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Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 17. února 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: O. Bobek, V. Dvořák, K. Fantová (od 12:50), T. Musil, V. Lambl, M. Soušek, R. Vašík, 

M. Žižka (od 12:40) 

Omluveni: 0 

KK: P. Ondráček 

Host: M. Maier (telefonicky) 

 

 

1) Projednání zápisu      

 

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

 

 

K úkolu 21-30 (Uzavřít smlouvy na zápůjčku starších lodí ILCA na sezónu 2022 se zákonnými 

zástupci závodníků): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv na zápůjčku starších lodí ILCA na sezónu 2022 

se zákonnými zástupci závodníků probíhá průběžně. 

 

K úkolu 21-44 (Ve spolupráci s TMK vybrat trenéry na pozice pro SpS Techno 293 a SpS RS Feva): 

Úkol trvá. T. Musil informoval o jednání se zástupci LT RS Feva. ALT RS Feva navrhuje na pozici 

trenéra SpS RS Feva Miroslava Horáka. Sportovní úsek si vyžádá doplnění návrhu o plán akcí na 

sezónu 2022 a nominaci posádek do SpS RS Feva. VV vzal předložené informace na vědomí. 

Konečné rozhodnutí učiní VV na březnovém zasedání. 

 

K úkolu 21-45 (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):  

Úkol splněn. Fungovaní SÚ ČSJ bylo projednáno na dvou schůzkách, které se konaly online 7. 2. 

2022 a 14. 2. 2022. Zápis z jednání pracovní skupiny pro rozšíření Sportovního úseku ČSJ je přílohou 

tohoto zápisu. 

  

K úkolu 22-03 (Provést úpravy aktualizace seznamu windsurfingových tříd na webu ČSJ): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že na webu ČSJ je aktualizace seznamu windsurfingových tříd 

již provedena.  

 

K úkolu 22-04 (Podepsat za ČSJ dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb mezi ES-yacht s.r.o. a 

Českým svazem jachtingu): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb mezi ES-yacht 

s.r.o. a Českým svazem jachtingu je podepsaný. 

 

 

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

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval o činnosti trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie 

ČSJ. Přehled činnosti TMK a JA ČSJ je přílohou tohoto zápisu.  

 

V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že úspěšně proběhly následující Jachtařské přednášky 2022: 
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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 

   

Dále se v roce 2022 uskuteční ještě následující přednášky: 

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

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

Přednášky probíhají vždy v úterý od 18 hod. na adrese: studio Newton University, Kongresové 

centrum Praha, vchod 6, ul. 5. května 1640/ 65, 140 21 Praha 4 – Nusle. 

Lze se přihlásit na http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/ 

 

 

3) Sportovní úsek (informace trenérů SCM a SpS) nominace na mezinárodní závody 

  

Výkonný výbor jednohlasně schválil následující návrh na nové složení sportovního úseku ČSJ: 

 
 

Č. Pozice v ČSJ Jméno Pozice ve SÚ 
1 Místopředseda ČSJ pro sport T. Musil předseda 
2 Člen VV ČSJ M. Žižka Člen 
3 Člen VV ČSJ – KTM O. Bobek Člen 
4 Člen VV ČSJ – TMK V. Dvořák Člen 
5 Člen VV ČSJ – KMaR V. Lambl Člen 
6 Trenér SPS N. Staňková Člen 
7 Trenér SCM ILCA 4 Š. Novotný Člen 
8 Trenér SCM 29er D. Vaďurová Člen 
9 Trenér SCM iQFOil junior / youth M. Hájek Člen 
11 Trenér RD 28 49er (D. Vaďurová) Člen 
12 Trenér RD 28 iQFOiL (M. Hájek) Člen 
14 Zástupce členů RD 24 ILCA 6 (Š. Novotný) Člen 
16 Zástupce členů RD 24 ILCA 7 R. Teplý Člen 
17 Zástupce členů RD 24 iQFOiL K. Lavický Člen 
18 Kondiční trenérka ČSJ J. Nápravníková Kořanová Člen 
19 expert K. Bauer Člen 
20 expert T. Mrzílek Člen 

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – předložil návrh jednacího řádu SÚ ČSJ, který připravila pracovní 

skupina pro rozšíření Sportovního úseku ČSJ. Výkonný výbor bere jednací řád SÚ ČSJ na vědomí a 

ukládá SÚ připravit návrh změny směrnice B9 a návazných směrnic (C12, …) tak, aby byl předložený 

jednací řád SÚ ČSJ do těchto směrnic zapracován. 

Sportovnímu úseku ČSJ byla postoupena žádost Jana Krause o zařazení posádky Kraus / Baštář do 

SCM 29er. Trenérka SCM 29er Dominika Vaďurová žádost podporuje a navrhuje přidělit posádce 

finanční příspěvek odpovídající koeficientu 0,75 (50 000,- Kč) z příspěvku skupiny, který by nově 

činil 216 000,- Kč.  Sportovní úsek s návrhem souhlasí. VV předloženou žádost SÚ jednohlasně 

schválil (nehlasoval V. Dvořák, V. Lambl). 

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ, které se konalo 

17. 2. 2022. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu. 

 

Tomáš Musil – KVS, SÚ ČSJ – podal informace z online schůzky Olympic Team Leaders Town 

Hall ohledně možností tréninků v místě konání OH 2024 v Marseille, která se konala 14. 2. 2022. 

http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/
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Informace ze schůzky budou předány členům RD a Sportovnímu úseku, který se bude zabývat 

možnostmi podpory členů RD při přípravě a kvalifikaci na OH 2024. 

 

O. Bobek a M. Žižka – KTM – podali souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy 

trenérů SCM a SpS za leden jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

 

4) MČR 2022 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh předsedy STÚ Martina Souška na vypsání MČR v roce 

2022 v lodní třídě SLALOM. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh předsedy STÚ Martina Souška na vypsání MČR v roce 

2022 v lodní třídě Formule Foil/ IQ Foil / IQ Foil Junior. 

 

Výkonný výbor schválil hlasováním (pro: O. Bobek, K. Fantová, V. Lambl, M. Soušek, M. Žižka; 

proti: R. Vašík; zdržel se: T. Musil; nehlasoval: V. Dvořák) návrh předsedy STÚ Martina Souška na 

vypsání MČR v roce 2022 v lodní třídě MatchRace 2.4mR. 

 

Výkonný výbor obdržel žádost ALT Kite na pořádání MČR Formule Kite v roce 2022. Vzhledem 

k tomu, že žádost byla doručena členům VV v den konaní Výkonného výboru, předal VV žádost 

komisi závodu k upřesnění s tím, že závěry budou Výkonnému výboru předloženy na březnovém 

zasedání. 

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2021/Návrh rozpočtu 2022 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 3. 2. 2022 a aktuální stav návrhu rozpočtu na 

rok 2022. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 

  

Výkonný výbor jednohlasně schválil (nehlasoval V. Dvořák) následující návrhy na udělení čestných 

odznaků ČSJ: 

Zlatý odznak  

Šenkýř Ivan (1957) 

Jan Šilhavý (1941) 

 

Stříbrný odznak 

Otakar Kleiner (1951) 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 4. 2. 2022 bylo na NSA zasláno finanční vypořádání 

prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých v roce 2021. Termín pro zaslání vyúčtování dotací NSA 

za rok 2021 je stanoven do 15. 2. 2022. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že byla uzavřena smlouva o spolupráci ČSJ a SailingCentrum 

s.r.o. 
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R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že pololetní zasedání World Sailing se bude konat 

v náhradním termínu v květnu 2022 v Abu Dhabi. Přesné datum bude upřesněno. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že kluby ČSJ byly vyzvány, aby si nejpozději do 31. 3. 

