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Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 16. června 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: O. Bobek (do 14:10), K. Fantová, T. Musil, V. Lambl (od 13:25), R. Vašík 

Omluveni: M. Soušek 

KK: P. Ondráček 

Host: V. Dvořák 

 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka ze dne 23. 5. 2022 nominovat na 

Youth Sailing World Championships 2022 na základě nominačního závodu ME iQFoil 2022 

následující závodníky: 

iQFoil M: David Drda  

iQFoil W: Barbora Švíková 

 

Výkonný výbor obdržel rezignaci Vladimíra Dvořáka ke dni 27. 5. 2022 na člena Výkonného výboru 

ČSJ. Výkonný výbor vzal rezignaci na vědomí a děkuje Vladimíru Dvořákovi za veškerou odvedenou 

práci pro český jachting a přeje mu mnoho úspěchů v jeho další osobním a pracovním životě. 

 

Valná hromada ČSJ konaná dne 28. května 2022 ukládá Výkonnému výboru ČSJ: 

1. aktivně působit na členskou základnu pro doplnění členů VV a odborných komisí ČSJ 

2. zapracovat do směrnice C12 přesněji statut sportovního úseku. Termín do 31. 7. 2022 

 

 

1) Projednání zápisu      

 

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

 

 

K úkolu 22-06 (Opatřit informace z ČVS a ČSK, zda se zabývají problematikou zvyšování cen 

pronájmů záborů vodních ploch a pozemků v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků, které 

využívají kluby ČSJ ke své neziskové činnosti. Dále VV ukládá pracovní skupině připravit podklady 

pro jednání se zástupci Ministerstva zemědělství): 

Úkol trvá. K. Fantová informovala, že pracovní skupina pokračuje v přípravě podkladů pro pracovní 

jednání na MZe. 

 

K úkolu 22-12 (Zaslat změny ve vedení KSJ Olomouc a jejich změnu adresy na rejstříkový soud): 

Úkol trvá. D. Dvořáková informovala, že ČSJ obdržel od Městského soudu v Praze rozhodnutí ze dne 

25. 5. 2022 o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku. Po uplynutí patnáctidenní lhůty pro 

odvolání budou změny ve spolkovém rejstříku provedeny.  

 

K úkolu 22-13 (Zaslat elektronickou poštou delegátům VH ČSJ čerpání rozpočtu za rok 2021, návrh 

rozpočtu na rok 2022 a účetní závěrku za rok 2021, která obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztrát 

včetně přílohy k účetní závěrce) a k úkolu 22-14 (Zaslat elektronickou poštou delegátům VH ČSJ 

návrh Stanov ČSJ): 

Úkoly splněny. D. Dvořáková informovala, že návrh Stanov ČSJ spolu s ostatními materiály včetně 

výročních zpráv za roky 2020 a 2021 byl delegátům VH ČSJ zaslán dne 19. 5. 2022. 
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2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ 

 

D. Dvořáková informovala, že do kurzů trenérské školy pro licenci B a licenci A, které bude FTVS 

od podzimu opět otevírat, se v současnosti přihlásil jeden zájemce o licenci B a jeden zájemce 

o licenci A. Termín pro zaslání přihlášek na sekretariát ČSJ je do 22. 6. 2022. 

 

 

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

 

Výkonný výbor a Sportovní úsek ČSJ děkuje týmu SSL GOLD CUP ve složení kapitán/taktik Ondřej 

Teplý, kormidelník Petr Fiala v dalších pozicích: Sára Tkadlecová, Štěpán Novotný, Vojtěch Lambl, 

Jakub Dobrý, Tomáš Vika, David Kovařík a Jan Daněk za reprezentaci českého jachtingu a České 

republiky a gratuluje týmu k postupu do finále. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil návrh na doplacení zálohy budgetu členů RD 2024 

pro období do konce července 2022 následovně: 
 

Závodník 
do konce 07 / 

2022 [tisíc Kč] 

vyplaceno na 

zálohách [tisíc 

Kč] 

doplatek zálohy 

[tisíc Kč] 

Alessia Palanti 675 180 495 

Klára Himmelová 506 180 326 

Ondřej Teplý  675 180 495 

Viktor Teplý 675 180 495 

Karel Lavický 675 180 495 

Kateřina Švíková 506 180 326 

Barbora Švíková 338 180 158 

Kateřina Altmannová 338 180 158 

 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

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

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

Alex Lojínová, 4. místo MEJ U17 Techno 293 junior dívky, Cagliari (ITA) - 17 836,- Kč 

Nicol Říčanová, 6. místo MEJ U17 Techno 293 junior dívky, Cagliari (ITA) - 14 659,- Kč 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

Výkonný výbor jednohlasně schválil následující návrh předložený trenérkou SpS Q na jmenovitou 

nominaci na ME Optimist, které se bude konat 30. 7. – 6. 8. 2022 v Dánsku: 

chlapci: Tomáš Peterka, František Burda, Richard Kováč 

dívky: Beata Dokoupilová, Tereza Chlumská, Liliana Dymáková, Julie Čaganová 

Team leader: Martin Čagan 

Coach: Nikol Staňková 
Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil žádost Lenky Stolárikové, zástupkyně ALT 

29er na Slovensku o zapůjčení minimálně jedné až dvou svazových plachetnic 29er.  

T. Musil konstatoval, že pronajímaní lodí pořízených z dotačního titulu MŠMT není možné, lodě lze 

pouze zapůjčit členům ČSJ. Výkonný výbor žádost zástupkyně ALT 29er jednohlasně zamítl. 
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O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM 

a SpS za květen jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

VV obdržel žádost prezidenta ALT Q M. Lojky o doplnění KTM o zástupce ALT Q. O. Bobek 

informoval, že v současnosti pobíhají jednání se zástupci ostatních LT, které mají zřízené SpS a SCM. 

Návrh na rozšíření KTM bude předložen na červencovém zasedání VV v souladu s úkolem 22-15 

uloženým Výkonnému výboru Valnou hromadou ČSJ. 

 

VV obdržel žádost Jakuba Burdy o setkání s členy SÚ. Výkonný výbor předal žádost T. Musilovi. 

 

 

4) MČR 2022 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že proběhlo první MČR sezony 2022, a to MČR LT Star, na 

které navazuje závod „17th District Championship Of Star Class”. 

