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Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 18. srpna 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: O. Bobek (od 14.00), K. Fantová, R. Hrubý, T. Musil, V. Lambl, M. Soušek, R. Vašík 

Omluveni: 0 

KK: P. Ondráček 

Host: Štěpán Novotný 

  

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí místopředsedy ČSJ T. Musila o zapůjčení lodě 29er pro 

posádku Adam Winkler/Luděk Růžička – Jachtklub Toušeň na akci „Open soustředění 29er“, trenér 

Johanka Kořanová Nápravníková, Lipno YC Černá v termínu 9. - 13. 8. 2022. 

 

 

1) Projednání zápisu      

 

Zápis z červencového 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 aktuálně se čeká na vyjádření jednotlivých povodí k návrhu 

memoranda.  

 

K úkolu 22-18 (Zveřejnit na webu ČSJ v sekci dokumenty nové znění řádu B9 a směrnice C12): 

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že na webu ČSJ v sekci dokumenty je zveřejněné nové znění 

řádu B9 a směrnice C12. 

 

K úkolům 22-19, 22-20, 22-21 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých klubů ČSJ pro realizaci 

programu TALENT – podpora klubů; Realizovat nákup služeb od jednotlivých lodních tříd pro 

realizaci programu TALENT – podpora ALT; Realizovat vyplacení a vyúčtování schválené podpory 

účastníkům MS a ME v neolympijských lodních tříd pro rok 2022): 

Úkoly trvají. M. Soušek informoval, že nákupy služeb od jednotlivých subjektů ČSJ probíhají 

průběžně. Deadline pro nákup služeb je do 31. 10.2022. 

 

 

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

 

Š. Novotný předložil členům VV aktuální informace z trenérsko – metodické komise a Jachtařské 

akademie ČSJ. Aktuálně probíhá předávání agendy TMK a JA mezi V. Dvořákem a Š. Novotným. 

Online schůzka k aktuálním tématům je naplánovaná na 31. 8. 2022.  

 

 

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

 

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

konalo 17. 8. 2022. Zápis z jednání je přílohou tohoto zápisu. 
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T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – seznámil členy Výkonného výboru s výsledky a hodnocením 

první části sezóny 2022 jednotlivých členů RD. 

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil návrh SÚ ČSJ vyplatit zbývající 25% část 

budgetů členů RD pro sezonu 2022, následovně: 

 

 

 

 

 

U Alessie Palanti bude vyplacení 25 % doplatku (177 000,-) podmíněno plněním upraveného plánu 

přípravy a výkonností ve druhé části sezóny 2022. Vyhodnocení této podmínky bude provedeno 

nejpozději v listopadu 2022. 

 

 
 

Výkonný výbor předložený návrh SÚ ČSJ jednohlasně (pro: Fantová, Hrubý, Musil, Lambl, Vašík, 

proti: 0; zdržel se: 0) schválil. Nehlasoval M. Soušek.  

Výkonný výbor ukládá M. Souškovi vyplatit reprezentantům zbývajících 25% části budgetů pro 

sezonu 2022. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – informoval členy Výkonného výboru, že trenérka SpS Q 

Nikol Staňková zaslala sportovnímu úseku ČSJ výpověď z pracovní smlouvy datovanou ke dni 

29. 7. 2022 a zároveň požádala o zkrácení výpovědní lhůty ke dni 31. 8. 2022. Předseda ČSJ R. 

Vašík předložil návrh vyhovět žádosti a ukončit smlouvu o poskytování trenérských činností 

s trenérkou SpS Q Nikol Staňkovou k 31. 8. 2022. Výkonný výbor hlasováním (pro: Fantová, 

Hrubý, Musil, Lambl, Vašík, proti: 0; zdržel se: Soušek) předložený návrh předsedy ČSJ schválil. 

RD 
2028 

Závodník 
budget 2022 

[tisíc Kč] 
dosud vyplaceno 

[tisíc Kč] 
doplatit 
[tisíc Kč] 

Jakub Halouzka 351 180 171 

Burská - Tkadlecová 184 180 4 

Vojtěch Koška 240 180 60 

Jindřich Houštěk 240 180 60 

David Drda 55 0 55 

Kristýna Piňosová 83 0 83 

Kristýna Chalupníková 83 0 83 

 

RD 
2024 

Závodník 
budget 2022 

[tisíc Kč] 
dosud vyplaceno 

[tisíc Kč] 
doplatit 
[tisíc Kč] 

Alessia Palanti 852 675 177 

Klára Himmelová 639 506 133 

Ondřej Teplý  852 675 177 

Viktor Teplý 852 675 177 

Karel Lavický 852 675 177 

Kateřina Švíková 639 506 133 

Barbora Švíková 426 338 89 

Kateřina Altmannová 426 338 89 
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VV ukládá Komise talentovaném mládeže v co nejkratším termínu připraví návrh vypsání výběrové 

řízení na nového svazového trenéra SpS Q, který bude předložen Výkonnému výboru ke schválení 

per rollam. 