2022 aktualizovaly členskou základnu a prodloužily svým členům mandáty. Všem klubům, které 

aktuálně neplní požadavky registračního řádu ČSJ B3 tím, že v ČSJ neregistrují minimálně 3 své 

členy, bude na nejbližší Valné hromadě ČSJ navrženo vyloučení z ČSJ. 

 

Výkonný výbor obdržel žádost Zbyňka Pulce o zrušení registrace YC Mimoň o.s z důvodu rozpadu 

členské základny. Výkonný výbor bere tuto informaci na vědomí a subjektu YC Mimoň o.s ukončí 

registraci v ČSJ. 

 

 

7) Různé 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za leden a plán práce na únor a březen 2022, který 

je přílohou tohoto zápisu. 

  

Výkonný výbor obdržel od Jana Johana Hirnšála e-mail s předmětem „neuznaní faktury za nevrácený 

/ ztracený persenik lodě Laser 4.7 CZE 190237“. Z protokolu o převzetí zápůjčky, ze dne 7. 4. 2021 

jednoznačně vyplývá, že spodní persenik byl předmětem zápůjčky (byl předán vypůjčiteli), a tudíž 

měl být v rámci zápůjčky vrácen, což se nestalo. Z tohoto důvodu vystavil ČSJ na persenik fakturu 

č. 2101/218 ze dne 29. 12. 2021 ve výši 2 541,- Kč. Tato částka bude započtena vůči zaplacené kauci 

a zbytek kauce bude vrácen zpět vypůjčiteli.  

 

K. Fantová – KKK, PR – předložila návrh na zařazení nové členky Kláry Houškové do PR komise 

ČSJ. Výkonný výbor jednohlasně schválil Kláru Houškovou členkou PR komise. 

 

K. Fantová – KKK, PR – podala informace ze setkání zástupců Komise klubů a krajů, které se konalo 

10. února 2022 prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Zápis ze schůze komise klubů a krajů je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

VV ČSJ na základě informací z pracovního setkání Komise klubů a krajů vnímá jako závažný 

problém subjektů sdružených v ČSJ zvyšování cen pronájmů záborů vodních ploch a pozemků 

v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti. 

Z tohoto důvodu Výkonný výbor schválil vytvoření pracovní skupiny ve složení: Stanislav Hrdlička 

(povodí Moravy), Martin Soušek (povodí Vltavy), Martin Žižka (povodí Labe), Pavel Schwarz 

(povodí Moravy), K. Fantová (předseda KKK). Tato pracovní skupina může rozhodnout o svém 

rozšíření o další osoby. Výkonný výbor toto usnesení jednohlasně schválil. 

 

Výkonný výbor ukládá K. Fantové opatřit informace z ČVS a ČSK, zda se také touto problematikou 

zabývají. Dále VV ukládá pracovní skupině připravit podklady pro jednání se zástupci Ministerstva 

zemědělství.  

 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí CTL pro rok 2022. 
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R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o návrhu nové grafiky a úpravě textů pro SEO optimalizaci 

stránky www.zacnisjachtingem.cz. Projekt bude představen delegátům na VH ČSJ. 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 17. března 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Zápis z jednání pracovní skupiny pro rozšíření Sportovního úseku 

2. TMK komise ČSJ – návrh rozpočtu a plánu na rok 2022 

3. Zápis z jednání SÚ ČSJ 

4. Zprávy trenérů SCM a SpS za leden 

5. Přehled práce PR za leden a plán práce na únor a březen 2022 

6. Zápis ze schůze komise klubů a krajů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zacnisjachtingem.cz/


 
 

 

Zápis z jednání pracovní skupiny pro rozšíření 

Sportovního úseku ČSJ 

 

 

1. jednání se uskutečnilo dne 7.2.2022 od 16:30 prostřednictvím MS Teams. 

Přítomen: Tomáš Musil (TM), Martin Žižka (MŽ), Vojtěch Lambl (VL), Ondřej Bobek (OB), Vladimír 
Dvořák (VD), Karel Bauer (KB), Kateřina Fantová (KF), Radim Vašík (RV), Martin Soušek (MS) 

2. jednání se uskutečnilo dne 14.2.2022 od 17:00 prostřednictvím MS Teams. 

Přítomen: Tomáš Musil (TM), Martin Žižka (MŽ), Karel Bauer (KB), Antonín Mrzílek (AM), Johana 
Nápravníková Kořanová (JNK), Dominika Vaďurová (DV), Nikol Staňková (NS), Štěpán Novotný 
(ŠN) 

 

Pracovní skupina se během svých dvou jednání shodla na následujícím textu, který zahrnuje 
odůvodnění přijatých návrhů, vytyčení činnosti na nejbližší období a návrh na složení Sportovního 
úseku a návrh Jednacího řádu Sportovního úseku. Tento materiál bude postoupen stávajícímu 
Sportovnímu úseku k předložení VV ČSJ na jeho únorové schůzi. Pracovní skupina doporučuje VV 
uložit Sportovnímu úseku připravit návrh aktualizace dokumentů C22 a B9 ve smyslu předkládaných 
závěrů pracovní skupiny. 

 

 

Rozšíření Sportovního úseku ČSJ 
 

Úkolem sportovního úseku je aktualizace dlouhodobé strategie v oblasti rozvoje členské základny a 
vrcholového sportu. Úspěch takové strategie je závislý na široké podpoře napříč celým týmem, který 
tuto strategii bude uvádět v život. Je tedy vhodné, aby se tento tým na její tvorbě přímo podílel. 

 

Navržená strategie má popisovat cestu jachtaře od začátečníka k úspěchu na olympiádě. Na 
základě finančních možností svazu musí být omezena pouze na některé lodní třídy. Jádro strategie 
vystihuje Projekt 3 kroky ke zlatu: 

 

Podstata projektu 3 kroky ke zlatu 

A. „Politika LT“ 

Zaměřit se na u nás zavedené LT a moderní, pro mládež atraktivní a relativně dostupné LT:  

• Dětské třídy – Optimist, RS Feva,  Techno 293 

• Přípravné třídy – ILCA 4, 29er, Youth / Junior  iQFOiL, Kite 

• Olympijské třídy – ILCA 7, ILCA 6, 49er, 49er FX, iQFOiL, Formula Kite  

  



 
 

 

 

B. 3 kroky / 7 úrovní podpory 

 

Krok úroveň podpory 

1 dětské třídy 

1 Kluby 
Pro kluby pracující s mladými závodníky závodícími na LT 
zařazenými do „Projektu“  

2 ALT 
Pro ALT pracující s mladými závodníky závodícími na LT 
zařazenými do „Projektu“ 

3 SPS   
Pro vybrané závodníky dětských LT zařazených do 
„Projektu“ 

2 
přípravné 

třídy 

4  SCM – Tým B 
pro vybrané závodníky přecházející z dětských LT na 
přípravné třídy a závodníky usilující o zařazení do A týmu s 
následným přechodem na OH LT 

5 SCM – Tým A 
pro závodníky s přístupem, motivací, časovými možnostmi, 
stoupajícím výkonnostním trendem a předpokladem 
reálného přechodu na olympijskou LT. 

