třídě MS / ME 

nezúčastnili apod.). Vysokou úroveň výsledků z MS, ME a závodů SP musí prokázat 

výsledky z jiné olympijské LT, případně výsledky z těchto závodů, když se zúčastnila 

pouze část posádky. Zařazeni mohou být i juniorští závodníci, kteří se umístili na MSJ 

nebo MEJ do 10. respektive 5. místa. Podpora všech těchto závodníků však bude 

uvolňována po etapách a prokázání splnění výkonnostního cíle dané etapy. 

 

Do RD’2024 jsou navrženi Alessia Palanti, Klára Himmelová, Ondřej Teplý, Viktor Teplý, Karel 

Lavický, Kateřina Švíková, Barbora Švíková a Kateřina Altmannová s následující finanční podporou: 

 

Závodník 
příspěvky 

závodníkům 
na 

trenéry 
celkem 

[tisíc Kč] 

Alessia Palanti 600 300 900 

Klára Himmelová 300 150 450 

Ondřej Teplý  600 300 900 

Viktor Teplý 600 300 900 

Karel Lavický 600 300 900 

Kateřina Švíková 450 225 675 

Barbora Švíková 300 150 450 

Kateřina Altmannová 300 150 450 

 

U všech závodníků kromě Alessie Palanti bude stanovena výkonnostní podmínka na konkrétní regatě 

nebo regatách, které se uskuteční do konce července 2022. Do této doby je možné čerpat max. ¾ 

alokovaných prostředků. O případném dalším čerpání rozhodne Sportovní úsek po vyhodnocení 

výkonnostní podmínky. 

Barbora Švíková a Kateřina Altmannová mají navíc za povinnost zúčastnit se 20 dní přípravy nebo 

vrcholných závodů v kategorii Youth iQFoil v rámci RD’2028 pod vedením trenéra Milana Hájka. 

Část příspěvku „na trenéry“ lze čerpat pouze na náklady trenérů. Zbylou část příspěvku lze čerpat na 

všechny náklady, tedy i na trenéry. 

http://www.jacht-akademie.cz/
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Do RD’2028 jsou navrženi Kristýna Chalupníková (iQFoil), Kristýna Piňosová (iQFoil), David Drda 

(iQFoil), Jakub Halouzka (ILCA 7), posádka Burská – Tkadlecová (49er FX), Vojtěch Koška (Kite) 

a Jindřich Houšťek (Kite) s následujícími finančními příspěvky: 

 

Závodník 
příspěvky 

závodníkům 
na 

trenéry 
celkem 

[tisíc Kč] 

Jakub Halouzka (ILCA 7) 240 130 370 

Burská – Tkadlecová (49er FX) 200   200 

Vojtěch Koška (Kite) 120 130 250 

Jindřich Houšťek (Kite) 120 130 250 

 

Posádka Burská – Tkadlecová bude mít k dispozici trenérku Dominiku Vaďurovou v objemu 30 dní 

na vodě. Skupina iQFoil (Chalupníková, Piňosová a Drda) bude mít k dispozici trenéra Milana 

Hájka v minimální objemu 50 dní na vodě a dále tyto finanční příspěvky: 

Závodník 
příspěvky 

závodníkům 
[tisíc Kč] 

příspěvek 
skupiny 
[tisíc Kč] 

David Drda (iQFoil) 60 

270 Kristýna Piňosová (iQFoil) 90 

Kristýna Chalupníková (iQFoil) 90 

 

Rozdělení příspěvku skupiny jednotlivým jejím členům je v kompetenci trenéra Milana Hájka. 

Složení družstev SCM bylo určeno na říjnové schůzi VV ČSJ, viz příslušný zápis. Finanční 

příspěvky v těchto skupinách jsou navrženy takto: 

Závodník 
příspěvky 

závodníkům [tisíc 
Kč] 

příspěvek 
skupiny [tisíc 

Kč] 

2
9

er
 Dadák - Viščor 100 

266 Neveloš - Neveloš 100 
Viščorová - Šlechtická 66 
Bauerová - Holá 66 

IL
C

A
 

Lawson Andrew 40 

400 

Vaszi 40 
Kališová 40 
Himmel 40 
Vacula 40 
Bělunková 40 
Rabasová 40 
Dokoupilová 40 
Flosmanová 40 
Rais 40 

Ju
n

io
r 

&
 Y

o
u

th
 

iQ
Fo

il 

Lojínová 40 

360 

Říčanová  40 
Hasman 40 
Skřepek 40 
Sadílková 40 
Štěpánková 40 

 

Rozdělení příspěvku skupiny jednotlivým jejím členům je v kompetenci příslušného trenéra SCM. 

Trenéři SCM mají u svých SCM pracovní úvazek 100 dní na vodě. V rámci lodní třídy ILCA 4 bude 
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nadále působit trenérka Johanka Rozlivková v rozsahu 30 dní na vodě a v rámci lodní třídy 29er bude 

působit trenérka Johanka Nápravníková Kořanová v rozsahu 30 dní na vodě. 

Složení družstva SPS je nově rozšířeno o třídy Techno 293 a RS Feva. Jeho členové za třídu Optimist 

a někteří za třídu Techno 293 byli určeni na říjnové schůzi VV ČSJ, viz příslušný zápis. Zbývající 

členové za třídu Techno 293 a RS Feva budou určeni během ledna 2022. Finanční příspěvky v těchto 

skupinách jsou navrženy takto: 

 

Závodník 
příspěvky závodníkům 

[tisíc Kč] 

příspěvek 
skupiny [tisíc 

Kč] 

O
p

ti
m

is
t 

Jeremiáš Přikryl 30 

330 

Vladislav Kováč 30 

Richard Kováč 30 

Karolína Lojková 30 

Liliana Dymáková 30 

Julie Čaganová 30 

Beata Dokoupilová 30 

Tomáš Peterka 30 

Jiří Tomeš 30 

Jan Valenta 30 

Lukáš Krč 30 

T2
9

3
 

Klára Chalupníková 30 
60 

František Burda 30 

 

Rozdělení příspěvku skupiny jednotlivým jejím členům je v kompetenci příslušného trenéra dané 

lodní třídy v SPS. Trenérka SPS Optimist má u své skupiny pracovní úvazek 100 dní na vodě. Trenér 

SPS Techno 293 má u své skupiny pracovní úvazek 30 dní na vodě. Trenér SPS RS Feva má u své 

skupiny pracovní úvazek 30 dní na vodě a finanční příspěvek ve výši 99 600,- Kč na posádku. 

Výše všech shora uvedených finančních příspěvků předpokládá příjmy ČSJ v obdobné výši jako v 

roce 2021. Konečná výše těchto příspěvků bude určena na základě skutečných příjmů ČSJ v roce 

2022. 

 

Výkonný výbor všechny výše předložené návrh jednohlasně schválil. 

 

Výkonný výbor zřizuje trenérské pozice pro SpS Techno 293 a SpS RS Feva, každá z trenérských 

pozic s náplní 30 dnů na vodě za rok. VV ukládá SÚ ČSJ ve spolupráci s TMK vybrat trenéry na tyto 

pozice. VV předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

VV ukládá Tomášovi Musilovi připravit na lednové zasedání VV návrh na rozšíření SÚ ČSJ o osoby, 

které mají přehled o jednotlivých týmech (např. trenéři, zástupci ALT a další) a dále předložit VV 

principy jednání a hlasování SÚ ČSJ. 

Sportovní úsek ČSJ obdržel žádost Zofie Burské o bezúročnou půjčku ve výši 221 000,- Kč na 

odkoupení podílu na lodi 49er FX od Dominiky Vaďurové. Parametry půjčky jsou: splatnost 3 roky, 

splácení v pravidelných ročních splátkách. Sportovní úsek doporučuje žádosti vyhovět a předkládá 

jej VV ČSJ k hlasování. 
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Výkonný výbor předložený návrh o bezúročnou půjčku ve výši 221 000,- Kč Zofii Burské hlasováním 

jednohlasně schválil. VV ukládá M. Souškovi připravit smlouvu na bezúročnou půjčku a tuto 

poskytnout. 