 

VV ukládá KTM připravit pro VV do 25. 8. 2022 návrh vypsání výběrového řízení na nového 

svazového trenéra SpS Q.  

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil členům VV žádost trenéra SCM ILCA o 

příspěvek na studium trenéra I. třídy na FTVS v plné výši 26 000, - Kč splatný po dokončení studia. 

Výkonný výbor žádost Š. Novotného jednohlasně schválil.  

 

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

a SpS za červenec jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

4) MČR 2022 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z MMČR FUN – slalom, které proběhlo za velké 

mezinárodní účasti. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – předložil žádost Martina Malce, zástupce Českého Kitingu, z.s. o posunutí 

termínu MČR v Kitingu (CTL 221805) z původního termínu 10. - 11. 9. na dřívější v termín 2. - 4. 9. 

2022 (tři dny).  

Výkonný výbor jednohlasně schválil MČR v Kitingu (CTL 221805) v termín 2. - 4. 9. 2022 ve třídě 

Hydrofoil Race, hlavní rozhodčí Martin Malec.  

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2022 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 16. 8. 2022.  

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že jménem ČSJ uzavřel smlouvu o spolupráci se společností 

LKQ CZ, která se bude finančně podílet na zajištění MMČR mládeže 2022, které se bude konat 29. 

9. – 2. 10. 2022 na Nechranicích. 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že elektronicky zaslal jménem ČSJ děkovný dopis autorům 

softwaru za poskytnutí technologie SAP Sailing Analytics pro sledování výkonů na Mistrovství 

České republiky třídy RS Tera, které se konalo 16. - 17. července 2022 na Brněnské přehradě.  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že v příštím roce bude jachting v Čechách slavit 130 let. VV 

ukládá PR komisi předkládat VV návrhy oslav 130 let jachtingu v Čechách. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace, že od 1. 9. 2022 platí nová směrnice pro antidoping, 

která je dostupná na webových stránkách www.antidoping.cz 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace, že dne 7. 8. 2020 obdržel e-mailem hlášení od předsedy 

Jury z ME třídy Cadet z řízení o hrubém jednání českého závodníka na této akci. Výkonný výbor 

http://www.antidoping.cz/
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ukládá Disciplinární komisi ČSJ zjištění bližších informací, jednání dle regulace WS 35.5 a 

předložení návrhu rozhodnutí Výkonnému výboru nejpozději do 10. 10. 2022. 

 

Dana Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že NSA vypsala dne 28. 7. 2022 výzvu pro kluby a 

TJ „Provoz a údržba 2022“. Dále NSA vypsala dne 8. 8. 2022 výzvu „Můj klub 2022–2. kolo“. Tato 

výzva se týká klubů, které nebyly úspěšné v prvním kole této výzvy. 

NSA také zveřejnila dne 12. 8. 2022 výzvu „Podpora sportovních organizací svazového charakteru 

2022–2. kolo“. Tato výzva se týká svazů, které nebyly úspěšné v prvním kole této výzvy. 

 

Dana Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že Český svaz jachtingu obdržel od World Sailingu 

obsáhlý dotazník ohledně struktury členských organizací WS. Deadline pro vyplnění dotazníku je do 

9. 9. 2022.  

 

 

7) Různé  

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za červenec a plán práce na srpen a září 2022, který 

je přílohou tohoto zápisu. 

 

K. Fantová – KKK, PR – podala aktuální informace o projektu „Začni s Jachtingem“. Dále 

informovala, že v nejbližších dnech bude rozesílán nový newsletter. 

 

V. Lambl – KLM, KRM – informoval že proběhlo vstupní měření na ME Cadet, ME 420, bude 

následovat měření na ME FB.  

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 22. září 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

Přílohy zápisu: 

1. Zápis z jednání SÚ ČSJ 

2. Zprávy trenérů SCM a SpS za červenec 2022 

3. Přehled práce PR za červenec a plán práce na srpen a září 2022 

 

 



 
 

 

Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ) 

Jednání se uskutečnilo dne 15.8.2022 od 18:00 prostřednictvím MS. 