3 
olympijské 

třídy 

6 RD ´28 
pro závodníky s perspektivou a předpoklady úspěchu na 
budoucích, nikoliv nejbližších OH 

7 RD ´24 
pro závodníky s perspektivou a předpoklady úspěchu na 
nejbližších OH 

 

 

Současnou prioritou je nastavení strategie v oblasti talentované mládeže a vrcholového sportu, 

neboť v těchto oblastech přerozděluje ČSJ naprostou většinu svých vázaných příjmů. Je třeba 

vystavět systém založený na plánování, spolupráci, iniciativě, efektivnosti, zodpovědnosti, 

jednoduchosti, pravidelnosti, digitalizaci, dodržování pravidel a kontrole. Do tvorby a realizace 

takové strategie je nutné zapojit hodně lidí, kteří mají přehled o jednotlivých oblastech (tréninkové 

plány, výsledky závodů, mezinárodní trendy, potřeby trenérů, potřeby závodníků, mezinárodní 

spolupráce, logistika, fyzická a mentální příprava, regenerace, strava, hodnocení, kontrola …). 

Každý takový člověk si musí být vědom toho, že je členem jednoho týmu. Týmu, který má společný 

a jediný cíl – úspěch na OH.  Všichni od závodníka, trenéra, manažera atd.  až po „službu“ na 

břehu musí vědět, že jsou součástí týmu a musí přijmout svůj díl zodpovědnosti. 

 

Úkoly, které sportovní úsek v nejbližší době čekají: 
 

1. Vytvořit jednotnou, jednoduchou digitální platformu pro  

• tvorbu a vyhodnocení plánů přípravy závodníků 

• sledování výsledků ze závodů (karta závodníka) 

• sledování fyzické přípravy 

• měsíční zprávy trenérů 

 

2. Kritéria/požadavky pro zařazení/vyřazení závodníků do SPS,  

3. Kritéria/požadavky pro zařazení/vyřazení   závodníků do SCM,  

4. Kritéria/požadavky pro zařazení/vyřazení   závodníků do RD ´28,  

5. Kritéria/požadavky pro zařazení závodníků RD ´24, 

6. Koncepce kondiční přípravy členů výběrových družstev,  

7. Vymezení role rodičů 

8. Osnova hodnocení trenérů 

9. Rozpočet 



 
 

 

Návrh složení Sportovního úseku: 

 

Návrh vychází z toho, že se jedná o vrcholový sport. Zastoupení v SÚ by měly mít všechny 

skupiny závodníků, kterých se to týká. Tedy členové   SPS – zastoupeni trenéry SPS, 

členové SCM – zastoupeni trenéry SCM, členové RD´28 – zastoupeni trenéry RD´28 a 

členové RD´24 zastoupeni jimi vybranou osobou.  Dále členové VV ČSJ a experti. 

 

Č. Pozice v ČSJ Jméno Pozice ve SÚ 

1 Místopředseda ČSJ pro sport   T. Musil předseda 

2 Člen VV ČSJ M. Žižka Člen  

3 Člen VV ČSJ - KTM O. Bobek Člen 

4 Člen VV ČSJ - TMK V. Dvořák Člen 

5 Člen VV ČSJ - KMaR V. Lambl Člen 

6 Trenér SPS N. Staňková Člen 

7 Trenér SCM ILCA 4  Š. Novotný Člen 

8 Trenér SCM 29er D. Vaďurová Člen 

9 Trenér SCM iQFOil junior / youth M. Hájek Člen 

10 Trenér RD 28 ILCA 6+7 ? Člen 

11 Trenér RD 28 49er (D. Vaďurová) Člen 

12 Trenér RD 28 iQFOiL  (M. Hájek) Člen 

13 Trenér / zástupce RD 28 Formula Kite ? Člen 

14 Zástupce členů RD 24 ILCA 6 (Š. Novotný) Člen 

15 Zástupce členů RD 24 49er - Člen 

16 Zástupce členů RD 24 ILCA 7 R. Teplý Člen 

17 Zástupce členů RD 24 iQFOiL K. Lavický Člen 

18 Kondiční trenérka ČSJ J. Nápravníková Kořanová Člen 

19 expert K. Bauer Člen 

20 expert T. Mrzílek Člen 

    

  



 
 

 

Návrh Jednacího řádu Sportovního úseku (SÚ) 

 

1. Termíny jednání 

a. Schůzky SÚ se konají pravidelně, obvykle 7 dní před zasedáním VV ČSJ. 

a. Zasedání je povinen svolat předseda SÚ vždy nejpozději 2. den po zasedání právě 
proběhlého VV ČSJ. 

b. Pozvánka na zasedání SÚ musí obsahovat program. 

c. Projednávat se budou pouze písemné podklady zaslané členům SÚ nejpozději 3 dny před 
zasedáním SÚ. 

 

2. Program jednání 

Pořad jednání schůzí SÚ stanoví předseda a obsahuje tyto body:  

a. omluvy a prohlášení o konfliktu zájmů; 

b. zápis z předchozí schůze VV a záležitosti, které z ní vyplývají; 

c. zprávy o záležitostech týkajících se sportu 

d. zprávy o finančních záležitostech; 

e. materiály předložené v souladu s pravidly pro jejich předkládání (viz níže); 

f. naléhavé záležitosti. 

g. zápis: zápis z každé schůze vyhotoví předseda (není-li dohodnuto jinak). Členové SÚ 
mohou navrhnout změny kteréhokoli bodu v zápisu, které nepovažují za věrné a pravdivé 
znázornění toho, co se na zasedání odehrálo. Předseda posoudí jejich námitky, ale jeho 
rozhodnutí o obsahu zápisu, o kterém má být hlasováno, je konečné. Na závěr jednání 
potvrdí členové SÚ správnost zápisu hlasováním. Předseda bezodkladně zašle zápis 
členům VV ČSJ a SÚ. 

 
 

3. Pravidla Jednání 

a. S výjimkou naléhavých záležitostí se projednávají pouze předem písemně zaslané 
materiály. Každý předkládaný návrh musí být sekundován alespoň jedním dalším 
přítomným členem SÚ. 

b. Předkladatel materiálu pro jednání – navrhovatel usnesení zahájí k danému bodu 
rozpravu. Na konci tohoto úvodu bude příležitost pro otázky, které objasní jakékoli 
pochybné body. 

c. Členové SÚ pak budou vyzváni, aby promluvili postupně. Ostatní členové nesmí 
přerušovat. Žádný člen SÚ nesmí vystoupit, dokud ho nevyzve předseda. Jiní členové, 
než navrhovatel obvykle nebudou vyzváni v každé rozpravě více než k jednomu 
vystoupení. Obvykle nebude stanoven žádný pevný časový limit, ale projevy musí být 
stručné. 

d. Jakmile všichni členové SÚ, kteří si to přejí, promluví, bude mít navrhovatel možnost 
odpovědět.  

e. Navrhovatel uvede konečný návrh, o kterém se má hlasovat. 

f. Kromě drobných změn, které mohou být přijaty podle uvážení navrhovatele, bude 
záležitost hlasováním schválena, zamítnuta nebo odložena. Je-li věc odložena, určí SÚ 
časový rámec pro opětovné předložení záležitosti. 