 

Sportovní úsek předložil následující návrhy na úpravu směrnice C20 – Podpora účasti na ME a MS: 

bod 3.1 doplnit za poslední větu: Celková výše příspěvku na jednu posádku nebo osobu dospělého 

doprovodu je shora limitována částkou 35 000,-Kč 

bod 3.3 je nahrazen následovně: Konečná výše příspěvku pro každou třídu může být krácena tak, že 

celková částka uvedená v příslušné položce rozpočtu ČSJ (v roce 2021: „1111 MS/ME“) se mezi 

jednotlivé lodní třídy rozdělí v poměru jejich nákladů určených dle bodů 3.1 a 3.2. 

Výkonný výbor po diskuzi předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

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

a SpS za listopad jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

 

4) MČR 2021 

 

Nebyly předloženy žádné informace. 

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2021 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 15. 12. 2021 a aktuální stav návrhu rozpočtu 

na rok 2022. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

Výkonný výbor ČSJ jednohlasně schválil termín Valné hromady ČSJ, která se bude konat v sobotu 

26. března 2022 od 10.00 hodin v aule České unie sportu na Strahově. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že 30. 11. 2021 se konalo online 2. Jachtařské fórum na 

téma, jak mají vypadat závody. 

 

Výkonný výbor obdržel dopis od Národní sportovní agentury s informací, že bude nově zřízen 

Národní rozhodčí soud pro sport, který povede seznam rozhodců, kteří budou rozhodovat jednotlivé 

případy. Vzhledem k tomu, že rozhodce do seznamu mají právo navrhovat sportovní organizace, 

zašle Český svaz jachtingu návrh kandidáta Pavla Bobka na rozhodce Národního rozhodčího soudu 

pro sport. Výkonný výbor usnesení jednohlasně schválil a ukládá D. Dvořákové zaslat návrh ČSJ na 

NSA. 

 

 

7) Různé 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z jednání náčelníků HZS ČSJ, které se konalo 4. 12. 2021 

on-line přes Microsoft Teams. Dále informoval, že Martin Kršňák odstoupil z funkce náčelníka HZS 

ČSJ. Novým náčelníkem HZS ČSJ jmenoval Výkonný výbor jednohlasně Roberta Kábu.  

Zápis z jednání HZS ČSJ je přílohou tohoto zápisu. 
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M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z jednání Komise rozhodčích ČSJ, které se konalo 27. 11. 

2021 on-line. Zápis z jednání KR je přílohou tohoto zápisu. 

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – předložila návrh nominací v jednotlivých kategoriích pro 

anketu Jachtař roku 2021. VV po diskuzi a úpravách jednohlasně schválil finální návrh 

nominovaných v každé kategorii ankety (viz příloha tohoto zápisu). Online hlasování bude na webu 

ČSJ probíhat od 1. ledna do 1. února 2022. Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 22. března 2022. 

 

Kateřina Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovovala, že pracovní seminář KKK proběhne 

vzhledem k aktuální pandemické situaci 27. ledna 2022 online přes Microsoft Teams. Informace bude 

zveřejněna v aktualitách na webu ČSJ. 

 

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi vyfakturovat všem posádkám, které mají zapůjčené svazové lodě 

29er, náklady na opravu lodě přesahující 2 000,- Kč. VV toto usnesení jednohlasně schválil. 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 20. ledna 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Zápis TMK ze setkání školitelů trenérů III. tř. 

2. Zprávy trenérů SCM a SpS za listopad 

3. Zápis z jednání HZS ČSJ 

4. Zápis z jednání KR ČSJ 

5. Seznam nominací v jednotlivých kategoriích pro anketu Jachtař roku 2021 
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Setkání školitelů trenérů jachtingu III. třídy ČSJ  

CERE 9.12.2021, zapsal Vladimír Dvořák, dvorak@sailing,cz   

Účastníci  
Zdeněk a Radek Sunderhauf, Tonda Mrzílek, Johana Rozlivková, Michal Kučera, Jan Richtr, Michal 

Horák, Robert Kába, Tereza Šamšulová, Štěpán Novotný, Tomáš Karas  

 Program setkání: 
1. Jachtařská akademie – představení fungování  

2. Znalostní báze školicích materiálů  

3. Metodika školení – vlastní průběh 3 denního školení, zkoušky, samostudium  

4. Dobrá praxe organizace školení + kluby  

5. Ekonomika školení – odměny školitelů, náklady na školení, rozdělení nákladů mezi ČSJ, klub a 

trenéry  

 

Jacht akademie – fungování v roce 2022  
Zdeněk a Radek Sunderhaufovi. 

 

• Jachtařské přednášky – představení nového cyklu přednášek v roce 2022 

Program:  

1. 18. 1. Marian Jelínek: ÚSPĚCH JE NÁVYK, aneb správné návyky jako cesta mezi nejlepší! 
2. 25. 1. Václav Brabec: Zavodní pravidla jachtingu – štít i meč. 
3. 1. 2. Jirka Denk: Plavby v roce 2021- Mexiko, Nikaragua, Kostarika a Panama 
4. 8. 2. Katka Staňková: Nehody na moři a organizace záchrany 
5. 15. 2. Karel Lavický: Příprava na olympijské hry v Tokiu a jejich průběh 
6. 22. 2. Libor Hošek: Weather routing pro veřejnost, pro závodní týmy  
7. 1. 3. Petr Ondráček: Bezpečně na moři s Colregem a elektronikou 

 

Přednášky budou koncipovány jako hybridní, tedy bude omezený počet míst (cca 50) na místě a 

přednášky budou dostupné i přes internet. Po naplnění kapacity na místě bude přihláška omezena 

jen na přihlášku sledování vzdáleně. Přihlášky na přednášky budou otevřeny v první dekádě ledna na 

webu Jacht akademie. Pro členy ČSJ a SSJ budou přednášky zdarma, pro ostatní budou placené.  
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Znalostní báze školicích materiálů v roce 2022  
• Aktualizaci tréninkových materiálů rekvalifikačního kursu Trenér II. 

Aktualizaci zajištuje Jakub Kozelský a Tomáš Karas. Bude hotová před startem jarního kursu Trenér II. 

třídy v únoru.  

• Materiály pro školení a testy kursů Trenér III. třídy  

Jacht akademie je jediný zdroj pravdy – všechny autorizované materiály musí být tam 

Autorizovaný materiál je jen od garanta / metodka - Michal Kučera a Tonda Mrzílek  

Otázky na testy - jsou v nich dnes chyby - Tonda aktualizuje do cca půlky ledna  

Rozhodnutí o prospěchu   

- Ověření teoretických znalostí testy – nebudeme řešit nic jiného, než prospěl / neprospěl. 

V rámci aktualizace testů bude i určeno jaký počet bodů je nutné pro hodnocení „prospěl“ 

- Praxe – jen zpětná vazba – na co se má dále trenér soustředit.   

Proces organizace školení trenérů III. tříd   
Proces plánování a organizace kursů Trenér III. třídy je dán přílohou směrnice C97: „Metodický 

pokyn: Proces organizace školení Trenér 3. třídy“ 

Podpora týmem Jacht akademie  

Tým Jachtařské akademie bude zajišťovat i organizační podporu kursů Trenér III. třídy následovně: 

• přihlášky na kursy Trenér III. třídy budou na webu Jacht akademie  - řeší Radek Sünderhauf  

• ověření přihlašovacích údajů proti databázi členů ČSJ (členství v ČSJ je podmínkou toho být 

trenér jachtingu ČSJ) a komunikace k nápravě plus následná zápis úspěšných absolventů do 

databáze ČSJ řeší Markéta Švecová  

• pomoc s organizací a komunikací mezi školiteli, kluby a účastníky řeší Anety Keszi  

• znalostní bázi přednášek a testů technicky spravuje Radek Sunderhauf  

• závěrečné testování – rozeslání přihlašovacích údajů a vyhodnocení testů řeší Radek 

Sunderhauf  

Vstupní podmínky na školení trenér III. třídy  

Chceme, aby vstupní bariéry byla z formálního hlediska minimální.  