 

Přítomen: Johana Nápravníková Kořanová (JNK), Štěpán Novotný (ŠN), Tomáš Musil (TM), Karel 
Lavický (KL), Milan Hájek (MH), Dominika Vaďurová (DV), Antonín Mrzílek (AM), Nikol Staňková 
(NS), Petr Rychnovský (PR), Patrik Hrdina (PH), Jakub Halouzka (JH) 

Omluven: Karel Bauer (KB), Roman Teplý (RT), Vojtěch Lambl (VL), Ondřej Bobek (OB), Roman 
Hrubý (RH) 

Host: 0 

 

1. Doplacení druhé části budgetů pro sezónu 2022 členů RD 2024 a RD 2028 ČSJ 

KVS předložila hodnocení a výsledky členů RD 2024 a RD 2028 za první část letošní sezóny. KVS 
navrhla všem členům obou RD s výjimkou Alessie Palanti vyplatit doplatek 25 % celkového budgetu 
pro letošní sezónu. Alessie Palanti byla vinou nemoci nucena výrazně upravit plán přípravy a 
neúčastnit se několika mezinárodních regat. KVS navrhla podmínit vyplacení 25 % doplatku Alessie 
plněním upraveného plánu přípravy a výkoností ve druhé části sezóny 2022. Sportovní úsek po 
diskuzi hlasováním předložený návrh přijal (PRO: JNK, ŠN, TM, KL, MH, DV, AM, NS, PR, PH, JH). 

  

2. Zprávy týkající se sportu 

Přítomní trenéři SPS a SCM předložili své zprávy o činnosti za červenec 2022. Ti, kteří tak neučinili, 
byli vyzváni, aby předložili své zprávy do konce týdne. TM informoval o výpovědi smlouvy trenéra 
podané Nikol Staňkovou k 29. 7. 2022. 

 

3. Zprávy o finančních záležitostech 

Od poslední schůze Sportovního úseku nedošlo k žádným změnám. 

 

4. Schválení tohoto zápisu 

TM nechal 24. 8. hlasovat o tomto znění zápisu ze schůze SÚ per rollam. Toto znění zápisu ze 
schůze SÚ ze dne 15. 8. 2022 Sportovní úsek hlasováním přijal (pro: JNK, ŠN, TM, KL, MH, DV, 
AM, NS, PR, PH, JH proti: 0, zdržel se: 0). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zapsal: Tomáš Musil                                  Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK 



Pravidelná mesačná správa za JÚL 2022

Sportovní centrum mládeže

Lodná trieda: 29er
Tréner: Dominika Vaďurová
Dátum: 31.7.2022

Prvý deň v mesiaci začali v dánskom Rungstede Majstrovstvá Európy. Podmienky počas regaty boli
veľmi premenlivé. Seabreeze o 14-18 uzloch s vlnami sa objavila len počas dvoch dní. Zvyšok
preteku sa odohrával v offshore vetre so zmenami až 60 st. od 4 do 14 uzlov.

Po prvých troch dňoch sa pole delilo do finálových skupín (zlatá, strieborná atd.) Napriek tomu, že
do posledného kvalifikačného dňa boli body veľmi tesné, ani jedna z posádok SCM sa do zlatej
skupiny (TOP 40) nekvalifikovala. Ďalej 2 posádky pokračovali v striebornej (Kraus/Baštář,
Dadák/Viščor), jedna v bronzovej (Nevelöš/Nevelöš) a dievčenské posádky v emeraldovej.

Spolu s Kieler Woche to bol pre SCM najdlhší zájazd s dvoma veľmi náročnými regatami, a výkony
na ME úplne nezodpovedali ich potenciálu. Nedokázali zachovať konzistentnosť vo výsledkoch a to
ich po kvalifikačných rozjazdách ovplyvnilo aj do finálových. Svetová konkurencia na 29eri je
extrémna. Aj vo veku tínedžerov sa v poli objavujú vyspelí a skúsení jachtári, s veľkým počtom hodín
na vode. Za hlavný problém výsledkov v tejto regate považujem nedostatočnú dlhodobú mentálnu
prípravu a dlhodobý prístup k výkonu a výsledku. Decká len ťažko narábajú s chybami a majú
problém so sústredením sa na prítomnosť. Myslím, že je nutné pracovať s nimi systematicky aj na
mentálnej stránke odo dňa 1, ako sa objavia v SPS, SCM.