 



 
 

 

 

4. Hlasování a konflikt zájmů  

a. Člen SÚ v konfliktu zájmů v dané záležitosti informuje předsedu SÚ o tomto konfliktu a 
jeho povaze, je-li to proveditelné, předem před schůzí SÚ nebo jinak při nejbližší rozumné 
příležitosti v průběhu rozpravy. Důvody uvedeného konfliktu zájmu budou oznámeny 
účastníkům schůze, pokud neexistují závažné důvody, proč by měly zůstat důvěrné. 
Rozhodnutí o konfliktu zájmů je zaznamenáno v zápise. 

b. V rozpravě o jakékoli záležitosti, při níž může být člen SÚ v konfliktu zájmů, může 
předseda SÚ vyzvat dotyčného člena, aby opustil schůzi po celou rozpravu nebo její část. 

c. V případě, že je člen SÚ v konfliktu zájmů předkladatelem materiálu anebo navrhovatelem 
usnesení musí rozpravu opustit vždy, a to nejpozději po jejím úvodu a zodpovězení 
otázek.   

d. Člen v konfliktu zájmů v dané záležitosti nehlasuje.  

e. V konfliktu zájmů je automaticky člen SÚ, pokud se hlasuje o návrhu, který se týká 
výhradně otázky související s oblastí, již daný člen SÚ reprezentuje (např hlasuje-li se 
pouze o otázce SPS/SCM – nehlasuje trenér SPS/SCM. Nebo jedná-li se o RD24 49er – 
nehlasuje zástupce závodníků RD 24 49er. Nebo hlasuje-li se o konkrétním jméně 
závodníka – nehlasují členové SÚ spojení s daným jménem příbuzensky nebo 
prostřednictvím ALT / klubu apod.) 

 

5. Hlasovací většina 

a. Schůze SÚ je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní alespoň polovina počtu členů SÚ. 

b. Hlasovací většinu tvoří nadpoloviční většina platných odevzdaných hlasů. 

V případě rovnosti hlasů má předseda SÚ rozhodující hlas. 
 

6. Předkládání materiálů 

a. Podkladové materiály pro jednání může předkládat kterýkoliv člen SÚ, předseda ČSJ a 
členové VV ČSJ. 

b. Podklady musí obsahovat odůvodnění a návrh usnesení včetně zodpovědnosti za úkoly a 
termíny jejich plnění. 

c. Předkládané zprávy dle bodu 2.c. a 2.d. musí být zaslané členům SÚ nejpozději 3 dny 
před zasedáním SÚ. 

 

 
 

 



Strana 1 
 

TMK komise ČSJ – návrh rozpočtu a plánu na rok 2022 

Podklady pro únorové jednání TMK ČSJ  
Připravil: Vladimír Dvořák   

1. Přehled práce TMK v roce 2021 

V roce 2021 proběhly tyto významné aktivity: 

• Obnovení akreditace ČSJ pro rekvalifikační kursy Trenér II. Třídy  

o Garant studia Jakub Kozelský 

o Vypsán a obsazen kurs, který proběhne na jaře 2022 

• Náběh nového modelu vzdělávání trenérů III. Třídy podle směrnice C97 

o Garant studia Michal Kučera, doplněn metodik Antonín Mrzílek  

o Vybrání a jmenování školitelé trenérů III. Třídy z řad profesionálních trenérů II. Třídy  

o Proběhly 3 kursy – Brno, Lanškroun a Praha  

• Karel Lavický úspěšně dokončil studium na FTVS a stal se trenérem I. třídy  

• Byla částečně aktualizovány školicí materiály pro kursy trenér II a III. Třídy na webu Jacht 

akademie  

• Proběhly 3 školení trenér III. třídy (Brno, Lanškroun Praha) podle nové metodiky pro školení 

pod vedením garanta Michala Kučery 

• Byl vytvořen tým školitelů trenérů III. třídy z řad trenérů II. třídy a začal proces sjednocení 

tréninkových metodik. Aktuálně máme 9 školitelů trenérů III. třídy  

Jméno Příjmení KSJ Č.klubu Název klubu 

Miroslav Horák 14 1401 TJ Lokomotiva Plzeň, JO 

Robert Kába 11 1101 Český Yacht Klub 

Tomáš Karas 21 2101 Jachtklub Brno z.s. 

Michal Kučera 19 1909 TJ Lanškroun – Jachting 

Antonín Mrzílek 12 1203 YC Neratovice 

Štěpán Novotný 15 1504 Jachtklub Cheb, z.s. 

Jan Richter 19 1901 Yachtclub Pardubice 

Johana Rozlivková 11 1130 YACHT CLUB CERE, z.s. 

Tereza Šamšulová 11 1130 YACHT CLUB CERE, z.s. 

  

• Byla doplněna role metodika pro trenéry III. v osobě Antonína Mrzílka  

 

2. Návrh změny struktury rozpočtu TMK od roku 2022 

Systém celoživotního vzdělávání trenérů a jachtařů se vyvíjí a pro struktuře priorit a cílů TMK by měla 

odpovídat i struktura rozpočtu TMK.  

V rámci strategie celoživotního vzdělávání definované následující oblasti, které rozvíjíme a které 

budou v rozpočtu TMK reprezentovány níže popsaným způsobem: 

• Školení nových trenérů III. třídy   

o Kapitola rozpočtu 1403 

• Získání kvalifikace trenér II. a trenér I. Třídy  

o Kapitola rozpočtu 1404 
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• Prohlubování znalostí a dovedností trenérů II. třídy   

o  Kapitola rozpočtu 1401  

• Prohlubování znalostí a dovedností trenérů III. třídy   

o  Kapitola rozpočtu 1402  

• Jachtařská akademie jako organizace zajištující vzdělávání trenérů ČSJ a široké veřejnosti 

prostřednictvím webu a specializovaných přednášek   

o Kapitola rozpočtu 1405 

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2022 

Pro rok 2022 navrhujeme následující rozpočet: 

Středisko Oblast  
Oprávněný 
manažer 

Návrh 
VH ČSJ 
2022 

(tis.Kč) 

14 Trenérsko-metodická komise  600,00  

1401 Pokračovací (obnova licence) kursy pro trenéry II. Zdeněk Sunderhauf 20  

1402 Pokračovací (obnova licence) kursy pro trenéry III. Michal Kučera 30  

1403 Kursy kvalifikace pro získání trenéra III.tř. Michal Kučera 150  

1404 Kursy kvalifikace pro získání trenéra II.tř. a I. třídy  Zdeněk Sunderhauf 100  

1405 Jachtařská akademie a přednášky  Zdeněk Sunderhauf 300  

 

4. Plán práce TMK na rok 2022 

V roce 2022 chceme aktualizovat směrnici C97 a zapracovat poznatky z let 2020 – 2021 kdy se dík 

Covidu 19 výrazně omezila možnost se fyzicky setkávat a fungovat.  

4.1. Pokračovací (obnova licence) kursy pro trenéry II. (kapitola 1401)  

V roce 2022 vyprší licence II. třídy celkem 12 trenérům z nichž cca 8 jsou aktivní trenéři, kteří budou 

licenci obnovovat Úkolem roku 2022 je připravit nový koncept obnovy licence tak, aby to nebyl 

pouze formální akt bez věcné a společenské hodnoty. Jako primární pracovní návrh je jednodenní 

setkání / workshop v rámci nějakého významného závodu.  

4.2. Pokračovací (obnova licence) kursy pro trenéry III. (kapitola 1402) 

V roce 2022 vypršela nebo vyprší licence III. třídy celkem u 94 trenérů. Kapacitu na obnovu všech 

v roce 2022 nemáme, ale ani v tuto chvíli nevíme kolik z nich aktivně trénuje a bude mít zájem si 

licenci obnovit. V Q1 provedeme průzkum mezi trenéry a zjistíme reálné potřeby na obnovy licence a 

podle nich rozhodneme o další strategii. Jako primární pracovní návrh je sada jednodenních setkání / 

workshopů v rámci nějakého významného závodu. 