• Věk aby mohl mít VMP 

• Motivace - PROČ být trenér 

• Vstupní osobnostní profil  

V tuto chvíli nemáme ošetřenou ochranu před pedofily a psychopaty. Čistý trestní rejstřík by mohl 

být řešení, ale není dostačující – řešením by mohlo být doporučení statutárního zástupce základního 

článku – klubu nebo alt, který účastníka na kurs vysílá.  

Metodika školení a znalostní báze  
Školení trenérů III. třídy budou rozdělena na: 

• Školení nováčku – Trenérů III. třídy, která budou zaměřena obecně. Pro ně budou i vytvořeny 

jednotné školicí materiály. 



Strana 3 
 

• Pokračovací školení – další školení nutné pro prodloužení platnosti licence budou 

koncipována jako specializovaná pro podporované lodní třídy 

• Q, ILCA, Feva, windsurfing a IQ Foil  

• Pokračovací specializované kury budou realizovány od roku 2023 v roce 2022 je 

úkolem TMK je obsahově a metodicky připravit.  

Školicí materiály budou redigovat a autorizovat garant školení Trenérů III. třídy Michal Kučera a 

metodik školení a školitel Antonín Mrzílek. 

Materiály budou vytvořeny společně se školiteli a budou jim následně k dispozici. Schválené 

materiály pro využití ve školeních budou uloženy na Jacht akademii a pracovní prostor kde se 

budou shromažďovat a rozpracovávat pracovní verze bude na Google drive, který zřídí Michal 

Kučera a pošle na něj školitelům odkaz.  

Ekonomika školení  
Celkově máme na v rozpočtu TMK ČSJ na školení trenérů III. třídy ročně alokováno 150 000.-Kč. Ty 

budou rozděleny následovně: 

• 100 000.- Kč na zajištění kursů  

• 50 000.-Kč na metodický tým 

Odměna školitele je min 3000.-Kč / den plus standardní ČSJ schválené cestovní náhrady.  

ČSJ bude na finančně podporovat organizátory následovně: 

• Kurs bude mít 2 školitele a nejméně 8 a nejvíce 12 žáků – tak aby v praktické výuce mohla 

být zajištěna patřičná kvalita. ČSJ uhradí náhrady na školitele – tedy 2 dny 2 školitelů 2x 

6000,-Kč = 12000,-Kč + cestovní náhrady (odhad 4000,-Kč) plus další náklady (palivo do 

člunu, externí, školitel první pomoci) do maximální výše celkem 20 000,-Kč / kurs 

• ČSJ tedy v roce 2022 bude financovat maximálně 5 kursů trenéra III. třídy, ze kterých by mělo 

vzejít 20 – 30 nových trenérů III. třídy  

Doporučujeme pořadatelům /klubů, KSJ) zavést spoluúčast za školení na úrovni cca 1000.-Kč na 

studenta, aby se zajistila jejich účast. Z těchto peněz lze financovat figuranty a občerstvení.  

Témata z diskuse: 
Z diskuse vyplynula tato témata, které budeme dále rozpracovávat v rámci TMK 

• Osobnostní a dovednostní profil Trenér III., II. a I. Třídy  

• Tréninkový deník - propagace Yarmill + výuka trenérů  

• Záchrana tonoucího - zda dát do praktické části 

• Obnova III. – obsah zaměřený na třídovou specializaci a atraktivní forma  - dobrá praxe Alte 

FEVA, která si přizvala na školení trenérů špičkového trenéra z UK  

• Nahradit název "školitel" názvem "oblastní trenér" – Michal Kučera navrhuje změnit název a 

obsah práce ze „školitele“ na „oblastního trenéra“, který by měl i kooridanační roli v regionu. 

TMK probere s komisí Krajů a klubů  

• Zřízení role „asistent trenéra“ – Michal Kučera navrhuje zřídit registrovanou roli „asistent 

trenéra“ podobně jako je „asistent rozhodčího“. Asistent trenéra pracuje pod dozorem 

trenéra III. Třídy a je to typicky mladý dospělý závodník, který se připravuje na roli trenéra 

nebo rodič. Úlohou asistenta trenéra je pomoci trenérovi s organizační a logistickou 

podporou.  

 



 

 

 
 
 
Pravidelná mesačná správa za NOVEMBER 2021 

 
 
Sportovní centrum mládeže 
 
Lodná trieda: 29er 
Tréner: Dominika Vaďurová  
Dátum: 16.12.2021 

 
Po Majstrovstvách Európy na konci októbra už neboli v kalendári 29er plánované žiadne sústredenia 
a preteky (s výnimkou Youth Worlds v Ománe). Spolu s posádkami SCM 2022 a Johankou 
Kořanovou Nápravníkovou sme sa dohodli, že zimné mesiace – november, december a časť januára 
budú venované kondičnej a teoretickej príprave posádok.  
 
V novembri 5 posádok Bauerová/Holá, Viščorová/Šlechtická, Dadák/Viščor, Nevelöš/Nevelöš, 
Kraus/Baštář absolvovalo kondičné testy v Prahe a v Brne pod dohľadom kondičnej trénerky.  
 
V ďalších týždňoch bolo schválené SCM 2022 a s posádkami sme vytvorili tréningové plány na celú 
nasledujúcu sezónu. Okrem plánov prebehlo sedenie (časť online/časť osobne), ktoré zahŕňalo 
performance profiling, kde posádky hodnotili svoje schopnosti v rôznych typoch podmienok. Toto 
hodnotenie pomôže vytvoriť konkrétne a individualizované tréningové plány na sezónu a bude sa 4x 
do roka opakovať, aby sme vedeli sledovať pokrok posádok. Ďalšou súčasťou stretnutia bola tvorba 
cieľov a vízie na sezónu. Jednalo sa o ciele štvrťročné a mesačné, zohľadňujúce úroveň výkonnosti, 
vychádzajúce z performance profilingu. Ciele budú posádkam slúžiť počas celej sezóny ako vodítko, 
na čo sa v danom období chcú/majú zamerať.  
 
Členovia SCM absolvovali aj „školenie“ potrebné k správnemu používaniu tréningového denníku 
Yarmill. Boli poučení o svojich povinnostiach člena SCM a pravidelne sledujeme ich aktivitu v oblasti 
kondičnej prípravy, ktorá beží individuálne a skrz predpísané tréningy v Yarmillovi.  
 
Posádka Nevelöš/Nevelöš, sa od 11.12. účastní Youth Worlds v Ománe. Ich výkony priebežne 
vyhodnocujeme a sledujeme cez tracking v reálnom čase.  
 
Začiatkom mesiaca boli uverejnené výsledky celkového poradia EuroCupu, s nasledovným poradím: 
 
6. Nevelöš/Nevelöš,   
8. Dadák/Viščor 
9. Krsička/Krsička 
 
Dňa 15.12. prebehlo online stretnutie ALT 29er, kde bola zhodnotená sezóna, predstavený kalendár 
na ďalší rok, vysvetlené fungovanie sústredení a pod. pre nové posádky.  
 
 
 
 
Vypracovala: Dominika Vaďurová  



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za listopad 2021 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 2.12.2021 

• Administrativní příprava ohledně Youth Worlds 2021 Omán. 

• Tvorba plánu na rok 2022. 

• Organizace zimních soustředění ve Španělsku pro ILCA 4 v únoru, březnu a ILCA6/7 v únoru. 

• Hodnocení sezony 2021. 

• Administrativní práce na tréninkovém deníku Yarmill. 

• Zařízení servisních povinností na člun VSR 5,4 a automobil Mercedes Sprinter. 

• Kontrola starších státních lodích Laser. 