Pre celé SCM to bola výborná skúsenosť a mali príležitosť si vyskúšať “reálny jachting” s dlhými
dňami na vode a v boatparku, a ťažkými podmienkami, ktoré sa musia naučiť zvládať najmä v hlave.

Po 10 dňovej pauze sme sa premiestnili na aklimatizáciu pred MS do Španielska, kde sme sa snažili
prvé dni zvyknúť na výkony v extrémnom teple a vlhkosti a doladiť posledné detaily. Prvé dni boli
venované speed testom s ARG, SLO, GER, DEN a dva dni coach regatte, aby si posádky znova
zvykli na seabreeze prístup v stratégii.

Každý deň sa na vlnách cítili istejšie a bolo to vidieť aj vo výkonoch. S tréningom som nadmieru
spokojná.

Hodnotenie posádok:

Dadák/Viščor - Som stále presvedčená, že Lukáš s Danom patria medzi top 20 európskych posádok
čo počas celej sezóny dokazujú. ME boli pre nich dôležitým pretekom, a po prvom dni, ktorý nešiel
úplne podľa ich predstáv (napriek vyhranej rozjazde), nedokázali svoj plný potenciál pretaviť do
výkonov, na ktoré majú. Dôsledkom toho robili zbytočné chyby, ktoré sa im za normálnych okolností
nestávajú. Tento event bol pre nich extrémne psychicky náročný. A to je dobre, pretože potrebujú
pochopiť, že pozornosť treba zamerať na veci, ktoré sa dajú ovplyvniť, a že ťažké eventy sú tie, ktoré
ich posunú dopredu.

Viščorová/Šlechtická - Katy a Nela boli svojim výkonom sklamané. Napriek tomu sa však “zapli” a v
emeraldovej skupine zajazdili pekné výkony. Dôležité pre nich bolo, že aj po “prehre” sa ako team
zomknú a budú spolu fungovať a podporovať sa. Bol to pre ne prvý event, kde si dokázali, že aj po



chybe dokážu pokračovať v spolupráci, byť na vode aktívne a komunikovať, čo považujem za veľký
pokrok. Katy a Nela začali spoluprácu s Mariánom Jelínkom a myslím, že ich to naviguje správnym
smerom, keď budú v práci na sebe pokračovať.

Bauerová/Holá - Marky s Majdou potrebujú pracovať na koncentrácii. Dokážu mať skvelú štartovú
pozíciu, ale následne túto výhodu stratiť. Rovnako ako stratiť miesta nevhodným výberom stratégie
na zaďáku, pretože stratia prehľad, čo ale časom zlepšili. Počas tréningu sú veľmi komunikatívne a
prichádzajú na veci postupne, majú dobrú sebareflexiu. Bojujú s komunikáciou po chybe. Po
kvalifikačných sériách stratili motiváciu, ale všetko bolo následkom dlhej absencie vo veľkom poli túto
sezónu. Majda si po 3 dňoch zranila chrbát a nemohli pokračovať.

Kraus/Baštář - Luky a Ondra dosiahli svoj stanovený cieľ na ME. Majú problém s konzistentnosťou v
štartových manévroch, ktoré by im dali hneď počiatočnú výhodu. Sú ochotní skúšať nové veci a
začali oveľa viac komunikovať o taktike, čo im pomáha vyhnúť sa zbytočným chybám a
neočakávaným manévrom. Napriek chybe dokážu veľmi racionálne prepnúť na ďalšiu rozjazdu a
pokračovať ďalej s kvalitným výkonom. Niekedy im chýba trochu väčšia kontrola pola -
konzervatívnejšie rozhodnutia.

Nevelöš/Nevelöš - Tibor a Adam dokázali podávať veľmi pekné výkony. Bohužiaľ nekonzistentnosť a
nevyžiadané chyby v podobe UFD, ich pripravili o miesto v 2 popredných skupinách. Účasť na Kieler
Woche im pomohla znova sa zorientovať v poli a zlepšila im jeho kontrolu. Štarty majú z veľkej časti
veľmi dobré a to im dáva možnosti na rozhodnutia. Niekedy príliš zbŕklo reagujú na súperov. Tiež sa
ako jediná posádka účastnili Youth Worlds v Hague, kde boli extrémne náročné podmienky. Mali
problém s udržaním sa v línii po štarte a príjazdom na laylinu. V ťažkých podmienkach na
boathandling je nutná plná koncentrácia najprv na loď a až následne na súpera. Tieto momenty by
mali alternovať. Myslím, že nedostatočný pocit zvládnutia lode v daných podmienkach mohol
spôsobiť problémy vo výkone.