4.3. Kursy kvalifikace pro získání trenéra III. třídy (kapitola 1403)    

V roce 2022 budeme organizovat další školení pro získání licence trenéra III. třídy. V souladu se 

směrnicí C97 byly KSJ a kluby vyzvány k zaslání požadavků na školení trenérů III. třídy. V termínu do 

14.2. 2022 přišly následující požadavky: 
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Ústecký a Liberecký kraj   9 studentů  možný samostatný kurs   

Jihomoravský kraj    2 studenti   kurs spolu s Vysočinou 

Vysočina     6 studentů   kurs spolu s Jihomoravským krajem 

Praha     6 studentů  

Moravskoslezský   žádný požadavek 

Jihočeský kraj     3 studenti    kurs spolu s Prahou  

Plzeňský a Karlovarský kraj  žádný požadavek 

Pardubický a Královehradecký kraj 15 studentů    více než samostatný kurs  

Olomoucko a Zlínsko    bez odpovědi 

 

Celkem tedy máme požadavek na vyškolení 40 trenérů III. třídy a budeme to směrovat na 4-5 kursů. 

Do 15.3.2022 budou kursy spolu se školiteli a KSJ/kluby naplánovány a zveřejněny.  

 

4.4. Kursy kvalifikace pro získání trenéra I. a II. třídy (kapitola 1404)   

 Trenér I. třídy   

Ve studiu na FTVS pokračují a měli by jej v roce 2022 dokončit 2 studenti – Johana Rozlivková a 

Michal Kučera. TMK zajistí pro jejich závěrečné zkoušky zkušebního komisaře.  

Trenér II. třídy    

V roce 2022 (únor) začal další ročník rekvalifikace.  

Termíny:   

- 9. – 11. září 2022 – vede Jan Čutka   
- 16. – 18. září 2022- vede Jakub Kozelský 

 
16 účastníků – rozdělí se na dvě skupiny po 8 lidech. Skupiny se budou střídat na lodích jako 
figuranti, a na motorácích jako trenéři. 
 
Potřebná infrastruktura v Nechranicích (je potřeba dohodnout s Frantou Bauerem):  

• 3 čluny  

• 3 x dvouposádkové lodě 

• 3x jednoposádkové lodě 
 

Lektoři praktické části: 

• Jan Čutka ml. – role trenéra v přípravě / tréninku  

• Jakub Kozelský – role trenéra při závodě  

• Johanka Kořánová Nápravníková: fyzická přípravy – ukázka/vysvětlení metodických 
materiálu 

 
Zkušební komise: 

• Zdeněk Sunderhauf – předseda  

• Jakub Kozelský – člen  

• Člen jmenovaný TMK  
 
Hlavní témata praktické části: 

• Jan Čutka – coaching na tréninku  
o metodika tréninku – vysvětlení před vodou, vedení na vodě, video, rozbor na břehu 
o jednotlivá cvičení – projít jednotlivá cvičení – speed test, starty, manévry..  
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o každá skupina dostane jiné zadání (objezdy bojek, starty atd.) Budou mít za úkol si 
najít materiál a vymyslet cvičení. 

o  

• Jakub Kozelský 
o coaching na závodech (ukázka závodního dne), coaching na tréninku 
o trimování plachet – foto trimu, zpracování na PC  

 
Tvorba manuálu – jednotná metodika trénování (Jachtařský rok)  

- Úvod – teorie - na základě jakých faktorů se trenér rozhoduje, jaká cvičení zařadí + jejich 
příklad.  

- Vytvoří se modelová sezona, kde se upřesní, kdy je co dobré trénovat. (V jakém období) 
- Štěpán Novotný – připraví plán sezony pro třídu lasery - úroveň začínající mládežníci a 

přiloží, co by se mělo trénovat v jakém období. Pošle to Jakubovi Kozelskému a společně to 
doladí.  

- Jakub Kozelský - připraví plán pro skify a olympijský 49 
 

4.5. Jacht akademie a jachtařské přednášky (kapitola 1405)   

Jacht akademie – web  

V roce 2022 dojde k aktualizaci přednášek a zkušebních otázek jak pro rekvalifikaci Trenér II. třídy 

kde je zajistí Tomáš Karas tak pro školení III.třídy kde je zajistí Tonda Mrzílek. 

Přípravu on line testů zajistí Radek Sundrhauf a vlastní on line zkoušky zajistí Tonda Mrzílek.  

Tým Jacht akademie zajištuje organizaci jak rekvalifikace Trenér II. třídy tak částečně školení trenérů 

III. třídy. 

Jachtařské přednášky 

V roce 2022 pokračuje další, již 9. ročník zimních jachtařských přednášek. Letos se přednášky budou 

konat od 18.00 hodin v učebně číslo 5 na NEWTON University, v Kongresovém centru Praha – vchod 

6, 4. patro. Adresa: 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle. Počet lidí na místě je omezený na 50 

osob a proto budou i přenášeny on-line. 

Vstupné jak pro presenční účast, tak on-line je pro veřejnost 300 Kč, pro posluchače NEWTON 

University 150 Kč a pro nositele závodní licence Českého svazu jachtingu a Slovenského svazu 

jachtingu jsou přednášky zdarma. 

Program ročníku 2022 : 

18. 1. 2022  Marian Jelínek: ÚSPĚCH JE NÁVYK, aneb správné návyky jako cesta mezi nejlepší! 

- inspirace z klubu NHL 

- 5 základních návyků úspěšných lidí 

- mé roční zkušenosti ze spolupráce s Českým svazem jachtingu 

 

25. 1. 2022  Václav Brabec: Zavodní pravidla jachtingu – štít i meč 

Přijdou vám pravidla jachtingu složitá nebo zbytečná? Mezinárodní rozhodčí a aktivní závodník ve 

třídě RS700 Vašek Brabec vám v této přednášce, která bude vedena interaktivní formou, představí 

základní koncept fungování pravidel jachtingu, poradí vám, jak se v nich vyznat, a dozvíte se i tipy a 

triky, jak tyto znalosti využít na vodě, ale i v případě nouze u protestu.  
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27. 1. 2022  Michal Krysta: Sólový závod přes Atlantik – Globe 5.80 Transat 2021 

 Postavit si závodní jachtu nové lodní třídy z překližky a vyrazit s ní na sólový závod přes Atlantik. To 

byl hlavní cíl projektu Across the Horizon. Letos na podzim se podařilo projekt dotáhnout do 

zdárného konce a ze závodu Globe 5.80 Transat přiváží Michal Krysta krásné druhé místo. 3 800 

námořních mil sólo na jachtě dlouhé 5,7 metru. Jak se taková loď staví? S čím vším musel Michal při 

závodě bojovat? 

1. 2. 2022  Jiří Denk: Plavby v roce 2021 – Mexiko, Nikaragua, Kostarika a Panama 

Vydejte se s námi na 3 000 Nm dlouhou plavbu z mexické California Bay a Cortez Sea do Acapulca a 

dál na hranice s Guatemalou. A pak dál do překvapivě pěkné Nikaragui, podél celého pobřeží 

překrásné Kostariky až do zajímavé Panamy s nádhernými Isla Perlas.  

 8. 2. 2022  Kateřina Staňková: Nehody na moři a organizace záchrany 

Jachting je v zásadě velmi bezpečný sport, ale ani na moři se někdy nevyhneme nehodám. Na 

přednášce probereme, jak řešit některé závažné situace a jaké máme možnosti pro přivolání pomoci. 

Řekneme si také něco o záchranných systémech na moři, a jak to vlastně funguje se záchranou života 

a majetku. 