 



Pravidelná měsíční zpráva za listopad 2021

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída:  Techno 293, iQFoil
Trenér: Milan Hájek
Datum: 3.12. 2021

• fyzická příprava

• hodnocení sezony 2021

• příprava a zajištění sezony 2022

• administrativní práce

• zajištění účasti v Ománu na Youth Sailing Worlds
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Zápis z jednání náčelníků HZS ČSJ 

Sobota, 4. prosince 2021, 10:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: 11-Josef Kába, 13-Jan Tlášek, 14+15-František Viták (přítomen na telefonu), 19-Radek 

Satranský, 20-Richard Kafka, 21-Radim Vašík, 24-Lukáš Vavrla, HZS ČSJ-Martin Kršňák, Komise 

závodů ČSJ-Martin Soušek a host Robert Kába 

Omluveni: 12-Josef Sosnovec, 23-Petr Přikryl 

Nepřítomni: 16+17-Jiří Petr, 22-Jakub Rozsypal 

 

 

 

1) Program  

1. Shrnutí sezóny 2020 a 2021 

2. Zpráva o členské základně HZS v roce 2021 

3. Zprávy z jednotlivých krajů, informace náčelníků o potřebě školení 

Zjistit stav přerozdělení fin. prostředků a poukazů do jednotlivých krajů za aktivitu 

4. Zpráva o hospodaření HZS 

5. Volba předsedy HZS 

6. Diskuze 

a) Změna směrnice o fungování HZS 

- jmenování školitelů a osob oprávněných potvrzovat praxi 

- pravidelné vzdělávání krajských náčelníků 

- zavedení registračního poplatku za školení  

b) Nákup defibrilátorů (návrh Karla Švece) 

c) Naplánování školení na rok 2022 v jednotlivých krajích 

 

7. Závěr 

 

2) Přítomní náčelníci krajských HZS přednesli zprávu o činnosti v jednotlivých krajích. Zprávy 

byly vzaty na vědomí. 

3) Martin Kršňák přednesl zprávu o činnosti HZS ČSJ v roce 2021. Zpráva byla vzata na vědomí. 

4) Martin Soušek přednesl zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu HZS za rok 2021, dále pak 

informoval o návrhu rozpočtu pro rok 2022. 

5) Martin Kršňák oznámil rezignaci na funkci Předsedy-Náčelníka HZS ČSJ, zároveň navrhl 

za svého nástupce Roberta Kábu. Po diskusi, byl Robert Kába jednomyslně schválen jako 

osoba navržená na funkci Předseda-Náčelník HZS ČSJ. Martin Soušek tento návrh přednese 

ke schválení VV ČSJ na jeho prosincovém zasedání. 

    

HZS 

21-01 
Martin Soušek 

Předložit na prosincovém jednání VV ČSJ návrh na 

jmenování Roberta Káby jako Předsedy-Náčelníka 

HZS ČSJ 

16. 12. 

2021 
úkol trvá 
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6) Radim Vašík doporučil zpracovat dokument „Doporučený postup organizace záchrany 

pro ředitele závodů“. Tento návrh byl schválen. 

    

HZS 

21-02 
Kába Robert 

Ustanovit pracovní komisi a zpracovat dokument 

„Doporučené postupy organizace záchrany pro 

ředitele závodů.“ 

březen 

2022 
úkol trvá 

 

 

 

 

7) Přítomní konstatovali, že je nezbytné provést revizi dokumentů týkajících se HZS a navrhnout případnou 

jejich novelizaci. 

 

 

HZS 

21-03 
Kába Robert 

Revize dokumentů týkajících se HZS včetně 

vypracování návrhů jejich novelizace. 

březen 

2022 
úkol trvá 

 

 

8) Karel Švec navrhl pořízení defibrilátorů, po diskuzi tento návrh nebyl přijat. 

 

9) Po prověření členské základy a zjištění potřeb na doškolení bylo rozhodnuto, že v roce 2022 budou 

zorganizovány školení HZS v těchto krajích: 

  11 – Praha 

  16+17 – Ústecký a Liberecký kraj 

  22+24 – Olomoucký a Moravskoslezský kraj 

 

10) V rámci diskusi byl řešen případný registrační poplatek za účast na školení. Tento návrh nebyl přijat. 

 

11) Bylo konstatováno, že je nezbytné dořešit problematiku školitelů a oprávněných osob, které jsou oprávněni 

potvrzovat praxi. 

 

 

HZS 

21-04 
Kába Robert 

Zapracovat jmenování školitelů a osob oprávněných 

potvrzovat praxi do závazných dokumentů HZS. 

březen 

2022 
úkol trvá 

 

12) S ohledem na čerpání rozpočtu bylo rozhodnutí o pořízení 12 ks záchranářských nožů pro jednotlivé 

krajské náčelníky a dále pak 8 ks záchranných vest dle aktivity za rok 2021. Odměnění budou Radim Vašík, 

Marek Pavlovský, Vladimír Rozsypal, Jan Tlášek, Karel Švec, Martin Malec, Lukáš Vavrla a Věra 

Rozsypalová. 

 

HZS 

21-05 
Soušek Martin 

Objednat a zakoupit záchranářské nože a záchranné 

vesty 

prosinec 

2021 
úkol trvá 

 



Zápis z jednání Komise rozhodčích ČSJ (KR) 
Které se konalo dne 27.11.2021 on line 
 
Přítomni: Marek Pavlovský, Martin Soušek (11), Josef Čermák – omluven (12), Karel Luksch (13), Dominik 
Dragoun (14+15), Petr Háma (16+17), Miloš Kormunda (18), Martin Srdínko – omluven (19), Pavel 
Kamenský (20), Martin Malec (21), Marek Směšný – omluven /zástupce Hana Kýrová (22), Petr Přikryl (23) , 
Jarda Kuřava (24), a další hosté 
 
(I-Informace, U-úkol, R-rozhodnutí) 

Čerpání rozpočtu 2021 a návrh programu pro rok 2022 
Martin Soušek informoval o čerpání rozpočtu za rok 2021 a návrhu 
rozpočtu pro rok 2022.  
 

 
I 

 

Nákup pomůcek pro rozhodčí 
Z rozpočtu KR 2020 nakoupeny pomůcky pro rozhodčí: 60 ks 
windmeterů a 90ks teleskopických tyček na vlajky. 
Pomůcky byly distribuovány prostřednictvím krajánků. 
 
V průběhu roku bylo z rozpočtu KR 2021 koupeno 8 ks 
nafukovacích bojek, které jsou uloženy na Nový Mlýnech. 
(+1Ks, který je uložen u Marka Pavlovského) 
 
Pro info: 5ks dálkoměrů byly pořízeny mimo rozpočet KR. 
(Soušek, Vašík, Brabec, Muroň, Pavlovský) 
 
Za část rozpočtu budou koupeny mikina, trika a kraťasy pro 
národní rozhodčí (29 osob)  
 

 
I 
 
 
 
I 
 
 
 
I 
 
 
R 

 

Podpora významných závodů v ČR 
V roce 2021 Z rozpočtu KR bylo podpořeno MČR juniorů na NM 
formou podpory školení rozhodčích. 
 

 
I 

 

Podpora vzdělávání (semináře při závodech) 
V roce 2021 Uskutečnily se následující semináře při závodech: 
Lipenský týden, červenec, NJ/TJ, Brabec 
MČR mládeže, srpen, Pavlovský / Marina (řecká bomba) 
TR Praha, říjen, NU/TU, Pavlovský 
Školení NRO a NJ online 
 

 
I 

 

Výměnný program rozhodčích Eurosaf a ČR 
Sezóna 2021 byla kvůli Covidu omezena 
Vašek Brabec se zúčastnil závodů v zahraničí mimo Eurosaf 
Zahraniční rozhodčí se zúčastnili MEJ 49er na Lipně 
Marina (řecká bomba) se účastnila MČR juniorů a školení 
rozhodčích na NM 
Eurosaf Exchange meeting 15.1.2022 (zřejmě online) 
 

 
I 

 

Zkušební testy 
Zkušební testy jsou k dispozici na Jachtařské akademii 
http://rozhodci.jacht-akademie.cz/  
 

 

I 

 

Spolupráce s jachtařskou akademií/ TMK 
25.1.2022 přednáška pro JA Vašek Brabec 

 
I 

 

http://rozhodci.jacht-akademie.cz/


Výcvik, zkoušení a jmenování rozhodčích (včetně koordinace 
seminářů v krajích) 
Bude řešeno na jarním jednání v Třemošnici 
 

 
 
I 

 

Evidence rozhodčích (databáze) 
Na jaře bylo rozhodnuto, že kvůli Covidu bude všem rozhodčím 
prodloužena kvalifikace do 31.3.2022.  
Některé KSJ již provedl aktualizaci a prodloužení kvalifikací do 
31.3.2025 a případně převod na Asistenty rozhodčího 
 