Vypracovala: Dominika Vaďurová



Pravidelná mesíční zpráva za červenec 2022

Sportovní centrum mládeže

Lodní třída: 29er
Tréner: Johanka Nápravníková Kořanová
Datum: 27.5.2022

V červenci jsme se skupinkou mimo SCM neabsolvovali žádné akce.

Posádky na začátku července absolvovaly závody na Lipneském týdnu (někdo na 29er, někdo na 
420).

Vypracovala: Johanka Nápravníková Kořanová



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za červenec 2022 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 1.8.2022 
 

• Závod + trénink EC Warnemunde 3.-10.7. 
o Účast: Kristýna Flosmanová, Linda Dokoupilová, Adéla Rabasová, Tatiana Bělunková, Michal 

Rais, Markéta Kališová, Andrew Lawson, Mikuláš Vaszi 
o Trénink ve Warnemunde začínal 4.7. Soustředění bylo otevřené všem zájemcům a celkem se 

sešlo 15 závodníků na dva trenéry (Štěpán Novotný a Johana Rozlívková). Trénink měl tři dny 
a závod čtyři dny. Vítr foukal celý týden ze stejného směru severo západ a na první dny 
tréninku byl okolo 6 m/s a postupně zesiloval. Během závodu foukalo v nárazech 11 m/s. Pro 
členy SCM bylo cílem na trénink i závod zdokonalit starty. Proto trénink byl věnován jen 
startům a rozjížďkám. Ze čtyř dní závodu se závodilo nakonec jen jeden den a odjely se tři 
rozjížďky. Ostatní dny závodní komise poměrně brzo dala AP A z důvodu příliš silného větru. 
Nicméně vítr se pohyboval okolo 10 m/s s maximálními nárazy 12 m/s a proto se chodilo na 
vodu alespoň trénovat, pokračovalo se v tréninku rozjížděk, na které se přidalo mnoho dalších 
týmu a závodní pole bylo nakonec početné (okolo 20 – 30 lodí). 

o Kristýna Flosmanová 1./20.  
▪ Jezdila perfektně v silném větru. Na rychlost při křižování patřila k nejrychlejším i mezi 

chlapci. Velkou pochvalu má za fyzickou kondici, kdy dokázala bez problému naplno 
vyvažovat všechny tři rozjížďky. Problém byl stále se starty, kdy se nedokázala udržet 
v první linii před startem a často hledala pozici na poslední chvíli. Dalším problémem 
byla jízda po větru, kde Kristýna lehce ztrácela, nicméně se značně lepšila během 
týdne. Kristýna dosáhla perfektního výsledku. Byla na 2. místě v celkovém pořadí a na 
1. místě mezi dívkami. 

o Linda Dokoupilová 3./20. 15% 
▪ Jezdila také velmi pěkně, již zlepšila trim plachty, se kterým bojovala na předchozích 

závodech a také měla pěkné starty. Bohužel bylo vidět, že v průběhu dne ztrácela 
fyzicky, kdy v poslední rozjížďce už byla vidět značná únava, která ji zpomalovala. 
Linda zajela závod také velmi pěkně a skončila na 3. místě mezi dívkami. 



 
 

 
 

 

 

o Tatiana Bělunková 12./20. 60% 
▪ Velmi zlepšila starty a již více bojovala a často dokázala mít moc pěkný start. Proti 

větru ztrácela na rychlost z důvodu nižší fyzičky, na které bude potřeba zapracovat. 
o Adéla Rabasová 18./20. 90% 

▪ Bojovala se silným větrem protože jí chybí váha a ani vyvažování není dokonalé. 
Jedním z důvodů je určitě fyzická kondice. Nicméně starty měla dobré a kdyby měla 
lepší rychlost dokázala by bojovat lépe. 

o Michal Rais 10./37. 27% 
▪ Michal již zlepšil starty, nebál se tolik a více bojoval. Bohužel mu také chybí kondice a 

nedokázal se kousnout a vyvažovat na maximum co nejdéle, ale dokázal to 
kompenzovat poměrně dobrým vedením lodi. 

o Markéta Kališová 13./17. 76% (jen dívky) 
▪ Markéta má velký handicap ve váze a proto v tomto větru velmi bojovala s rychlostí. 