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Jana Skřepka o schválení nové lodní třídy Techno 293 slalom, 

zkratka SLT. Dále J. Skřepek žádá o možnost uspořádání MČR Techno 293 slalom pro rok 2022. 

Toto MČR by se konalo jako součást závodu MČR Slalom Open v chorvatské Viganji. 

Výkonný výbor hlasováním (pro: Bobek, Fantová, Musil, Vašík; proti: 0; zdržel se:0) schválil novou 

lodní třídu Techno 293 slalom, zkratka SLT. 

Výkonný výbor hlasováním (pro: Fantová, Musil, Vašík; proti: Bobek; zdržel se: 0) žádost uspořádat 

MČR Techno 293 slalom pro rok 2022 neschválil. Pro rok 2022 bude závod vypsán jako Velká cena. 

 

5) Čerpání rozpočtu 2022 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 14. 6. 2022.  

 

V roce 2022 bude v období do příští Valné hromady ČSJ Výkonný výbor ČSJ hospodařit maximálně 

úsporně do výše schválených zásad hospodaření pro rok 2022. Valná hromada ČSJ pověřuje Výkonný 

výbor ČSJ pro období do příští Valné hromady ČSJ provádět úpravy zásad hospodaření. 

 

Z důvodu snížení dotace od NSA o cca 1 400,00 tis. Kč Výkonný výbor ČSJ rozhodl o snížení 

rozpočtu v rámci nákladových položek, následujícím způsobem: 

 

Kapitola 1 – Sportovní úsek snížení rozpočtu o 1 200,00 tis. Kč na částku 18 052,50 tis. Kč. 

VV ukládá SÚ ČSJ do červencového zasedání VV předložit návrh úspor v jednotlivých položkách 

rozpočtu kapitoly 1. 

 

Kapitola 2 - Sportovně-technický úsek snížení rozpočtu o 150,00 tis.  na celkovou částku 830,00 tis. 

Kč, a to v těchto položkách: 

v položce 2101 o 40,00 tis. Kč na částku 140,00 tis. Kč 

v položce 2114 o 10,00 tis. Kč na celkově 0,- Kč 

v položce 2401 o 30,00 tis. Kč na celkově 70,00 tis. Kč 

v položce 2403 o 20,00 tis. Kč na celkově na 0,- Kč 

v položce 2404 o 50,00 tis. Kč celkově na 0,- Kč 

 

Kapitola 3 - Administrativní úsek o 65,00 tis. Kč na celkovou částku 1 512,47 tis. Kč, a to v těchto 

položkách: 
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v položce 3501 o 15 tis. Kč celkově na 0,- Kč 

v položce 3503 o 50 tis. Kč celkově na 0,- Kč 

v položce 3603 o 50 tis. Kč celkově na 0 Kč 

Navyšuje se položka 3605 o 50,00 tis. Kč na celkovou částku 50,00 tis. Kč 

 

Celkově se náklady rozpočtu snižují o 1 415,00 tis. Kč na celkovou částku 24 685,00 Kč. 

Výkonný výbor jednohlasně schválil výše uvedené snížení rozpočtu v jednotlivých kapitolách. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ zaslal prostřednictvím datové schránky dne 31. 5. 2022 

do sbírky listin usnesení VH ČSJ, účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2020/2021. Listiny jsou 

zveřejněny ve veřejném rejstříku. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že jménem předsedy ČSJ zaslal deklaraci podpory Yacht 

Clubu Vranovská přehrada z.s. ve věci získání individuálních výjimek pro vlastníky malých plavidel 

– plachetnic k použití spalovacího motoru na Vranovské přehradě jako pomocného pohonu 

k manévrům v místě. Tato deklarace bude zaslána na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 

životního prostředí.  

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že obdržel od ČOV zpětnou vazbu z Programové konference 

ČOV, která se uskutečnila 13. 4. 2022 v O2 universum.  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že na webu ČSJ v sekci dokumenty pod značkou A1 jsou 

zveřejněné Stanovy ČSJ účinné od roku 2023. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ obdržel dne 1. 6. 2022 do datové schránky svazu 

rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výzvě PSS22 pro rok 2022. Český svaz jachtingu obdržel oproti 

roku 2021 o 1 437 968,- Kč nižší dotaci.  

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel žádost Lukáše Vavrly, ředitele závodu CTL 222423, o udělení výjimky 

z Národních předpisů ČSJ pro Bermuda Cup pohár Slezské Harty v termínu 2. 7. - 3. 7. 2022. Radim 

Vašík navrhl udělení výjimky z Národních předpisů ČSJ, a to z doplnění preambule ZPJ části 6, 

následujícím způsobem: 

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

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

při registraci prokážou platnou závodní licencí ČSJ 

Výkonný výbor jednohlasně rozhodl výjimku udělit tak, jak navrhl Radim Vašík. 

 

 

7) Různé  

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za květen a plán práce na červen a červenec 2022, 

který je přílohou tohoto zápisu. 

 

Eva Skořepová zaslala zápis z jednání PR komice ČSJ, které se konalo 10. 6.  2022 (viz příloha tohoto 

zápisu). 
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P. Ondráček – předseda KK ČSJ – předložil členům VV stanovisko KK ČSJ ve věci podání pana Jana 

Hirnšala (viz příloha). Výkonný výbor vzal stanovisko a doporučení KK na vědomí. 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 21. července 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

Přílohy zápisu: 

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za květen 2022 

2. Přehled práce PR za květen a plán práce na červen a červenec 2022 

3. Zápis z jednání PR komice ČSJ 

4. Stanovisko KK ČSJ ve věci podání pana Jana Hirnšala 

 

 



Pravidelná mesačná správa za MÁJ 2022

Sportovní centrum mládeže

Lodná trieda: 29er
Tréner: Dominika Vaďurová
Dátum: 25.5.2022

Začiatkom mesiaca sme v spolupráci s Johankou Nápravníkovou Kořanovou organizovali
sústredenie pre posádky 29er, vrátane posádok SCM, v Černé v Pošumaví. Sústredenie bolo
zamerané na kontrolu poľa a tréningové štarty a rozjazdy aj s poľskými posádkami, ktoré sa k
tréningu pridali.