 
I 

 

Národní rozhodčí 
Nyní máme 29 různých osob s kvalifikací národní rozhodčí všech 
specializací. (26xNRo, 12xNJ, 6xNU) 
 
Od jarního jednání byli jmenování: 
NRo: Zdeněk Vykydal, Richard Waisser, Michal Sivý, Pavel 
Kamenský 
NJ: Karel Luksch 
NU: Jan Blahoňovský, Laďa Rozsypal 
 

 
I 

 

Překlad ZPJ a Knihy řešených případů 
Na jaře byl dokončen překlad ZPJ, bylo vytisknuto 400ks, z toho 
250ks pro potřeby KSJ. Tyto byly rozeslány na jednotlivé kraje 
podle klíče, rozdělení na kraji bylo v pravomoci krajánka  
 
TR Call Book 2021-24 (Kniha rozhodnutí pro závod družstev) 
historicky první překlad. Hlavní práce je hotova, probíhají 
korektury) 
Case Book (Kniha řešených případů 2021-24) provedena 
aktualizace změn. Budou zahájeny korektury.  
Zkompletováno bude do března 2022 
 

 
I 
 

 

Nástroj ke Zpracování výsledků  
Dnes před jednáním KR proběhla veřejná diskuse na téma nástroj 
pro zpracování výsledků. Od ledna 2023 přejdeme na jiný nástroj 
než Race Control. Byla stanovena pracovní skupina Milan Šorm, 
Honza Krátký, Pavel Kamenský, Miloš Kormunda, Radim Vašík, 
Martin Soušek a Marek Pavlovský. Úkolem skupiny je zpracovat 
zadání.  
 

 
I 

 

Příprava jarního semináře (Třemošnice)/ jednání KR Praha 
Jarní seminář se uskuteční 19.-20.3.2022 v Třemošnici.  
Pokud Covid dá. 
 

 
I 

 
Úkol Soušek, Pavlovský – 
připravit jarní seminář v 
Třemošnici 

Nominace rozhodčích na závody MČR a koordinace na významné 
závody 
Bude řešeno v Třemošnici (na jaře 2022) 
 

 
I 

 
. 

Návrhy zlaté a stříbrné odznaky 
Návrh prosím do 31.1.2022, rozhodovat se bude na únorovém  
 
Návrh na jmenování Zasloužilí rozhodčí  
 
 

  
Úkol všichni: podat návrh na 
zlaté a stříbrné odznaky ČSJ 
 
  



 
 
 
Příloha 1. Seznam rozhodčích podle jednotlivých kvalifikací (externí soubor) 
Příloha 2: Aktivita rozhodčích v letech 2017 až 2021 
 
Příloha 3: Pracovní skupiny 

Příprava jarního semináře (Třemošnice) Pavlovský, Soušek, Vašík 

Překlady dokumentů (ZPJ, Casebook , Callbook) Pavlovský, Blahoňovský, Marian, Brabec, 
Vykydal 

Výměnný program rozhodčích Eurosaf a ČR Brabec, Pavlovský, Vavrla 

Podpora významných závodů v ČR, školení při závodech Pavlovský, Brabec, Soušek 

Semináře při závodech, praktický výcvik pro národní rozhodčí Brabec, Pavlovský 

Jmenování národních rozhodčích Pavlovský, Soušek, Brabec, Luksch, Vašík 

Evidence rozhodčích (databáze) Soušek 

Zkušební testy Brabec, Pavlovský, Vašík, Kafka, Kormunda 

Spolupráce s jachtařskou akademií Brabec 

Zpracování výsledků (Race Control a web) Šorm, Krátký, Kamenský, Kormunda, Vašík, 
Soušek, Pavlovský 

 
Kdo má zájem pracovat v některé z výše uvedených skupin, prosím ozvěte se mi. Děkuji. 
 
Zapsal Marek Pavlovský, 2021-11-27 



Nominace na Jachtaře roku 2021  
 
(Řazeno abecedně a podle kategorií)  
 
MUŽI 
 
Jakub Dobrý (1999) (společně se sestrou Terezou) 
TJ Lokomotiva Plzeň 
Od roku 2009 do roku 2013 jezdil na Optimistu. Od roku 2014 jezdil se sestrou Terezou na lodi třídy RS 
Feva, v níž spolu vybojovali 5x titul mistrů České republiky, 2x titul vicemistrů Evropy a stali se vítězi 
Evropského poháru. Na Mistrovství světa vybojovali druhé (family), třetí (mix) a celkové sedmé místo. Od 
roku 2018 spolu jezdili na 29eru. V roce 2019 poznali třídu RS500 a ta je zcela učarovala a jezdí na ní 
dodnes. Stali se v ní již 2x mistry České republiky a v roce 2019 vybojovali dokonce 2. místo (junioři) a 3. 
místo (celkově) na MS na Lipně. Rok 2021 byl pro ně ale zcela výjimečný. Po získání titulu Mistrů světa ve 
třídě RS500 v Itálii získali také titul mistrů Holandska a titul mistrů Německa. Vyhráli celkově Evropský 
pohár a zvítězili též na mistrovství ČR, ale titul nezískali, protože se neodjel potřebný počet rozjížděk.    
Výsledky v roce 2021: 
1. místo Mistrovství světa RS500 (58 lodí), Como, Itálie, 
1. místo Mistrovství Holandska RS500 (43 lodí), Bruinisse, Holandsko 
1. místo Mistrovství Německa RS500 (10 lodí), Steinhuder Merr, Německo 
1. místo Evropský pohár RS500 celkové pořadí (75 lodí) 
 
Karel Lavický (1985) 
YC DIM Bezdrev 
S windsurfingem začal v roce 2000 v olympijské třídě Mistral One design. Od roku 2005 vede olympijskou 
kampaň ve třídě RS:X, ve které se zúčastnil olympijských her v Londýně 2012 a v Riu 2016. V roce 2019 vyjel 
kvalifikaci na olympiádu do Tokia 2020 a zvítězil v anketě Jachtař roku. V roce 2020 se podrobil operaci zad 
a v roce 2021 se jako jediný český jachtař zúčastnil olympiády v Tokiu. V následujících letech se pokusí o 
kvalifikaci na OH 2024 v Paříži ve třídě iQFoil.  
Výsledky v roce 2021: 
22. místo OH RS:X, (25 prken) Tokio, Japonsko 
27. místo MS RS:X (42 prken) Cadiz, Španělsko 
37. místo ME RS:X (43 prken) Vilamoura, Portugalsko 
5. místo MS Raceboard (53 prken) Riga, Lotyšsko 
1. místo Czech Windsurfer Cup (32 prken) Lipno 
Člen RD RS:X a iQFoil, účast na OH 
 
Michael Maier (1964) 
Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy 
Na mezinárodní úrovni začal závodit již v roce 1982. Pětkrát se zúčastnil olympijských her a šestkrát vyhrál 
mistrovství světa veteránů třídy Finn. Anketu Jachtař roku opanoval celkem patnáctkrát. Byl také členem 
týmu +39 CHALLENGE Amerického poháru. Vloni závodil především jako člen týmu slovinské maxijachty 
WAY OF LIFE. 
Výsledky v roce 2021: 
1. místo Bernetti Cup 21 (187 lodí) Terst, Itálie 
2. místo Barcolana (1 722 lodí) Terst, Itálie  
2.místo Hospitality Chalenge (16 lodí) Benátky, Itálie  
6. místo Rolex Midle Sea Race (116 lodí) 
 