o Andrew Lawson 38./55. 69% 
▪ Starty byli velmi opatrné často uprostřed startovní čáry. Dokázal sice slušně 

odstartovat, ale na rychlost nestíhal. Značný handicap je v kondici, kdy po dvou 
rozjížďkách byl již velmi unavený. 

o Mikuláš Vaszi 41./55. 74% 
▪ Jezdil velmi podobně jako Andrew a rovněž za největší nedostatek považuji kondici. 

o Výsledky: https://www.manage2sail.com/en-
US/event/WarnemuenderWoche2022#!/results?classId=ILCA7 

 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za červenec 2022 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: iQFoil  
Trenér: Milan Hájek 
Datum: 20. 08. 2022 
 

V cervenci jsme zacali zaverecnou pripravu na MS iQFoil Y&J, ktere bude v srpnu. 
SCM team se nejdrive zucastnil kazdorocniho soustredeni na Velkem Darku, ze ktereho posleze 
odjel na MCR, ktere se letos konalo v chorvatske Viganji. 
Zde se jel tydenni zavod v kurzu a pak i ve slalomu. Zucastnilo se kompletni SCM, krome Nicol 
Ricanove a kompletni RD28. 
Vysledky a zprava ze zavodu zde:  
https://www.sailing.cz/clanky/mitrovske-tituly-pro-karla-lavickeho-a-katerinu-svikovou 
a zde:  
https://www.sailing.cz/clanky/integra-2022-czech-slalom-championship-zna-viteze 
 
Ve Viganji jsme zustali jeste tyden trenovat. Podminky byly idealni a mohli jsme tak odtrenovat 
vse dle naseho planu. 
Po 14 ti dnech ve Viganji jsme prejeli rovnou na zavod na Gardu. Zde jsme se zucastnili iQFoil 
Games Y&J, ktere zacalo 1. srpna. 
 
Clenove RD24 a RD28 Barbora Svikova a David Drda se zacatkem cervence zucastnili 
juniorskeho MS World Sailing Youth World Championship 2022. Zpravu z tohoto zavodu predlozil 
teamleader Ondra Bobek. Za nasi cast jen par poznamek. U iQFoilu nebyl zavod dobre 
zorganizovan. Zavodili jsme jen 2 dny, prakticky jen slalomy, ktere nebyly ani dobre rozlosovane. 
Prvnich pet holek si to nakonec nerozdalo ani mezi sebou a tak celkove poradi neodpovida uplne 
realite. O zazemi na brehu nebudu ani informovat. Barca i David zajeli dobre. David drzel do 
posledni rozjizdky desitku, nakonec dojel na 11. miste, coz je pro nas nadhernej vysledek. Barca 
doplatila na los, ale i tak dojela na skvelem 5. miste. 
 
Vice zde: https://www.sailing.cz/clanky/cesky-tym-na-juniorskem-mistrovstvi-sveta-vhaagu-zustal-
tesne-za-medailemi 
 

https://www.sailing.cz/clanky/mitrovske-tituly-pro-karla-lavickeho-a-katerinu-svikovou
https://www.sailing.cz/clanky/integra-2022-czech-slalom-championship-zna-viteze
https://www.sailing.cz/clanky/cesky-tym-na-juniorskem-mistrovstvi-sveta-vhaagu-zustal-tesne-za-medailemi
https://www.sailing.cz/clanky/cesky-tym-na-juniorskem-mistrovstvi-sveta-vhaagu-zustal-tesne-za-medailemi


Pravidelná měsíční zpráva za červenec 2022

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: RS Feva
Trenér: Miroslav Horák
Datum: 15.8.2022

V měsíci červenci absolvovali členové SPS RS Feva soustředění na Balatonu, přípravné soustředění v místě 

konání MS ve Weymouthu a závody EuroCupu 2022 na Balatonu a MS ve Weymouthu.

Soustředění Balaton 2. - 5. 7. 2022

RS Feva EuroCup 2022, Kutassy Áron Memorial Cup 6. - 9. 7. 2022

Účastníci:  

• Pelnář – Červeň (team A)

• Navrátilová – Navrátilová (team A)

• Sazama – Sazamová (team A)

• Bezušek – Jeřábek (team B)

• Martan – Křížek (team B)

• Harmáček - Buchtová

Členové  SPS  se  sešli  před  závodem  EuroCupu  na  čtyřdenním  soustředění  na  Balatonu.  Cílem  bylo

především  poznat  místo  konání  EuroCupu  a  vrátit  posádky  do  závodního  tempa  po  červnové  pauze

a především před nadcházejícím MS v Anglii. Na soustředění bezprostředně navazoval závod EuroCupu,

kterého  se  zúčastnilo  30  lodí  převážně  z  Maďarska.  Při  soustředění  jsme  se  soustředili  především

na techniku jízdy v krátkých vlnách typických pro Balaton. 