Po sústredení nasledoval EuroCup vo veľmi premenlivých podmienkach. Napriek tomu, že je SCM
počas tréningu veľmi výkonnostne vyrovnané, v preteku sa vždy prejavia skúsenosti a počet
najazdených dní vo veľkom poli. Meniace sa podmienky a nepravidelný vietor dali posádkam
možnosť zamyslieť sa nad “risk managementom” a spôsobom rozhodovania. Konzervatívny prístup v
stratégii a taktike bude počas nadchádzajúceho vrcholu sezóny veľmi dôležitým aspektom dobrého
výsledku.

Výsledky EuroCup Lipno:
2. Dadák/Viščor
3. Kraus/Baštář (1. U17)
5. Nevelöš/Nevelöš
9. Viščorová/Šlechtická (3.dievčatá)

S prítomnými posádkami SCM sme vyhodnocovali Performance Profiling a nastavovali tak priority na
zvyšné tréningy a prípravné preteky pred MS a ME.

O týždeň neskôr sa 3 SCM posádky účastnili Českého poháru na Nových Mlýnoch v silnom vetre.
1. Dadák/Viščor
2. Viščorová/Šlechtická
3. Bauerová/Holá
4. Kraus/Baštář

31.5. je naplánovaný odchod na prípravný pretek Young Europeans do nemeckého Kielu, kam sa
posádky vrátia na Kieler Woche v polovici júna.

Hodnotenie posádok:

Dadák/Viščor - Hlavnou prioritou Lukáša a Dana je konzistentnosť v rozhodnutiach a absolútna
kontrola poľa (predvídanie, kontrola fleetu na úkor vzdialenosti náskoku, 100% commitment v
rozhodnutiach). Ďalším cieľom je doladiť nastavenie lode a stratégiu v slabom vetre (najťažšia
posádka). Je u nich vidno stále nasadenie a aktivitu, sú otvorení diskusii.

Viščorová/Šlechtická - Nela a Katy majú dlhodobý problém s komunikáciou. Možno však
zaznamenať častejšie úspechy v tomto ohľade. Oveľa lepšie zvládajú silný vietor a štartové situácie.
Je nutné aby mali stály prehľad o dianí naokolo (bójka, vietor, lode) a nestratili sa tak v poli. Ak majú
100% sústredenie a spolupracujú ako team za každých okolností, dokážu mať



kontrolu nad poľom a robiť správne rozhodnutia.

Bauerová/Holá - Markétka a Majda sa zúčastnili len závodu na Nových Mlýnoch z dôvodu maturity.
V preteku bolo cítiť dlhšiu pauzu od času na vode. Je nutné znova zmeniť fokus na jachting a
pokračovať v kondičnej príprave, ktorá bude u nich počas vrcholu sezóny rozhodujúca.

Kraus/Baštář - Lukáš a Ondra na tréningoch dominovali a dobré výkony predvádzali aj posledné dva
dni preteku na Lipne. Výrazne zlepšili taktiku a celkový boathandling na zaďák, pracujú na
automatizácii akcelerácie. Majú dobrý cit pre loď. V silnejšom vetre sa treba vyhýbať nevynúteným
chybám najmä pri manévroch. Ich pokrok je rýchly.

Nevelöš/Nevelöš - Pre Tibora a Adam bolo Lipno prvým tréningom a pretekom tento rok na 29eri. V
tréningu sa potrebovali trochu zohrať. Na preteku predvádzali veľmi dobré štarty, ktoré im umožnili
dobré dojazdy na 1.bójku. Tak ako u Lukáša a Dana, preberali sme najmä kontrolu pola a taktické
rozhodnutia, ktoré sa postupne zlepšovali. Treba pracovať na komunikácii v rámci posádky  nastaviť
ju tak, ako fungovala koncom minulého roka.



Vypracovala: Dominika Vaďurová



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za květen 2022 
 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 1.6.2022 
 

• Soustředění + závod EC Torbole 9.-16.5. 
o Účast: Linda Dokoupilová, Adéla Rabasová. Tatiana Bělunková, Kristýna Flosmanová, mimo 

SCM Helena Hýžová, Jan Bělík 
o Na Gardu jsme přijeli v pondělí dopoledne, připravili lodě a dali člun na vodu, tak aby bylo 

možné v úterý naplno trénovat. Závod měl 4 dny a předcházeli mu dva dny tréninku. 
Podmínka během tréninku i závodu byly ideální, slunečno a vítr mezi 5 – 9 m/s. V plánu bylo 
8 rozjížděk. Po 4 rozjížďkách se rozřazovalo do finálových skupin. Maximální počet 8 rozjížděk 
odjeli jen některé skupiny. Všechny rozjížďky se odjely na jižní vítr a často byl start umístěn 
v blízkosti pravé skály (z pohledu na jih). Proto takticky to bylo poměrně jednoduché. Po 
startu chtělo co nejdříve otočit doprava a dojed si pro změnu. Na startu býval často velmi 
zvýhodněn pin, proto v některých startech se nevyplatilo startovat za každou cenu od prámu. 

o Cíl: zaměření na starty a první stoupačky 
o Hlavní problém během závodu: starty 
o Kristýna Flosmanová 

§ 30./245 (9. dívka), 12 % závodního pole 
§ Kristýna jezdila velmi pěkně a podařil se jí krásný výsledek. Při jízdě na stoupačku je 

v tomto větru velmi rychlá. Perfektně vyvažuje, je potřeba více zapojit práci těla a 
otěží. Nejvíce bojovala se starty. Měla problém se udržet v první linii v poslední 
minutě. 

o Linda Dokoupilová 
§ 91./245, 37% závodního pole 
§ Linda bojovala se starty a občas v silném větru měla horší trim (málo utažený kiking). 

Povedlo se jí několik hezkých rozjížděk a ke konci závodů i pár perfektních startů. 
Velmi pěkně vyvažuje, ale chybí jí práce s otěžemi. 