Ondřej Teplý (1995) 
Jachtklub Brno 

https://www.sailing.cz/kluby/detail/1702


Pochází ze známé jachtařské rodiny. Začínal na Optimistu a má na svém kontě již celou řadu skvělých 
výsledků. Je několikanásobný mistr ČR v různých lodních třídách. V roce 2013 začal závodit na Finnu. V roce 
2015 se v této třídě stal juniorským mistrem světa a na seniorském světovém šampionátu i následně na 
Mallorce mu jen těsně unikla kvalifikace na olympiádu do Ria. V anketě Jachtař roku zvítězil v letech 2012, 
2013, 2014 a 2015 v kategorii juniorů, v letech 2018 a 2019 v kategorii mužů. V letech 2015, 2018 a 2020 
v této anketě zvítězil i celkově. V roce 2016 ovládl kategorie Muži i Junioři. Kvalifikace na Olympijské hry 
v Tokiu mu nevyšla, musel by mistrovství světa, které bylo kvalifikační regatou vyhrát. Protože třída Finn na 
olympiádě skončila, v následujících letech se pokusí o kvalifikaci na OH 2024 v Paříži ve třídě ILCA 7.  
Výsledky v roce 2021: 
12. místo ME Finn (49 lodí) Vilamoura, Portugalsko 
19. místo MS Finn (52 lodí) Porto, Portugalsko 
2. místo Pálavská regata ILCA 7 (13 lodí) Nové Mlýny 
Člen RD Finn a ILCA 7 
 
Viktor Teplý (1990) 
Jachtklub Brno 
Pochází ze známé jachtařské rodiny, od šesti let jezdil na Optimistu, ale hrál také fotbal. Od 11 let se plně 
věnuje jachtingu a olympiáda se stala jeho snem. Od roku 2010 jezdí na olympijské třídě Laser Standard. Je 
několikanásobným mistrem České republiky, účastníkem olympiád v Londýně 2012 a v Riu 2016, 
dvojnásobným mistrem Evropy a vicemistrem světa ve třídě D-One. Bohužel se kvůli Covidu nemohl 
zúčastnit posledního nominačního závodu do Tokia a na olympijské hry se nekvalifikoval. Bude pokračovat 
v olympijské kampani pro Paříž 2024. 
Výsledky v roce 2021: 
29. místo ME ILCA 7 (98 lodí) Varna, Bulharsko 
1. místo Pálavská regata ILCA 7 (13 lodí) Nové Mlýny 
19. místo MS D-One (15 lodí) Wolfgangsee Rakousko 
Člen RD A ILCA  
 
 

 
JUNIOŘI 
 
Lukáš Dadák (2003) – Dan Viščor 
YC LS Brno 
Posádka závodí na 29eru, v roce 2021 se stala absolutním vítězem českého a československého poháru 
třídy 29er. 
Výsledky v roce 2021: 
9. místo MČR 29er (62 lodí) Lipno (2. místo z českých posádek) 
8. místo Eurocup 29er (hodnoceno 284 posádek) 
35. místo ME 29er (200 lodí) Garda, Itálie 
73. místo MS 29er (190 lodí) Valencie, Španělsko 
Členové SCM 29er A 
                           
David Drda (2005) 
TJ Delfín Jablonec 
K jachtingu se dostal v šesti letech díky dědovi, který surfoval. Svůj první závod jel na Optimistu v deseti 
letech na Jablonecké přehradě. Další rok přestoupil na lodní třídu BIC Techno 293. Na podzim sezony 2017 
jel také první závod ve slalomu. Jeho cílem jsou olympijské hry a PWA. 
Výsledky v roce 2021: 
1. místo MČR FUN (27 prken) Nechranice 
3. místo MSJ Slalom U17 Lago di Garda, Itálie 
3. místo MEJ Slalom U17 Neusiedlersee, Rakousko 



9. místo MS Techno 293 U17 Lago di Garda, Itálie 
12. místo ME Techno 293 U17 Tallinn, Estonsko 
5. místo MČR Techno 293 (29 prken) Velké Dářko 
13. místo MSJ WS Techno 293 (18 prken) Omán 
12. místo MS iQFoil U17 Lago di Garda, Itálie 
12. místo ME iQFoil U17 Bol, Chorvatsko 
Člen SCM Techno 293 a iQFoil 
  
Lukáš Kraus (2006) 
JK Česká Lípa 
S jachtingem začal v roce 2014 v YC Kladno společně s bratrem Tobiášem. Kromě jachtingu lyžuje, hraje 
tenis a navštěvuje sportovní třídu se zaměřením na atletiku. Přestože začátky jachtingu byly složité, 
postupně se dokázal umísťovat jak na českých, tak zahraničních regatách. Oblíbil si Gardu, kde se mu 
podařilo v roce 2017 být po prvním dnu Garda meetingu na 3. místě. Nakonec skončil na 38. místě v 
kadetech. Dosáhl na mnoho pódiových umístění v rámci nejvyšších závodů na českých vodách a docílil 
krásných výsledků na zahraničních regatách. Jezdí na lodi Devoti a stejně jako používané plachty ONE Sails 
by ji za nic nevyměnil. Na jachtingu se mu líbí, že spojuje hodně schopností dohromady (technika, myšlení, 
předvídavost, fyzička). V roce 2021 si vyzkoušel i 29era i ILCU 4. 
Výsledky v roce 2021: 
2. místo MČR Q (115 lodí) Nové Mlýny 
4. místo MČR ILCA 4 Nové Mlýny   
62. místo MS Q (259 lodí) Garda, Itálie 
87. místo Garda Meeting Q (510 lodí) Garda, Itálie 
Člen SPS Optimist 
 
Tibor Nevelöš (2006) – Adam Nevelöš (2004) 
SK Štětí 
Tibor již v roce 2017 vyhrál MČR i pohár třídy Optimist. Již čtyři roky také úspěšně závodí i ve třídě BIC 
Techno 293. V roce 2019 skončil v první dvacítce na MS i ME této třídy a v roce 2020 vyhrál mezinárodní 
závod na Gardě. V roce 2019 byl druhý v anketě Jachtař roku mezi juniory. Adam úspěšně závodil na 
Optimistu od roku 2012. V roce 2015 přidal i třídu BIC Techno 293 (v roce 2020 vyhrál Pohár ČR) a v roce 
2017 vyzkoušel i ILCU 4. Společně bratři závodí na 29eru. Ve všech třídách dosahují ve svých kategoriích na 
skvělé výsledky. 
Výsledky v roce 2021: 
4. místo MČR 29er (62 lodí) Lipno (1. místo z českých posádek) 
6. místo Eurocup 29er (hodnoceno 284 posádek) 
25. místo ME 29er (200 lodí) Garda, Itálie 
17. místo MSJ WS 29er (24 lodí) Omán 
18. místo MEJ 49erFX (29 lodí) Lipno  
Členové RDJ 29er a Techno 293 
 
Jiří Tomeš (2010)  
JK Česká Lípa 
Ač je mu teprve 11 let, je schopen závodit s těmi nejlepšími 15letými soupeři ve třídě Optimist. 3. místo 
v silně obsazeném podzimním závodě na Gardě je toho důkazem. 
"Jsem první jachtař v rodině, jezdím od dubna 2018, od 8 let. Na jachtingu se mi líbí kromě balení úplně 
všechno. Skvělé je cestování, poznávání nových kamarádů a zajímavých lidí, většinou je všude krásná 
příroda. Nejradši mám Gardu, tam se mi daří, letos jsem tam byl třikrát v top 10 a můžu se tam potkat 
nejlepšími jachtaři na světě. Každá rozjížďka je pro mě výzva, už vím, že když se daří i nedaří, musím vždycky 
bojovat do konce. Miluju vítězství, ale musím umět i prohrávat, to je těžké, taky to je o štěstí a smůle. 
Bydlím na horách, závodně lyžuji, jezdím na horském kole, občas hraju tenis a chodím na horolezectví. Chci 
dobře reprezentovat Českou republiku a být jedním z nejlepších jachtařů,“ říká. 



Výsledky v roce 2021: 
3. místo Halloween CUP Q (436 lodí) Garda, Itálie 
3. místo MČR Q (115 lodí) Nové Mlýny 
91. místo MS Q (259 lodí) Garda, Itálie 
113. místo Garda Meeting Q (510 lodí) Garda, Itálie 
Člen SPS Optimist 
 
 

 
 
ŽENY 
 
Tereza Dobrá (2002) (společně s bratrem Jakubem) 
TJ Lokomotiva Plzeň 
Na Optimistu závodila od svých 10 let, tedy od roku 2012. Vedla si vždy výborně a několikrát se umístila na 
stupních vítězů v poháru a mistrovství ČR. Ve třídě RS Feva společně s brarem vybojovali 5x titul mistrů 
České republiky, 2x titul vicemistrů Evropy a stali se vítězi Evropského poháru. Na Mistrovství světa 
vybojovali druhé (family), třetí (mix) a celkové sedmé místo. Od roku 2018 spolu jezdili na 29eru. V roce 
2019 poznali třídu RS500 a ta je zcela učarovala a jezdí na ní dodnes. Stali se v ní již 2x mistry České 
republiky a v roce 2019 vybojovali dokonce 2. místo (junioři) a 3. místo (celkově) na MS na Lipně. Rok 2021 
byl pro ně ale zcela výjimečný. Po získání titulu Mistrů světa ve třídě RS500 v Itálii získali také titul mistrů 
Holandska a titul mistrů Německa. Vyhráli celkově Evropský pohár a zvítězili též na mistrovství ČR, ale titul 
nezískali, protože se neodjel potřebný počet rozjížděk.    
 