15. 2. 2022  Karel Lavický: Příprava na olympijské hry v Tokiu a jejich průběh 

Logistika a příprava na olympiádu do Tokia. První přípravy v roce 2020 a následně v roce 2021. Jak 

pandemie ovlivnila logistiku, plány a trénink před olympiádou a jak to nakonec v Tokiu vypadalo 

doopravdy? Co všechno bylo nutné absolvovat před odjezdem a po příjezdu na místo? Co byla naše 

každodenní rutina? A odpovědi na mnoho dalších otázek spojených s touto největší sportovní akcí  

 22. 2. 2022 Libor Hošek: Weather routing pro veřejnost a pro závodní týmy 

V části určené pro všeobecnou jachtařskou veřejnost přednáška představí volně dostupné nepříliš 

drahé nástroje a informační zdroje, které vám pomohou bezpečně plout z bodu A do bodu B nebo se 

během dovolené na lodi vyhnout nepříjemným překvapením, pokud jde o počasí. V části pro závodní 

jachtaře přidáme práci s polárním diagramem, probereme zdroje počasí ve formátu grib i jejich 

spolehlivost, spočítáme nejrychlejší trasu pro vybranou loď, vybereme plachty na závod s ohledem 

na očekávané meteorologické podmínky a věřím, že zbude dost času i na dotazy z publika. 

1. 3. 2022  Petr Ondráček: Bezpečně na moři s Colregem a elektronikou 

Přednáška se bude zabývat problematice praktických aplikací některých ustanovení zásadního 

dokumentu Mezinárodní námořní organizace IMO – „Úmluva o mezinárodních pravidlech pro 

zabránění srážkám na moři“ (Colreg) při používání současných elektronických přístrojů a systémů na 

rekreačních námořních lodích. Colreg představuje „bibli“ každého, kdo na moře vyplouvá a bere do 

rukou kormidlo bez ohledu na to, zda je kapitánem nebo posádkou. Pozornost bude věnována i 

novinkám, které mohou pomoci k zabránění nebo úspěšnému řešení nouzových a tísňových situací 

při plavbě na moři. 

Záznam přednášek: 

Všechny přednášky (mimo přednášky Mariana Jelínka) budou natočeny, nastříhány, okomentovány a 

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



 

 

Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ) 

Jednání se uskutečnilo dne 17.2.2022 od 10:00 prostřednictvím MS Teams. 
 
Přítomen: Tomáš Musil (TM), Martin Žižka (MŽ), Vojtěch Lambl (VL), Ondřej Bobek (OB), Vladimír 
Dvořák (VD) 
Omluven:  
Host: Dominika Vaďurová (DV) 
 

 
1. Rozšíření Sportovního úseku ČSJ  

Členové Sportovního úseku se zabývali materiálem vypracovaným Pracovní skupinou pro 
rozšíření SÚ ČSJ. SÚ s tímto materiálem souhlasí a oba z něj plynoucí návrhy, tedy návrh na 
složení Sportovního úseku a návrh Jednacího řádu Sportovního úseku předloží VV ČSJ na jeho 
únorové schůzi.  
 

2. Allianz Sailing World Championships Test Event 2022 
V souladu s vypsáním Allianz Sailing World Championships Test Event 2022 ČSJ bude žádat o 
startovní místa na tomto závodě v těchto třídách: Formula Kite ženy i muži, iQFOiL ženy i muži, 
ILCA 6, ILCA 7 a 49er FX. Členové RD’24 a RD’28 budou vyzváni, aby do středy 2. 3. 2022 
potvrdili svůj zájem regaty se zúčastnit. Počet startovních míst požadovaných ČSJ v uvedených 
třídách bude určen na základě skutečného zájmu členů RD. 
 

3. Zařazení posádky Kraus / Baštář do SCM 29er 
Sportovnímu úseku byla postoupena žádost Jana Krause o zařazení posádky Kraus / Baštář do 
SCM 29er. Trenérka SCM 29er, Dominika Vaďurová, žádost podporuje a navrhuje přidělit 
posádce finanční příspěvek odpovídající koeficientu 0,75 (50 000,- Kč) z příspěvku skupiny, 
který by nově činil 216 000,- Kč.  SÚ souhlasí a předloží žádost VV ČSJ. 
 

4. Výběr trenérů SPS Techno 293 a RS Feva  
TM informoval o jednání se zástupci LT RS Feva. ALT RS Feva navrhuje na pozici trenéra SPS RS 
Feva Miroslava Horáka. Sportovní úsek si vyžádá doplnění návrhu o plán akcí na sezónu 2022 
a nominaci posádek do SPS RS Feva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsali: přítomní členové Sportovního úseku   Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK 

 

  



 

 

Zápis z jednání Komory trenérů Sportovního úseku ČSJ 

Jednání se uskutečnilo dne 8.2.2022 od 19:30 prostřednictvím MS Teams. 
 

Přítomen: Johana Nápravníková Kořanová (JNK), Nikol Staňková (NS), Johana Rozlivková (JR), 
Dominika Vaďurová (DV), Milan Hájek (MH), Štěpán Novotný (ŠN), Tomáš Musil (TM), Ondřej Bobek 
(OB) 
Omluven: 0 
Host: 0 
 

 

1. Rozšíření Sportovního úseku 
TM představil v současnosti zpracovávaný návrh rozšíření Sportovního úseku. Tento návrh 
obsahuje mimo jiné zařazení zástupců SPS, SCM 29er, SCM ILCA a SCM iQFOiL do SÚ. Všichni 
členové Komory trenérů byli přidáni do kanálu MS Teams 2022 Reorganizace ČSJ SÚ, kde mají 
přístup k projednávaným materiálům. Dále byli požádáni k okomentování a připomínkování 
dokumentu SÚ-složení a jednací řád-2022-02-07-po-schůzi.docx do 23:59:59 v sobotu 12. 4. 
2022 tak, aby ostatní členové SÚ měli možnost se s připomínkami seznámit před schůzí 
rozšířeného Sportovního úseku, která proběhne v pondělí 14. 2. 2022 v 17:00. 
 

2. Laboratorní testy ČSJ 
JNK předložila finanční náročnost provedení testů na FTVS (Praha), FSpS (Brno) a FTK 
(Olomouc). JNK má za úkol ověřit finanční podmínky v jednotlivých centrech (DPH) a prověřit 
navíc ještě možnosti testování v CS MV (kontakt poskytne TM). 
 

3. Testování členů SCM a SPS 
Terénní testy členů SCM proběhnou pod vedením trenérů SCM na prvních jarních 
soustředěních. Testování členů SpS Q společně domluví JNK a NS. 
 

Laboratorních testů se budou účastnit všichni členové SCM a vybraní členové SpS po jejich 
poslední sezóně v SpS, pokud budou mít vizi přechodu na další podporovanou třídu a zařazení 
do příslušného SCM. 
 

4. Nominace na WS Youth WCH 2022 - trenéři 
Na akci budou vysláni dva trenéři a jeden teamleader.  
 

  

https://ceskysvazjachtingu.sharepoint.com/:w:/s/PracovnskupinyVVSJ-2022ReorganizaceSJS/EY6j_tzgbV5PlcyA9T6Xv6cBI_xFGnWIiVLBctuUuI41Zw?e=6ARMbW


 

 

5. Yarmill - návod a struktura jmen souborů 
ŠN dokončil návod použití aplikace Yarmill. Návod je umístěn v Metodických pokynech přímo 
v aplikaci Yarmill a dále je k dispozici v PDF verzi. 
 

 

 

https://yarmill.notion.site/SJ-Yarmill-n-vod-pro-z-vodn-ky-
57601825fbdc42c28e1b32206c3e0862 

 

 

Dále ŠN předložil struktur názvů vkládaných videí. Každý název videa musí začínat kódem 
jednotlivé lodní třídy: I4, I6, I7, 29er, 49er, Q, IQF, T293, RSF 
 

Poté následuje mezera a začíná popis obsahu videa za použití zkratek z návodu aplikace Yarmill: 
Tech, up, dwn … 
 

Po popisu obsahu si může trenér napsat další svoje poznámky k videu. 
 