  



 
 

 
 

 

 
o Tatiana Bělunková 

§ 152./245, 62% závodního pole 
§  Táňa také bojovala se starty. Chyběla jí agresivita a kvůli tomu často vypadla z první 

linie. Dále je potřeba zlepšit techniku vyvažování a naučit se správný trim v silném 
větru. 

o Adéla Rabasová 
§ 204./245, 83% závodního pole 
§ Adéla je lehká závodnice a proto v těchto podmínkách nejezdila moc dobře. Povedlo 

se jí pár pěkných startů, ale poté jí chybí rychlost. Důvodem je váha, ale také špatná 
práce s otěžemi a tělem.  

o Jan Bělík 
§ 80./245, 32% závodního pole 
§ Jenda jezdil velmi pěkně v kvalifikačních rozjížďkách a dostal se do zlaté skupiny, kde 

mu to již tolik nešlo. Jenda také bojoval se starty, ale je poměrně rychlí na stoupačky, 
kde ale často má horší trim (povolený kiking) a méně pracuje otěžemi. 

o Helena Hýžová 
§ 112./245, 45% 
§ Helča je velmi rychlá na stoupačku a perfektně vyvažuje. Během tréninku dokázala na 

rychlost bojovat s Kristýnou. Bohužel Helče chybí zkušenosti se starty ve velkém poli 
a sebevědomí. Povedlo se jí jen málo startů, ale často se dokázala ještě probojovat do 
první poloviny. Při lepších startech by bez problému byla ve zlaté skupině. 

o Závodu se účastnili také Alessia Palanti, Mikuláš Vaszi, Andrew Lawson, Jakub Halouzka a Jiří 
Himmel se svými trenéry. 

§ Alessia Palanti 40./213, 19% 
§ Mikuláš Vaszi 30./54, 55% 
§ Andrew Lawson 29./54, 53% 
§ Jakub Halouzka 24./54, 44% 
§ Jiří Himmel 43./54, 79% 



Pravidelná měsíční zpráva za květen 2022

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída:  iQFoil
Trenér: Milan Hájek
Datum: 10.6.2022

V květnu nás čekal první vrchol sezony ME v olympijské třídě iQFoil, které se jelo v Torbole. 

Na poslední přípravu jsme vyrazili s RD28 a RD24 do Campione na iQFoil Games v dospělé kategorii. S 
přípravou nám tady a následující dny pomáhal Steve Allen, několikanásobný mistr světa ve windsurfingu.

Pro některé mladé závodníky z týmu, jimž je teprve 16–17 let, to byl první ostrý start v dospělé kategorii. 
Nejlépe si v závodě vedly sestry Švíkovi, u kterých je znát zkušenost v této kategorii. Kačka dojela druhá 
mezi dospělýma a Barča první v U21. Dobře se v závodě ukázala také Kristýna Piňosová, která na tom není 
rychlostně špatně, jen je třeba zapracovat na detailech.

Více o závodě ZDE.

https://www.sailing.cz/clanky/nekolik-medaili-z-iqfoil-games-pred-mistrovstvim-evropy-na-garde


Následující týden proběhlo v Torbole soustředění, na které bylo pozvané také celé SCM, aby se i ti 
nejmladší postupně zapojili s RD týmem do společného tréninku na foilu. Pro RD to byla poslední příprava 
před ME. Závodníci byly rozděleni na dvě skupiny, dle výkonosti a vždy jedna trénovala se mnou a druhá se
Stevem. Využili jsme tak možnosti testování a porovnávání materiálu a techniky celého týmu s velkou 
podporou Steva Allena. Na závěr každého tréninku jsme jezdili společně tréninkové rozjížďky a zaměřili 
jsme se pak také hlavně na starty - kurz a slalom, které jsou na foilu klíčem k úspěchu. Jeden den jsme si 
projeli také trať maratonu Torbola – Malcesine hrad a zpět, abychom si mohli následně probrat a stanovit 
strategii do závodu.

Mistrovství Evropy olympijské třídy iQFoil se zúčastnilo kompletní RD. Pro české závodníky v U19 to byla 
zároveň kvalifikace na letošní juniorské mistrovství světa pořádané světovou jachtařskou federací – Allianz 
Youth Sailing World Championships – které se pojede v červenci v Haagu.



Mezi ženami se podařilo našim čtyřem závodnicím dostat do zlaté skupiny. Každá z nich si vybrala lepší a 
horší den. Nejlépe nakonec zajela ta nejzkušenější, Kateřina Švíková na 31. místě z 95 žen na startu. 
Barbora Švíková hned za ní, a tímto výsledkem si zajistila nominaci na Youth Sailing World Championships v
Haagu. Dále s malým rozestupem Kačka Altmannová a Kristýna Piňosová. Na tyto čtyři závodnice budeme 
pravděpodobně spoléhat následující rok při první kvalifikaci na OH.

Ve stříbrné skupině jsme měli Nelu Sadílkovou a Kristýnu Chalupníkovou. Obě jsou velmi mladé a je před 
nima velký kus práce. Obě ale stále jezdí mezi juniorkama v U19 a tak je jejich hlavní letošní cíl MS iQFoil 
Y&J na Silvaplaně. Závod pojaly hlavně jako sbírání zkušeností a stanovení si priorit do budoucna.

Mezi 154 muži přijel David Drda také hlavně sbírat zkušenosti. Několika nadějnýma výsledkama nám dává 
naději do budoucna. David je stále v kategorii U19 a tak hlavní cíl je pro letošní sezonu také MS iQFoil Y&J 
na Silvaplaně a  Youth Sailing World Championships v Haagu, kam se tímto závodem kvalifikoval.

Více o závodě ZDE

https://www.sailing.cz/clanky/mistrovstvi-evropy-olympijske-tridy-iqfoil-dalo-nadeji-do-budoucna


 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za květen 2022 
 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Optimist 
Trenér: Nikol Staňková 
Datum: 11.6.2022 
 

 Přípravný závod v dánském Sonderborgu 
- Termín: 25.5.-30.5.2022 
- Účast: J. Tomeš, J. Valenta, B. Dokoupilová, L. Dymáková, J. Čaganová, K. Lojková, V. Kováč, R. 