Výsledky v roce 2021: 
1. místo v celkovém pořadí na Mistrovství světa RS500 (58 lodí), Como, Itálie, 
1. místo Mistrovství Holandska RS500 (43 lodí), Bruinisse, Holandsko 
1. místo Mistrovství Německa RS500 (10 lodí), Steinhuder Merr, Německo 
1. místo Evropský pohár RS500 celkové pořadí (75 lodí) 
 
Michaela Pavlišová (2000) 
YC Kovářov 
Závodnímu jachtingu se věnuje od roku 2011 jako kosatnice na exolympijském katamaranu Tornado. K 
tomuto sportu ji přivedl otec, se kterým dlouho závodila a získala s ním řadu úspěchů. Již třetí sezonu jezdí 
na Tornadu na kormidle společně se svým bratrem Markem. Společně v roce 2021 získali titul mistrů světa 
v kategorii mix a youth, v celkovém pořadí obsadili historické 2. místo. Na mistrovství Evropy získali titul 
mistrů Evropy absolutně i v kategorii mix a youth. Je to poprvé v historii třídy Tornado, kdy světový titul 
získala žena na kormidle. Zároveň získali titul mistrů ČR ve třídě Tornádo a vyhráli Velkou cenu ve třídě 
Catamaran Open. Sezona byla velmi úspěšná. 
Výsledky v roce 2021: 
2. místo MS Tornado 
1. místo MČR Tornado 
1. místo Velká cena Catamaran Open  
3. místo Jabuka (108 lodí) Chorvatsko – 3. místo v kategorii G1 v týmu SPG 
 
Jana Slívová (1991) 
Yacht Club Nechranice 
Dříve závodila na prkně třídy Raceboard, na němž dosáhla mnoha úspěchů. V roce 2013 se stala Jachtařkou 
roku, v roce 2019 skončila v anketě mezi ženami druhá. Od roku 2019 jezdila v olympijské třídě RS:X. 
Bohužel se kvůli zranění nemohla zúčastnit posledního nominačního závodu do Tokia a na olympiádě tedy 
nestartovala. V následujících letech se pokusí o kvalifikaci na OH 2024 v Paříži ve třídě iQFoil.  
Výsledky v roce 2021: 

https://www.sailing.cz/kluby/detail/1607


5. místo MČR FUN (27 prken) Nechranice – 2. žena 
58. místo MS iQFoil (72 prken) Silvaplana, Švýcarsko 
37. místo iQFoil International Games (38 prken) Garda, Itálie 
Členka RD RS:X a iQFoil 
 
Kateřina Švíková (2001) 
YC CERE 
Od roku 2018 závodila na olympijském prkně RS:X. Je členkou reprezentačního týmu a pokoušela se 
bohužel neúspěšně o kvalifikaci na olympiádu do Tokia. V roce 2020 začala ale závodit na iQFoilu, což je 
olympijská třída pro Paříž 2024, a připsala si 3. místo mezi juniorkami na mistrovství Evropy. 
Výsledky v roce 2021: 
29. místo ME iQFoil (68 prken) Marseille, France 
39. místo MS iQFoil (72 prken) Silvaplana, Švýcarsko 
Členka RD RS:X, iQFoil 
 
Dominika Vaďurová (1993) – Sára Tkadlecová (1999) 
Jachtklub Toušeň 
Od podzimu 2016 tvořily Dominika Vaďurová posádku se Sárou Tkadlecovou na olympijské třídě 49erFX. 
V roce 2018 Dominika získala české občanství. Za posledních pět let společně absolvovaly mnoho 
tréninkových a závodních dnů na moři nebo na Gardě, spolupracují s úspěšnými zahraničními trenéry. 
Účastnily se závodů se světovou špičkou. Byly členky reprezentačního družstva. Na poslední olympijské 
kvalifikaci jen těsně přišly o účast v Tokiu 2021. Dominika potom ukončila kariéru. V anketě Jachtař roku 
zvítězily v kategorii ženy vloni i předloni. Sára si vyzkoušela kormidlo na 49eru na MEJ na Lipně a závodila 
také na lodí třídy RS500. Plánuje pokračování v olympijské kampani pro Paříž 2024.  
Výsledky v roce 2021: 
19. místo Kvalifikační regata na OH (45 lodí) Lanzarote 
Pouze Sára Tkadlecová: 
5. místo v celkovém pořadí na Mistrovství světa RS500 (58 lodí), Como, Itálie – 1. ženy společně s Klárou 
Houškovou 
14. místo MEJ 49erFX (29 lodí) Lipno (společně s Annou Justovou)  
Členky RD 49erFX 
 

 
JUNIORKY  
 
Kateřina Altmannová (2004) 
Lokomotiva Plzeň 
S jachtingem začala v roce 2010 na Optimistu. Od roku 2015 do roku 2020 jezdila Techno 293. V roce 2020 
absolvovala také svůj první závod na iQfoilu. 
Výsledky v roce 2021: 
3. místo MEJ iQFoil U19 (21 prken) Bol, Chorvatsko 
13. místo MSJ iQFoil U19 (38 prken) Garda, Itálie 
4. místo MČR FUN (27 prken) Nechranice – 1. žena 
37. místo iQFoil International Games ženy (38 prken) Garda, Itálie 
42. místo MS iQFoil ženy (72 prken) Silvaplana, Švýcarsko 
Členka RDJ iQFoil 
 
Kristýna Chalupníková (2005) 
TJ Rapid Brno 
Nadějná windsurfařka pochází z jachtařské rodiny a závodit začala v osmi letech na Optimistu. V jedenácti 
letech začala se závodním windsurfingem, kterému okamžitě propadla. K jejím největším úspěchům patří 
především 5. a 6. místo z mistrovství Evropy, 9. místo z mistrovství světa a 10 mistrovských titulů z 



Mistrovství ČR. V roce 2018 se stala juniorskou Jachtařkou roku, v roce 2019 skončila v této anketě druhá a 
vloni anketu opět vyhrála. 
Výsledky v roce 2021: 
1. místo ME Techno 293 (35 prken) Tallinn, Estonsko 
2. místo MSJ WS Techno 293 (17 prken) Omán 
2. místo MS Techno 293 (49 prken) Garda, Itálie 
1. místo MČR Techno 293 (29 prken) Velké Dářko 
11. místo MS iQFoil U17 (30 prken) Garda, Itálie 
Členka SCM Techno 293 a iQFoil 
 
Alessia Palanti (2003) 
YC CERE 
Alessia se narodila a žije v Itálii v Malcesine u Lago di Garda. Od sedmi let závodila na Optimistu, ve 14 
letech přešla na ILCU 4. V roce 2019 vyhrála v této třídě mistrovství Evropy a na mistrovství Evropy třídy 
ILCA 6 do 17 let. Zvítězila také v anketě Jachtař roku mezi juniorkami. Od roku 2019 závodí také na 
olympijské třídě ILCA 6. Protože její maminka je Češka, rozhodla se závodit za Českou republiku. V roce 
2021 závodila již jen na olympijské třídě ILCA 6. Po neúspěšné kvalifikaci na OH Tokio, přišla celá řada 
úspěchů v juniorských kategoriích, včetně titulu mistryně Evropy do 19 let. Nyní pokračuje v kampani pro 
Paříž 2024. 
Výsledky v roce 2021: 
1. místo MEJ ILCA 6 U19 Split, Chorvatsko 
5. místo MSJ ILCA 6 U19 Garda, Itálie 
3. místo MEJ ILCA 6 U21 let Černá Hora 
11. místo MSJ ILCA 6 U21 Gdynia, Polsko 
15. místo MSJ WS ILCA 6 (46 lodí) Omán 
Členka RD ILCA 6 
  