Příklady názvu: 
I4 UP TECH práce s kormidlem … ILCA 4 jízda proti větru technika práce s kormidlem 
29er DWN HLZ … 29er jízda po větru halzy 
 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Tomáš Musil 

Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK 
 

https://yarmill.notion.site/SJ-Yarmill-n-vod-pro-z-vodn-ky-57601825fbdc42c28e1b32206c3e0862
https://yarmill.notion.site/SJ-Yarmill-n-vod-pro-z-vodn-ky-57601825fbdc42c28e1b32206c3e0862


Pravidelná mesačná správa za JANUÁR 2022

Sportovní centrum mládeže

Lodná trieda: 29er
Tréner: Dominika Vaďurová
Dátum: 02.02.2022

Január sme začali zimným sústredením v Jizerkách (6.-9.1.20220. Bohužiaľ kvôli chorobe sa nemohli
zúčastniť všetci členovia SCM. Obsadenie: Dadák, Viščor, Kraus, Baštář, Šlechtická, Viščorová,
Paigerová, Tkadlec, Bauerová. Sústredenie bolo venované fyzickej a teoretickej príprave. V teórii
sme preberali situácie na vode, ktoré sú často problematické a ako ich riešiť, alebo im predchádzať.
Posádky tvorili aj vlastnú SWOT analýzu. Fyzická príprava pozostávala z vytrvalostnej a silovej časti
-  2-fázových tréningov.

Až do odchodu do Valencie prebiehala individuálna kondičná príprava pomocou tréningov z 
Yarmill-u.

V piatok 28.1. začal tréningový kemp vo Valencii. Príprava bola obohatená o kondičné tréningy
s Johankou Kořanovou Nápravníkovou. V sobotu a nedeľu sme využili podmienky sea-breeze, od 4
do 12 uzlov. Posádky si po dlhšej zimnej pauze zvykali na vlny. Problém im robí najmä oceánsky
swell, ktorý vyžaduje precíznu prácu telom a koordináciu váhy a kormidlovania.

Členovia SCM Viščor, Viščorová kvôli chorobe prileteli o pár dní neskôr a preto bola dočasne
utvorená posádka Dadák/Šlechtická. Tréningy boli zamerané na boathandling, najmä manévre a
techniku jazdy vo vlnách. Každý tréningový deň bol zakončený krátkymi rozjazdami, aby sme do
tréningu pridali manévre na bójkach. Tréningy boli dvojfázové – buď na vode, alebo alternované
kondičným tréningom. Cieľom zimných tréningov je naučiť posádky rutine, ktorá zahŕňa prípravu a
kontrolu lode, prípravu jedla a pitia, vecí na vodu, stanovovanie cieľov a ich vyhodnotenie na dennej
báze, ohodnotenie ostatných posádok a spoločnú diskusia.

Hodnotenie posádok:

Dadák/Viščor - Luky s Danom majú veľmi konzistentné manévre. Stále je pre nich veľkou výzvou
technika jazdy a udržanie rýchlosti v slabom vetre a vlnách. V tréningu sú aktívni a prinášajú do
teamu veľa skúseností.

Viščorová/Šlechtická - Nela a Katy sú pre tréning zapálené a každý deň berú ako možnosť naučiť
sa niečo nové. Hlavnou prácou a výzvou pre nich je komunikácia a synchronizácia kormidla a váhy.
Hlavný posun vidno v celkovm sebavedomí v ovládaní lode.



Bauerová/Holá - Marky a Majda majú  z posádok najlepšiu komunikáciu, ktorú sa musia naučiť
využiť v svoj prospech. Ich doménou je slabší vietor. K tréningu pristupujú zodpovedne a aktívne,
zlepšenie cítiť najmä v obratoch a ich systematickosti.

Kraus/Baštář - Novoutvorená posádka, ktorá potrebuje veľa pracovať na automatizácii manévrov.
Luky a Ondra prejavujú vôľu a schopnosť sa rýchlo učiť a každý deň napredujú. Pozitívne hodnotím
kvalitnú komunikáciu na lodi.



Vypracovala: Dominika Vaďurová



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za leden 2022 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 4 
Trenér: Johana Rozlivková  
Datum: 15.2.2022 
 

V průběhu ledna probíhaly finální přípravy na dva turnusy soustředění ve Španělské Torrevieje v termínech 31.1.-6.2. 

a 5.2.-12.2. Celkem se na soustředění chystalo 16 závodníků LT ILCA 4. V průběhu ledna byly zajišťovány veškeré 

nezbytnosti pro vycestování a organizační příprava na soustředění, včetně komunikace s týmem. Došlo také 

k aktualizaci plánu sezóny.  



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za leden 2022 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 7.2.2022 

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

• Organizace ohledně závod ME u21 Hourtin Francie (registrace, zajištění ubytování a plánování 
logistiky) 

• Plnění úkolů zadaných v rámci Sportovním úsekem. 

• Komunikace se svěřenci a dokončování plánů na rok 2022. 

• Online schůze s rodiči. 

• Individuální kondiční příprava svěřenců. 

• 31.1. odlete na soustředění do Španělska, Torrevieja  

 



Pravidelná měsíční zpráva za leden 2022

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída:  iQFoil
Trenér: Milan Hájek
Datum: 10.2.2022

V lednu jsme se nadále věnovali

• fyzické přípravě a nabírání váhy na novou třídu iQFoil

• aktualizovali jsme jednotlivé tréninkové plány a finalizovali jsme jednotlivá soustředění

• předjednávali jsme spolupráci se zahraničníma trenérama

• zajišťovali jsme první zimní pětitýdenního soustředění v Cadizu, kterého se zůčastní komplet RD28, 
SCM a SpS + přidá se částečně i RD24

V lednu se Kačka Altmannová a David Drda vydali na Lanzarote, kde se v rámci zimní přípravy zůčastnili 
závodu iQFoil International Games v dospělých kategoriích.



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za leden 2022 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Optimist 
Trenér: Nikol Staňková 
Datum: 16.2.2022 
 

• Příprava zimních tréninků 
- Příprava k odjezdu na Maltu 

• Online schůzka se zákonnými zástupci závodníků 
- 18.1., konzultace plánu sezony, budgetu, logistiky jednotlivých akcí, přihlášení na závody 

 

• Školení vyplňování TD YARMILL pro nové závodníky SPS 
 

• Přednáška pravidel pro členy SPS od Vaška Brabce 



 
 

 
 
 

Přehled PR leden 2022  
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 

• Michal Krysta přes Atlantik – ČT, Frekvence 1, Reflex, Deníky, Lidé a Země 

• STOVKA přes Atlantik – Deníky 

• Jachtař roku – nominace – ČTK, ČTSA, Deníky  

• Přednášky Jachtařské akademie – Nová Večerní Praha, Pražský magazín 

• Příprava reprezentantů v zahraničí – web, FB a IG ČSJ, jachtařská média 
 
Hlavní mediální výstupy z těchto akcí jsou na: https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich 
 
2) Zacnisjachtingem.cz – pracovali jsme na nové grafice a úpravě textů pro SEO optimalizaci 
stránky www.zacnisjachtingem.cz. Návrh nové stránky byl představen zástupcům klubů a krajů 
během jejich schůzky, konané 10. 2.  
 
3) Jachtař roku 2021 – proběhlo hlasování. Vyhlášení ankety bude 22. 3. 2022, bude pouze pro 
pozvané oceněné jachtaře a předávající, bude mít formu natáčení a uskuteční se v prostorách 
Yachtnig.com stejně jako vloni. Z vyhlášení vznikne 15minutový sestřih, který odvysílá ČT Sport. 
 