Kováč, T. Peterka, J. Přikryl 
- Podmínky: 1. tréninkový den slabší vítr o síle do 10 kt, 2. tréninkový den vítr o síle až 30 kt, 

první dva závodní dny vítr o síle 26 – 38 kt, 3. závodní den vítr o síle do 5 kt 
- První tréninkový den jsme se spojili s německým, dánským a americkým týmem pro tréninkové 

rozjížďky a u toho analyzovali místní velmi složité podmínky. Druhým dnem se k nám přidal 
maltský tým a v silném větru, který občas dosahoval takové síly, že se v něm nedalo udržet loď 
na ostrý kurz jsme jezdili převážně bočáky a zaďáky na velice ostrých vlnách. Západní fronta 
stále přesilovala a tak i na první dva dny závodu jsme měli stále velmi větrné podmínky. V pátek 
vítr již od rána dosahoval síly okolo 35 kt, vyčkávali jsme tak z bezpečnostních důvodů na břehu 
až vítr lehce zeslábne. V pozdním odpoledni se zdálo, že vítr ustál a organizátoři vyslali 
závodníky na vodu, ti hodinu čekali pod startem a následně byli opět posláni na břeh. V pátek se 
tak neuskutečnila žádná rozjížďka. V sobotu jsme taktéž čekali do pozdního odpoledne na slabší 
vítr, který nebude přesahovat 26 kt. Po čtvrté hodině jsme byly vysláni na vodu a podařilo se 
odjet 4 rozjížďky ve stále slábnoucím větru. Poslední rozjížďka se startovala v 19:30 o síle větru 
do 10 kt. Výsledky po 4 sobotních rozjížďkách byly finální, protože v neděli se pro nedostatek 
větru nepodařilo odstartovat žádnou rozjížďku.  

- V krásné konkurenci, tedy top 19 členého dánského týmu, top 9 německých kvalifikovaných 
závodníků na MS/ME, top 2 američany kvalifikovanými na ME i 7 členého maltského týmu také 
kvalifikovaného na ME Jeremiáš Přikryl vybojoval bronzovou medaily v celkovém pořadí. 
Oceněnými byli také Jan Valenta na 16. místě, Jiří Tomeš na celkovém 19. místě a 1. místě 
v kategorii U13 i Vladimír Kováč na celkovém 23. místě a 3. místě v kategorii U13.  

- Závodu se celkem účastnilo 12 českých závodníků, kteří jeli zkontrolovat lokalitu letošního ME.  
 



 
 

 
 

 

 Puchar Dziwnowa, poslední kvalifikační závod pro ME 2022 
- Termín: 30.5.-5.6.2022 
- Účast: J. Tomeš, B. Dokoupilová, J. Valenta, L. Dymáková, R. Kováč, V. Kováč, J. Přikryl, K. 

Lojková, J. Čaganová, T. Peterka, L. Krč, celkem 27 českých závodníků  
- Podmínky: po celou dobu slabší až střední vítr do max síly 14 kt 
- Během tréninkových dní jsme se soustředili zejména na rychlost ve slabším větru s vlnami, které 

dělají většině závodníků stále problém. Nejsou schopni vygenerovat rychlost protože se 
soustředí hlavně na stoupavost.  

- První závodní den se podařily dokončit 3 větrné rozjížďky. Na následující den byla předpověď ne 
velice přívětivá, ale nakonec se ve slabém větru podařilo 1 rozjížďku dokončit. Po těchto 4 
rozjížďkách se závodníci rozdělili do zlaté a stříbrné skupiny. Ve zlaté skupině bojovalo 11 
českých závodníků. Následující den finálové části závodu se podařilo opět dokončit 3 rozjížďky 
za poměrně složitých podmínek, které velice komplikoval silný proud. Někteří závodníci a 
závodnice pokračovali v krásných vyrovnaných dojezdech, jiní velice bojovali s rychlostí ve 
vlnách a proudem. Poslední závodní den se dokončila poslední finálová rozjížďka a rozhodla tak 
o české kvalifikaci pro ME 2022.  

- Na základě 3 kvalifikačních závodů se na ME nejsuvereněji kvalifikovali Tomáš Peterka s Beatou 
Dokoupilovou. Tereza Chlumská předvedla veliký pokrok a na ME se kvalifikovala ze 3. místa. 
Slabší větrné podmínky, které byly v Dziwnowě jí plně vyhovovaly a bude mít, jak jsem již 
avizovala dříve, v takovýchto podmínkách velikou šanci na dobrý výsledek při ME. Jako druhý 
chlapec se kvalifikoval František Burda, za ním hned Liliana Dymáková s Julií Čaganovou a třetím 
chlapcem je Richard Kováč.  
 



Pravidelná měsíční zpráva za květen 2022

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: RS Feva
Trenér: Miroslav Horák
Datum: 15.6.2022

V měsíci květnu absolvovali členové SPS RS Feva závod Českého poháru na Dářku, soustředění 

v nizozemském Workumu a zúčastnili se závodu Dutch youth regatta 2022 

Závod Květáková regata (K – 7) – 21.5. - 22.5

Účastníci:  

• Pelnář – Červeň (team A)

• Navrátilová – Navrátilová (team A)

• Sazama – Sazamová (team A)

• Bezušek – Jeřábek (team B)

• Křenková – Křenková (team B)

• Martan – Křížek (team B)

Za ideálních podmínek se jel velice vyrovnaný závod. O prvenství se přetahovaly posádky Pelnář- Červeň,

Navrátilová – Navrátilová a Křenková – Křenková (všichni SPS). Vítězství nakonec získali Pelnář - Červeň

po velice vyrovnaném výkonu ve druhém dnu závodu. Všech šest posádek SPS obsadilo prvních 7 příček

v celkovém pořadí.



Soustředení Workum + Dutch Youth Regatta 2022 – 23.5. - 29.5.

Účastníci:  

• Pelnář – Červeň (team A)

• Navrátilová – Navrátilová (team A)

• Sazama – Sazamová (team A)

• Křenková – Křenková (team B)

• Harmáček – Hrubý

Bezprostředně po ukončení závodu na Dářku následoval  hromadný přejezd členů SPS do Holandska. Za

velmi silného větru a především ve vysokých vlnách jsme absolvovali soustředění před samotným závodem

Dutch Youth Regatta 2022. Tréninky byly zaměřeny na techniku jízdy a manévry ve vysokých vlnách, které

byly pro většinu posádek novinkou a podobné podmínky předpokládáme v Anglii na Mistrovství světa.

Při samotném závodě panovaly ještě tvrdší podmínky, než při úvodním soustředění. Druhý den závodu se

pro příliš silný vítr vůbec nevyplulo. Po prvním dnu drželi Pelnář – Červeň krásné třetí místo. Kluci jezdili

relativně konzistentně, ale dvě horší rozjížďky je bohužel z medailových umístění vyřadily (viz níže). 