V  samotném závodě  se  nejvíce dařilo sourozencům Sazamovým,  kteří  si  vítězstvím v první  a  poslední

rozjížďce vyjezdili celkově třetí místo v závodě. Vyrovnané výsledky v prvních dvou dnech závodu zajistily

celkově čtvrté  místo  sestrám Navrátilovým.  S  technickými  problémy naopak  bojovali  Pelnář  –  Červeň.

Utržená kladka genakrových otěží ve druhé rozjížďce a utržený výtah kosatky ve čtvrté klukům na klidu

nepřidal  a  při  průměrných  dojezdech  obsadili  celkově  osmé  místo.  Velice  slušné  výsledky  zajížděli

Bezušek – Jeřábek a Martan – Křížek, kteří si vyjezdili celkově 12. resp 13. místo v celkovém pořadí.



Pořadí v závodě:

• 3. Sazama - Sazamová

• 4. Navrátilová - Navrátilová

• 8. Pelnář - Červeň

• 12. Bezušek - Jeřábek

• 13. Martan - Křížek

• 19. Buchtová – Harmáček

Soustředění před MS Weymouth 17. - 22. 7. 2022

Účastníci:

• Pelnář - Červeň (team A)

• Sazama - Sazamová (team A)

• Navrátilová – Navrátilová (team A)

• Křenková - Křenková (team B)

• Veselá - Drábek

• Fiala - Boháč

• Grabarczyková - Nejezchlebová

Do  Weymouthu  jsme  přijeli  týden  před  zahájením  vlastního  MS.  Cílem  soustředění  bylo  seznámit  se

dostatečně s místem závodu a připravit se na místní podmínky. Tréninky se střídaly v přístavním bazénu

(Portland) i za vlnolamy na otevřeném moři v zátoce Weymouth. Během soustředění se vystřídaly snad

všechny možné typy podmínek od téměř úplného bezvětří po silný vítr s vysokými vlnami.

RS Feva World Championship 2022 23. - 27. 7. 2022

Los do kvalifikačních rozjížďěk nepřál posádkám Pelnář – Červeň a sestrám Navrátilovým. Ve velice těžké

skupině zajížděli Pelnář – Červeň slušné výsledky, holky se trochu hledaly. Dařilo se sestrám Křenkovým,

které si  dojezdem v první  desítce zajistily zlatou skupinu. Po prvních dvou dnech postupovali  do zlaté



skupiny  Křenky,  Sazamovi  a  Pelnář  –  Červeň velice  vyrovnaně  z  44,  46 a  50.  místa,   Helena a Vanda

Navrátilovy spadly do stříbrné skupiny. 

Ve finálových rozjížďkách se dařilo posádce Pelnář – Červeň. V prvních dvou finálovkách brali 18. a 22.

místo,  druhý den potom 20.  a  12.  Po  velice  slušných výsledcích se  probojovali  na  perfekní  27.  místo

v celkovém pořadí. Dařilo se i sestrám Křenkovým. V první finálovce dojezdy 19 první den, 14 druhý den

a hlavně 11 v předposlední rozjížďce jim vyneslo celkově parádní 36. místo. 

Sestrám Navrátilovým se dařilo ve stříbrné skupině. Hned v první finálové rozjíďce dojely na  čtvrtém místě 

a díky osmému a devátému místu třetí den postoupily na celkově 19. místo ve stříbrné skupině. 

Pořadí v závodě:

• 27. Pelnář - Červeň

• 36. Křenková - Křenková 

• 57. Sazama - Sazamová

• 81. Navrátilová - Navrátilová

• 146. Veselá - Drábek

• 152. Fiala - Boháč

• 179. Grabarczyková - Nejezchlebová



 
 

 
 
 

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

• MČR Viganj – ČT1 Branky, ČT Sport zprávy, 15 minut reportáž ČT Sport 

• MSJ WS Haag – Deníky, Večerní Praha, České novinky 

• MS Optimist – Deníky 

• Eurocup ILCA Warnemünde – Deníky 

• Představení námořního i okruhového jachtingu – Lidové noviny – 2x příloha + Novinky.cz 

• Další domácí i zahraniční závody – Deníky, Večerní Praha, Nastartu.cz, Pražský magazín, České novinky 
 
Mediální výstupy z těchto i dalších akcí jsou na: https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich 
 
2) Probíhala další jednání s potenciálními partnery ČSJ – dále jednáme s několika partnery na MMČR 
mládeže a pro reprezentační týmy. 
 