Nela Sadílková (2006)  
TJ Delfín Jablonec 
Mistryně světa ve třídě Techno 293 začínala na Optimistu. Po krátkém seznámení s větrem a vodou začala 
jezdit na prkně Techno 293. V loňském roce skončila na mistrovství světa v Cadizu na 13. místě v kategorii 
U15 dívky. Jako doplňkovým sportům se aktivně věnuje klasickému lyžování, jízdě na horském kole a ráda 
jezdí na koních. Do loňského roku závodila i v moderní gymnastice a také byla několikrát přebornicí 
Libereckého a Hradeckého kraje. 
Výsledky v roce 2021: 
1. místo MS Techno 293 (49 prken) Garda, Itálie 
4. místo ME Techno 293 (35 prken) Tallinn, Estonsko 
2. místo MČR Techno 293 (29 prken) Velké Dářko 
6. místo MS iQFoil U17 (30 prken) Garda, Itálie 
Členka SCM Techno 293 a iQFoil 
 
Barbora Švíková (2003) 
YC CERE 
S jachtingem začínala v 7 letech na Vltavě na Optimistu. Pak přešla na lodní třídu ILCA 4, v níž se zúčastnila 
se mistrovství Evropy 2018 v Řecku. Od roku 2019 závodila na prkně Techno 293, vloni už velmi úspěšně 
jezdila pouze na iQFoilu. 
Výsledky v roce 2021: 
4. místo MEJ iQFoil U19 (21 prken) Bol, Chorvatsko 
6. místo MSJ iQFoil U19 (38 prken) Garda, Itálie 
24. místo iQFoil International Games ženy (38 prken) Garda, Itálie 
19. místo MS iQFoil ženy (72 prken) Silvaplana, Švýcarsko 
38. místo ME iQFoil (68 prken) Marseille, France 



Členka RDJ iQFoil 
 
 

 
TÝMY 
 
HEBE SAILING TEAM 
Český Yacht Klub 

M 37 HEBE V 
Zdeněk Jakoubek, Zdeněk Sünderhauf, Martin Trčka, Libor Hošek, Tonda Podzimek, Petr Solař, David 
Kovařík, Petr Stejskal, Vojta Komárek, Milan Tomek, Pavel Bobek, Tomáš Musil  
Tým HEBE tvoří skupina jachtařů, která se formovala a provozovala závodní i volnočasové jachtařské 
aktivity na námořních plachetnicích HEBE I, HEBE II a HEBE III Jaroslava Havelky a na karbonovém speciálu T 
boat Zdeňka Sünderhaufa. Od roku 2017 sbírá pódiová umístění na lodi M 37 HEBE V Zdeňka Jakoubka. 
V roce 2019 se stali Vicemistři světa ORC C v Šibeniku.  Kromě samotného závodění manažér týmu Zdeněk 
Sünderhauf spoluzaložil Jachtařskou akademii ČSJ, s týmem Jachtařské akademie pořádají každoročně 
zimní jachtařské přednášky a zajišťují školení trenérů Jachtingu I., II. a III. třídy. 
Výsledky v roce 2021: 
5. místo ME ORC C (19 lodí) Capri, Itálie 
2. místo v kategorii B, 3. místo celkově Mistrovství Chorvatska ( 15 lodí) Šibenik, Chorvatsko 
1. místo v ORC B, 1. místo v ORC celkově Jabuka (38 lodí) Vodice, Chorvatsko 
1. místo v kategorii, 38. celkově Barcolana (1 775 lodí) Terst, Itálie. Závod zrušen až pod dojezdu HEBE V do 
cíle. 
 
YC NERATOVICE 
Melges 24 
Petr Fiala, Jana Bezušková, Jan Jedlička, Michaela Jedličková, Vojtěch Lambl 
Výsledky v roce 2021: 
1. místo Česká jachtařská liga (16 týmů) 
 
RODOP 
Martin Kulík, Martin Buček, Martin Miler, Martin Švihlík, Lukáš Neumann, Tomáš Musil, Pavel Klement  
Výsledky v roce 2021: 
1. místo MČR – 21. Česká námořní rallye First 35 (19 lodí), Chorvatsko 
 
SEA U SAILING 
Jan Hirnšal, Tomáš Zima, Svatopluk Strachota, Jan Dvořák, Martin Klabal, Kamil Jirounek, Tomáš Halas, Lubomír 

Macejka, Tomáš Fridrich, Petr Bartoš, Jiří Zelinka, Ondřej Hlaváč, Jan Bouma,  Miroslav Myrončuk, Filip Voskovec , 

Miloslav Huvar  
Výsledky v roce 2021: 

1. místo Velikonoční regata (45 lodí) Chorvatsko 
2. místo MČR – 21. Česká námořní rallye First 35 (19 lodí), Chorvatsko 
8. místo Jabuka (108 lodí) Chorvatsko – 2. místo v kategorii G9 
 
SPG Extreme Sailing Team 
Pavel Sehnal, Martin Pospíšil, Petr Putna, Ivo Diviš, Michaela Pavlišová, Nicole Mertinová, David Hakl, Ondřej 

Vosyka, Karel Kuthan, Zdeněk Kacálek, Martin Doležel 

3. místo Jabuka (108 lodí) Chorvatsko – 3. místo v kategorii G1 
10. místo MČR – 21. Česká námořní rallye First 35 (19 lodí), Chorvatsko 
2. místo Erste Premier Trophy (8 lodí) Chorvatsko 
 
_____________________________________________________________________ 
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AKCE ROKU 
 
Beach Cabin Trophy, seriál závodů na Brněnské přehradě pro kajutové plachetnice, tradiční série závodů 
pro všechny věkové kategorie. Hodnoceno dle délky lodí do 5 m, 6–7 m, nad 7 m. V sérii zařazeno 5 
závodů, účast více než 40 plachetnic a 150 jachtařů od dětí po seniorské kategorie. Primární cíl: rozvoj 
klubového života na Brněnské přehradě. Smyslem Cabin Trophy je i rozvoj jachtingu napříč celého 
věkového spektra (doslova od 8 do 80) a přitáhnutí i dříve nezávodících alespoň k občasnému závodění. 
Pořadatel: YC LS Brno 
 
Česká jachtařská liga – série závodů Lipno, Praha, Brno  
Pořadatel: Yachting Holidays – Tomáš Musil 
 
Czech Juniors Nationals – MČR mládeže, Nové Mlýny, 21.–29. 8. 
Pořadatel: YC Dyje, Václav Brabec, Kateřina Fantová 
 
Junior European Championship 2021 49er, 49erFX, Černá v Pošumaví, 2.–5. 9. 2021  
Historicky první mezinárodní závod v olympijské třídě v České republice tohoto významu, první závod 49erů 
v ČR, 52 posádek 
Pořadatel: YC Černá v Pošumaví a Václav Brabec 
 
MČR One Design – Česká námořní rallye, Chorvatsko, 10.–16. 10.   
Pořadatel: TPS Centrum – Tomáš Stejskal, Pavel Stejskal 
 
Pálavská regata, Nové Mlýny, 11.–12. 9. 
Pořadatel: YC Dyje a Zdeněk Chlup 
 
Soustředění dětí a mládeže tříd Optimist, ILCA 4.7, Evropa a Techno 293 na Velkém Dářku, 22. 6.–19. 7. 
Pořadatel: Yacht Club Velké Dářko – Richard Kafka 
 
Vítr a Slunce, Černá v Pošumaví, 3.–6. 7.2021 
Tento závod byl mimo jiné závodem Evropského poháru třídy 29er. V této lodní třídě to byl historicky 
nejpočetněji obsazený závod v České republice (62 lodí, z toho 44 zahraničních posádek z 6 zemí Evropy).  
Pořadatel: YC Černá v Pošumaví a Václav Brabec 
 
 
Eva Skořepová 15. 12. 2021 
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