Pořadí:

• 9. místo – Pelnář – Červeň

• 10. místo – Sazama – Sazamová

• 11. místo – Křenková – Křenková

• 15. místo – Navrátilová – Navrátilová

(celkem 34 posádek)



Hodnocení jednotlivých posádek:

Pelnář – Červeň

Petr s Matějem na závodech na Dářku i ve Workumu podávali výborné výkony. Ve Workumu jeli dlouhou

dobu „na bednu“. Bohužel si poslední den vybrali trochu smůly, když z krásného třetího místa po první

stoupačce brali po dvou převrženích až osmnácté místo. Vzhledem k tomu, že z předchozího dne už měli

jednu sedmnáctku a škrtala se jen jedna nejhorší rozjížďka, ze souboje o medailové pozice vypadli. Celý

závod ale jinak podávali konzistentní výsledky s maximálním nasazením. 

Sazama – Sazamová 

Michal s Eliškou se po jarním tápání sjeli a jejich výsledky jsou závod od závodu lepší. Navíc dokážou být

velice důrazní v soubojích na bojkách. V Holandku pravidelně zajížděli okolo osmého místa. Podobně jako u

Petra s Matějem je o lepší umístění připravily dvě horší rozjížďky.

Navrátilová – Navrátilová

Holky podaly velice dobrý výkon na Dářku, kde po prvním dnu držely první místo. Ve Workumu standard,

trochu se jim nedařily starty ve větší skupině a pravidelně zajížděly okolo poloviny pole. 

Křenková - Křenková 

Monika s Kristýnou se závod od závodu zlepšují. Ve Workumu jezdily velice stabilně okolo dasátého místa a

celkově obsadily místo jedenácté. Na startu jim chybí trochu důrazu, ale především výbornou technikou se

umí propracovat na dobré umístění v rozjížďce. 



 
 

 
 
 

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

• Začni s jachtingem – ČT1 – pořad Polopatě 

• MSJ Formula kite Torregrande – ČT Déčko Zprávičky, Večerní Praha 

• MS ILCA 7 Mexiko – Sport.cz, Večerní Praha, Nastartu.cz 

• MS Raceboard – ČT Déčko Zprávičky, Deníky, Večerní Praha 

• ME iQFoil Garda – Deníky, Večerní Praha 

• iQFoil Games Garda – Deníky, Večerní Praha, Nastartu.cz 

• Eurocup ILCA Garda – Večerní Praha, Pražský magazín 

• Domácí poháry – Deníky 
 
Mediální výstupy z těchto i dalších akcí jsou na: https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich 
 
2) Newsletter pro členy – byl vytvořen a rozeslán první Newsletter pro členy 
 
3) Začni s jachtingem – byly průběžně zveřejňovány aktuality klubů, zejména příměstské tábory a nábory, 
zároveň jsou příspěvky promovány na Facebooku 
 
4) Valná hromada ČSJ – proběhla na ní prezentace práce PR, především projektu Začni s jachtingem a 
Newsletteru  
 
5) Podpisový vzor byl zaslán členům VV ČSJ a komisím s doporučení jej používat. 
 
6) Probíhala další jednání s potenciálními partnery ČSJ – dále jednáme s několika partnery na MMČR 
mládeže a pro reprezentační týmy. 
 
7) Pokračovala příprava významných akcí – MMČR mládeže, Eurocupu ILCA, ME RS Feva a Mezinárodní 
regaty Starů. 
 
8) Schůzka PR komise – proběhla 10. 6. – zápis je v příloze. Příští schůzka bude na začátku září. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 
 
 

Přehledy: 
 

Sledující Facebook 1. 5. 2 748/31. 5. 2 760 
 

 
 
Sledující Instagram 1. 5. 1060/31. 5. 1 080 
 
Dosah příspěvků: 1.–31. 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

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% 

II.22 7 700 3 300 47,07% 

III.22 11 000 4 300 45,62% 

IV.22 16 000 5 900 37,21% 

V.22 26 000 8 300 34,63% 

 
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% 

II.22 239 201 61,09% 

III.22 84 93 65,59% 

IV.22 217 197 69,59% 

V.22 340 189 45,88% 

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

http://www.sailing.cz/
http://www.zacnisjachtingem.cz/


 
 

 
 
 

Plán PR na červen a červenec 2022 
 
1) Hlavní závody a akce propagovat v médiích: 

• SSL Gold Cup 

• Mistrovství 17. districtu a MČR třídy Star 

• Světový pohár – Allianz regata 

• Světový pohár – kiteboarding – Traunsee 

• MSJ WS Haag 

• Kielerwoche 

• MS ORC, 29er, Optimist 

• ME Optimist 

• Dziwnow – kvalifikace Optimistů na ME 

• Další závody reprezentace v zahraničí 

• Domácí poháry a MČR 
 
2) Významné regaty v roce 2022 pokračovat ve spolupráci s organizačními týmy – MMČR mládeže, 
Eurocup ILCA, ME RS Feva a Mezinárodní regata Starů, Regata 130 let jachtingu v roce 2023   
Mezinárodní regata Starů – 2022 17th District Championship 
 
3) Newsletter pro členy – připravovat druhé vydání, které se bude rozesílat v polovině srpna, dát vědět 
všemi způsoby členům, že Newsletter vzniká. 
 
4) Jednání s potenciálními partnery ČSJ a jednotlivých akcí – pokračovat v jednáních a informovat členy o 
výhodách a slevách 
 
5) Připravit články o sportovcích zařazených do Victorie a Olympu, následně proběhnou i na sociálních 
sítích. 
 