4) Obálka ročenky 2021 – byla navržena a vytvořena obálka ročenky 2021, je připravena k tisku.  
 
5) Průběžně probíhají jednání s potenciálními partnery ČSJ 
 
6) Průběžně probíhá aktualizace webu (reprezentanti, trenéři, lodní třídy) a úklid databáze fotek 
a videí v archivu ČSJ – aktualizace profilů reprezentantů na webu proběhla z dostupných 
podkladů. 
 
7) Schůzka PR komise – proběhla online 11. 2. – účast (Kateřina Fantová, Pavel Winkler, Jitka 
Tkadlecová, Klára Houšková, Eva Skořepová) 
Hlavní témata: Jachtař roku a projekt Začni s jachtingem 
 

Přehledy: 
 

Sledující Facebook 1. 1. 2 647/31. 1. 2 692 
 

 
 

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


 
 

 
 
 

Sledující Instagram 1. 1. 1007/31. 1. 1 034 
Dosah příspěvků: 1.–31. 1. 
 

 
 
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% 

IX.21 33 000 11 000 37,92% 

X.21 18 000 6 800 43,33% 

XI.21 14 000 6 000 51,39% 

XII.21 8 900 3 800 51,66% 

I.22 9 500 4 300 51,79% 

 

http://www.sailing.cz/


 
 

 
 
 

 
Návštěvnost webu www.zacnisjachtingem.cz: 
 

Měsíc Návštěvy Uživatelé Míra 
okamžitého 

opuštění 

IX.21 920 688 61,41% 

X.21 84 63 58,33% 

XI.21 71 63 66,20% 

XII.21 80 67 60,00% 

I.22 190 140 62,63% 

 
Podle monitoringu médií Anopress bylo v českých médiích za leden publikováno  
1 043 příspěvků se zmínkou o jachtingu. 
 

Plán PR na únor a březen 2022 
 
1) Jachtař roku 2021 

• 22. 3. slavnostní vyhlášení 

• Připravit vyhlášení, zajistit propagaci a média na akci. 

• Tisková zpráva hotová předem do 10. 3. 

• Po vyhlášení přidat rozhovor s vítězem 
 
2) Zacnisjachtingem.cz – pokračovat v projektu – upravit stávající stránku graficky i obsahově 
podle připraveného návrhu ve spolupráci s Petrem Šlehoferem, využít klíčová slova a promování 
k zajištění vyšší návštěvnosti – připravit plán promovaných příspěvků a propagace stránky v dalších 
jachtařských médiích a serverech, spolupracovat s kluby. 
 
3) Tréninkový deník Yarmill – přiblížit klubům a trenérům – přednáška v rámci Jachtařské 
akademie proběhne 10. března, 14 dnů předem mailing na trenéry a kluby, upoutávka na web a FB 
 
4) Připravit harmonogramy kampaní na významné regaty v roce 2022 a spojit se s organizačními 
týmy – MMČR mládeže, Eurocup ILCA, ME RS Feva a Mezinárodní regata Starů, Regata 130 let 
jachtingu v roce 2023   
 
5) Jednání s potenciálními partnery ČSJ a jednotlivých akcí 
 
6) Aktualizace databáze novinářů 
 
7) Na zářijový VV ČSJ připravit návrh rozpočtu a formátu Jachtaře roku 2022 
Navrhnout přesun z rozpočtu PR do rozpočtu Významných akcí 
 

http://www.zacnisjachtingem.cz/


 
 

 
 
 

11. 2. 2022, Eva Skořepová 



	

	

	
ZÁPIS	ZE	SCHŮZE	KOMISE	KLUBŮ	A	KRAJŮ	2022	

 
Jednání se uskutečnilo dne 10.2.2022 od 18:00 do 20:00 hod. prostřednictvím MS 
Teams.  
 
Přítomen:  Kateřina Fantová (KKK ČSJ), Radim Vašík, Stanislav Hrdlička (JMK) Martin 
Soušek (PHA), Martin Žižka, Petr Müller (LBK, USK) Miloš Kormunda, Petr Novotný 
(KHA)  Pavel Kamenský, Richard Kafka(VYS) Stanislav Červinka (OLM) Jiří Bobek ( 
MSK). 
Omluven: Ivo Jakubec (SČK), Karel Luksch (JHČ), Martin Srdinko (PAR), František 
Víták (KVA, PLK) 
Nepřítomen: Petr Přikryl (ZLK) 
Host: Eva Skořepová (PR managerka ČSJ) 
 
Program : 
 
1) Prezentace krajů a klubů k sezoně 2021, 
2) Informace členů VV ČSJ k sezoně 2022, 
3) PR a projekt ČSJ „Začni s jachtingem (Skořepová), 
4) Tréninkový deník YARMILL  (Skořepová), 
5) Diskuse, různé 
 

1) Předsedové krajů a zástupci klubů prezentovali svou činnost a aktivitu v roce 
2021 včetně financování jednotlivých aktivit. 
- většina klubů je spokojena s materiální podporou resp, systémem 

podpory poskytnuté z investiční dotace NSA. 
- Díky této podpoře dochází k oživení klubů v práci s dětmi a mládeží ( YC 

Dyje, JK Rozkoš, YC Velké Dářko) 
- Miloš Kormunda a Petr Novotný z Rozkoše požádali účastníky schůzky o 

odkup starších lodí primárně RS Tera a RS Feva. 
- Stanislav Hrdlička, nový předseda YC Dyje Břeclav vyzval VV ČSJ ke 

společnému řešení pronájmu pozemků a vodních ploch pod moly od 
státní správy. 

2) Radim Vašík za VV ČSJ upozornil účastníky o každoroční povinnosti 
aktualizace členské základny na webu ČSJ.  
Z diskuse v tomto bloku dále vyplynul požadavek na zlepšení 
informací/formální úprava dokladů po platbě startovného platební bránou na 
webu ČSJ, a to tak, aby při použití dokladů při vyúčtování dotací bylo 
prokazatelné za jaký závod a pro kolik účastníků bylo startovné uhrazeno. 

3) Eva Skořepová (PR managerka ČSJ) seznámila účastníky schůzky s aktuálním 
stavem projektu „Začni s jachtingem“ a vyzvala zástupce klubů k aktivitě a 
spolupráci na tomto projektu. Dále je vyzvala (již opakovaně a po několikáté) 
k aktualizaci dat, kontaktů a informací v sekci Kluby na webu ČSJ, tak aby 
tyto informace byly aktuální a po propojení s webem „Začni s jachtingem“ 
využitelné.  

4) Eva Skořepová představila účastníkům tréninkovou aplikaci Yarmill a 
informovala o samostatném semináři, který ukončí letošní ročník zimních 
přednášek Jachtařské akademie. Seminář proběhne 8. března a bude 
prezentován všemi komunikačními kanály ČSJ.  

 
Zapsala Kateřina Fantová, 10. 2. 2022 
 


	0Zapis z VV 2022-02-17
	1SÚ-pracovni-skupina-pro-rozsireni-zapis-2022-final
	2TMK komise ČSJ – návrh rozpočtu a plánu na rok 2022
	3su-2022-02-17
	Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ)
	Zápis z jednání Komory trenérů Sportovního úseku ČSJ

	4Zpráva trenéra - SCM 29er - 2022-01
	5Zpráva trenéra - SCM ILCA 4 - 2022-01
	6Zpráva trenéra - SCM ILCA 4+6+7 - 2022-01
	7Zpráva trenéra - SCM iQFoil - 2022-01
	8Zpráva trenéra - SpS Q - 2022-01
	9Přehled PR leden 2022 a plán na únor a březen 2022
	10Zápis ze schůze komise klubů a krajů 2022