6) Na zářijový VV ČSJ připravit návrh rozpočtu a formátu Jachtaře roku 2022 
Navrhnout přesun z rozpočtu PR do rozpočtu Významných akcí 
 
13. 6. 2022, Eva Skořepová 



 
 

 
 
 

Zápis z jednání PR komise ČSJ ze dne 10. 6. 2022 
 

Přítomni: Eva Skořepová, Pavel Winkler, Jitka Tkadlecová 
Omluveni: Katka Fantová, Klára Houšková, Ema Pitelová, Adéla Rabasová 
 

Program: 
 
1) Začni s jachtingem – další placené promo na soc. sítích i na webu se rozběhne na konci prázdnin 
 
2) Podpisový vzor pro členy VV ČSJ a komisí, trenéry… – podpisový vzor jsme schválili, doporučujeme ho 
používat členům VV, případně trenérům i dalším činovníkům ČSJ – (podpis v e-mailu – loga pro nastavení 
podpisu v příloze)  
 
3) Zoomsphere – používání se osvědčilo, s plány pracujeme  
 
4) Newsletter – bude pokračovat jeho propagace, další vydání bude v polovině srpna před ME RS Feva, 
zajistit, aby se odesílal z adresy reálné osoby – lepší doručitelnost 
 
5) Potenciální partneři ČSJ, závodníků a akcí – proběhla diskuze na toto téma, jednání pokračují 
 
6) Významné regaty v roce 2022 – pokračuje spolupráce s organizačními týmy jak na propagaci akcí, tak při 
komunikaci s potenciálními partnery 
 
Příští schůzka PR komise bude na začátku září u Pavla Winklera, Sanderova 1366, Praha 7, případně 
částečně on-line. Přesný datum a čas bude upřesněn. 
 
Zápis zhotovila: Eva Skořepová 
 



K O N T R O L N Í   K O M I S E   Č S J 

 

     Praha, 14. června 2022 

Stanovisko KK ČSJ ve věci podání pana Jana Hirnšala 

 
Kontrolní komise Českého svazu jachtingu (dále jen KK ČSJ) obdržela dne 20. 5. 2022 elektronickou 
poštou podnět pana Jana Hirnšala k prošetření postupů Sportovního úseku ve věci nominace Terezy 
Chlumské pro MS, které se koná 27.6.-7.7.2022 v Bodrumu (Turecko). Ve svém podnětu (podání ke KK 
ČSJ) vyjádřil názor, že v daném případě proběhlo schválení nominace v rozporu s interními směrnicemi 
ČSJ, schválenými nominačními kritérii a obecně uznávanými principy právní jistoty, předvídatelnosti a 
legitimního očekávání. Současně změnu nominace navrženou Sportovním úsekem ČSJ považuje za 
neoprávněný zasáh do práv člena ČSJ Terezy Chlumské a také do spolkové autonomie Asociace lodní 
třídy Optimist (Alt Q). 
 

Pro šetření předmětu tohoto podání bylo využito následujících podkladů: 
1. Podnět p. Jana Hirnšala poslaného KK ČSJ elektronickou poštou – příloha č. 1 tohoto stanoviska. 
2. Platné znění Směrnice ČSJ – C19 část Nominační pravidla ČSJ na ME a MS ostatních tříd, 
3. Platné Směrnice ČSJ – C99 (D2) Nominační pravidla reprezentačního družstva- bod V., Nominace na 
další regaty (MS, ME). 
4. Zápis z jednání Výkonného výboru ČSJ ze dne 19.5.2022 - bod 3, odstavec 4 – příloha č. 2 tohoto 
stanoviska. 
5. Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SpS) ze dne 10.5.2022 – bod 1, Jmenovitá nominace 
závodníků na MS Optimist – příloha č. 3 tohoto stanoviska. 
6. Vyžádaná žádost p. Jana Hirnšala o vyjádření Viceprezidentky mezinárodní asociace Otimist (IODA) 
pro Evropu paní Carmen Casco - příloha č. 4 tohoto stanoviska. 
 
Stanovisko KK ČSJ 
Na základě posouzení výše uvedených dokumentů a s ohledem na kompetence KK ČSJ (Stanovy ČSJ, 
článek XIII., Kontrolní komise ČSJ) nebylo shledáno, že došlo při nominací závodníků na MS ve třídě 
Optimist v Bodrumu ze strany dotčených subjektů (trenérka SpS pro třídu Optimist, Sportovní úsek) a 
Výkonného výboru ČSJ (VV ČSJ) k porušení formálních postupů při nominaci na MS obsažených ve 
směrnicích ČSJ C19 a C99. 
 
KK ČSJ sice neshledala žádné formální porušení závazných směrnic ČSJ, nicméně konstatuje, že došlo k 
nedodržení doporučení, které pro nominační pravidla v neolympijských třídách na MS stanovuje 
směrnice C19 v bodě 2. 
  
Odůvodnění 
KK ČSJ se vzhledem ke svým kompetencím zabývala podáním pouze z hlediska, zda v celém procesu 
nominace na MS ve třídě Optimist nedošlo k porušení formálních pravidel popisujících systém procesů 
nominace ve smyslu znění platných směrnic ČSJ (Směrnice ČSJ C19 a C99). Tady KK ČSJ neshledala 
porušení žádného ze závazných pravidel.  
 
Sportovně odborná část vlastní nominace spadá plně do kompetence určených subjektů na 
jednotlivých stupních systému nominací v ČSJ. Vrcholným rozhodovacím orgánem odpovědným za 
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nominaci závodníků na vrcholové podniky v jachtingu (OH, MS a ME) je VV ČSJ. Což lze také v daném 
případě dovodit z vyjádření IODA (viz Příloha č. 4). 
 
K předmětu podání a posuzování z hlediska formálního postupu byly uplatněny tyto části výše 
zmíněných Směrnic ČSJ: 
  
A) Směrnice  ČSJ C19 
Bod 1.1  
Ve třídách, v kterých působí profesionální trenér ČSJ (v roce 2017 jsou to Optimist, 
Laser 4.7, Laser Radial muži a 29er), stanovuje nominační pravidla příslušný trenér. 
 
Bod3  
Schválení nominačních pravidel a nominace 
3.1. Ve třídách, v kterých působí profesionální trenér ČSJ, schvaluje nominační pravidla Sportovní úsek 
na návrh příslušného trenéra. V ostatních třídách určuje nominační pravidla asociace lodní třídy. 
 
3.2. Nominované závodníky a přidělení finanční podpory podle směrnice C20 na jednotlivé vrcholné 
akce (ME a MS) schvaluje VV ČSJ. Ve třídách, v kterých působí profesionální trenér ČSJ, nominaci 
předkládá příslušný trenér Sportovnímu úseku, který ji postupuje KVS, která jej předkládá dále VV ČSJ. 
V ostatních třídách nominaci předkládá asociace lodní třídy přímo KVS, která jej předkládá dále VV ČSJ. 
 
B) Směrnice ČSJ C99 – bod V. Nominace na další regaty (MS, ME) 
Nominaci v OH a přípravných třídách včetně návrhu posádek čerpajících příspěvek ČSJ 
(MŠMT), podávají jednotlivé ALT na základě svých nominačních pravidel k rukám 
hlavního trenéra ČSJ. Hlavní trenér ji po posouzení, případně doplnění či upravení 
předloží k posouzení KVS, která jí předkládá k rozhodnutí VV ČSJ. 
 
Doporučení KK ČSJ: 
Při posuzování výše jmenovaných směrnic došla KK ČSJ k závěru, aby VV ČSJ zvážil: 

1. Provedení revize některých částí směrnic C 19 a C 99 jak z hlediska formálních věcí (např. v  
C 99 je v nadpisu uvedeno D2), tak ve směru zpřehlednění systému nominací v ČSJ tak, aby 
odrážel současný stav a trendy závodního jachtingu a současně byl srozumitelný a 
transparentní pro všechny dotčené jak na straně řídících a odborných orgánů ČSJ, tak 
závodníků, trenérů, rodičů a sponzorů.  

 
2. Při aktualizaci systému nominací v ČSJ nastolit a využít hlubší spolupráci a komunikaci 

s jednotlivými ALT. Jasný a předvídatelný systém by měl vzniknout dohodou VV svazu a výboru 
ALT příslušné třídy. 

 
3. Při rozhodování o nominacích závodníků na vrcholové jachtařské akce důsledněji a 

komplexněji posuzovat dopady těchto rozhodnutí jak na dotčené závodníky, tak zejména v 
mládežnických kategoriích i na jejich osobní trenéry, rodiče a širší jachtařskou veřejnost. 
Takovéto posuzování by mělo přihlížet i k vytváření a udržování motivace závodníků k jejich 
všestrannému a výkonnostnímu rozvoji a důvěry ve férové sportovní a společenské prostředí 
v ČSJ u všech zúčastněných podílejících se na výchově a podpoře závodníků. 

 
 
 
 

Petr Ondráček 
předseda KK ČSJ 
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Rozdělovník: Jan Hirnšal, Radim Vašík – předseda ČSJ, Tomáš Musil – předseda Sportovního úseku ČSJ 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – podnět pana Jana Hirnšala určený KK ČSJ a zaslaný dne 25.5.2022 
 
Vážení členové kontrolní komise, 
 
obracím se na Vás s podnětem k prošetření postupů Sportovního úseku ve věci nominace Terezy 
Chlumské pro MS, které jsou v rozporu se interními směrnicemi ČSJ, schválenými nominačními kritérii 
a obecně uznávanými principy právní jistoty, předvídatelnosti a legitimního očekávání. Tereza splnila 
všechny podmínky dle platných nominačních pravidel, které byly zveřejněny Asociací lodní třídy 
Optimist jakožto nominujícím subjektem a členem Mezinárodní asocice LT Optimist, která je 
pořadatelem MS a ME.  Sportovní úsek změnil nominaci a tím neoprávněně zasáhl do práv člena ČSJ 
Terezy Chlumské, ale také do spolkové autonomie Asociace lodní třídy Optimist. Nejedná se o první a 
jediný zásah do práv člena, což způsobuje dlouhodobě demotivující postoje rodičů, kteří jsou stále 
největšími donátory mládežnického jachtingu, ale i mezi dětmi, kteří vnímají tyto neoprávněné 
zásahy jako nespravedlnost! Žádám Vás o urgentní prošetření této záležitosti, neboť případné Vaše 
rozhodnutí nebo předběžné opatření může ovlivnit složení reprezentačního týmu na MS Optimist, 
které se koná 27.6.-7.7.2022 v Bodrum Turecko. 
 
S Úctou  
 
Jan Hirnšal 
 
Příloha č. 2 – výtah ze zápisu z jednání VV ČSK k předmětu podání (viz Příloha č. 1) ze dne 19.5.2022 
Výkonný výbor jednohlasně schválil následující návrh SÚ ČSJ na jmenovitou nominaci na MS 
Optimist, které se koná 27. 6. – 7. 7. 2022 v Bodrumu (TUR): 
Jiří Tomeš, Jeremiáš Přikryl, Lukáš Krč, Vladimír Kováč, Jan Valenta. 
Team Leader pro MS Optimist 2022 – Karolína Antošová 
 
Příloha č. 3 – výtah ze zápisu  jednání Sportovního úseku k předmětu podání ze dne 10.5.2022 
 
1. Jmenovitá nominace závodníků na MS Optimist 
Trenérka SPS Optimist Nikol Staňková předložila jmenovitou nominaci závodníků pro MS 2022 ve 
složení: Jiří Tomeš, Jeremiáš Přikryl, Lukáš Krč, Vladimír Kováč, Jan Valenta. Tato nominace vznikla 
změnou nominace vzešlé z dopředu odsouhlasených nominačních pravidel, a to náhradou Terezy 
Chlumské za Jana Valentu. Zástupce ALT Optimist Michal Lojka a zákonný zástupce Terezy 
Chlumské Jan Hirnšal byli pozváni na schůzi Sportovního úseku, aby přednesli svá nesouhlasná 
stanoviska se shora uvedenou nominací. Sportovní úsek po diskuzi a zvážení hlasováním nominaci 
trenérky SPS Optimist přijal (PRO: Vladimír Dvořák, Johana Nápravníková Kořanová, Dominika 
Vaďurová, Milan Hájek, Ondřej Bobek, Roman Teplý, Karel Bauer, PROTI: Tomáš Musil, ZDRŽEL 
SE: Nikol Staňková, Karel Lavický, Štěpán Novotný, Vojtěch Lambl, NEHLASOVAL pro střet zájmů: 
Antonín Mrzílek). 
 
Příloha č. 4 – vyjádření víceprezidentky z IODA pro Evropu paní Carmen Casco vztahující se k věcné 
podstatě předmětu podán (viz Příloha č.1)  

10. ELIGIBILITY 

10.1 All sailors shall be selected on the basis of sailing competitions in the Optimist Dinghy. 
Evidence that this condition has been met shall be supplied in all cases where a Member 
seeks to enter a sailor who will not have attained the age of 12 years in the year of the 
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Championship. In countries where the Member of IODA is a National Optimist 
Association this pre-qualification shall be through a system approved by that Association. 
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