3) Příprava významných akcí – pokračovaly přípravy MMČR mládeže, Eurocupu ILCA a ME RS Feva, akcí se 
zúčastním, proběhla propagace MČR mládeže na webech jednotlivých tříd, odešly pozvánky do zahraničí 
 
4) Začni s jachtingem – připravovala jsem plán a posty na kroužky jachtingu na Facebook a na 
www.zacnisjachtingem.cz, které se budou promovat před začátkem a na začátku školního roku jak na FB, 
tak přes Google. 
 
 
 
 

Přehledy: 
 

Sledující Facebook 1. 7. 2 856/31. 7. 2 919 
 

 
 
 
Sledující Instagram 1. 7. 1 101/31. 7. 1 119 
 
 
 

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


 
 

 
 
 

Dosah příspěvků: 1.–31. 7. 
 

 
 

 
 
Návštěvnost webu www.sailing.cz: 
 

Měsíc Návštěvy Uživatelé Míra 
okamžitého 

opuštění 

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% 

VI.22 24 000 8 100 38,41% 

VII.22 21 000 7 500 41,92% 
 

 
 
 

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% 

II.22 239 201 61,09% 

III.22 84 93 65,59% 

IV.22 217 197 69,59% 

V.22 340 189 45,88% 

VI.22 94 147 65,99% 

VII.22 67 98 57,14% 

 
(nižší dosah i návštěvy FB i webů jsou dány prázdninovým režimem – dlouhodobě je trend stále vzrůstající) 

 
 
Podle monitoringu médií Anopress bylo v českých médiích za červenec publikováno  
1 295 příspěvků se zmínkou o jachtingu.  
 
 

Plán PR na srpen a září 2022 
 
1) Hlavní závody a akce propagovat v médiích: 

• ME RS Feva a Eurocup RS500 

• MČR mládeže 

• MSJ iQFoil, ILCA 6 

• Test Event regaty Haag 

• Další závody reprezentace v zahraničí 

• Domácí poháry a MČR 
 
2) Významné regaty v roce 2022 pokračovat ve spolupráci s organizačními týmy a akcí se zúčastnit – 
MMČR mládeže, Eurocup ILCA a ME RS Feva a Regata 130 let jachtingu v roce 2023   
 
3) Newsletter pro členy – připravivat druhé vydání, které se bude rozesílat v polovině srpna, dát vědět 
všemi způsoby členům, že Newsletter vzniká. 
 

http://www.zacnisjachtingem.cz/


 
 

 
 
 

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 – v průběhu zimy 
 
6) Na zářijový VV ČSJ připravit návrh rozpočtu a formátu Jachtaře roku 2022 
Navrhnout přesun z rozpočtu PR do rozpočtu Významných akcí 
 
7) Začni s jachtingem – zajistit promo na kroužky jachtingu na Facebooku, které se budou promovat před 
začátkem a na začátku školního roku, promovat stránku i přes Google. 
 
13. 8. 2022, Eva Skořepová 



 
 

 

 

Pravidelná měsíční zpráva za červenec 2022 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 4 
Trenér: Johana Rozlivková  
Datum: 1.8.2022 
 
Soustředění a EC Warnemunde 4.-10.7.2022 

• Účastníci: Kristýna Flosmanová, Linda Dokoupilová, Michal Rais, Helena Hýžová, Adéla Rabasová, Vít Kouřil, 

Táňa Bělunková, Honza Záhornacký, Vojtěch Tlapák, Zuzana Tlapáková, Pavlína Motllíková, Honza Bělík, 

Honza Kříž, Markéta Kališová.  

•  V průběhu celého soustředění a závodu foukalo stabilních 8-12 m/s s vlnami od 1,5 do 2m, podmínky byly 

skvělé. Na tréninky jsme závodníky rozdělili do dvou skupin. Štěpánova skupina se zaměřovala především na 

trénink startů, má skupina se věnovala technice jízdy, správné práci s trimem a pozice těla při vyvažování. 

V závěrů tréninků jsme se připojovali k Štěpánově skupince, pro trénink startů a rozjížděk.  



 
 

 

 

Evropský pohár Warnemunde:   

• Kvůli naprosto nezvládnuté organizaci ze strany organizátorů závodu se závodilo i přes ideální podmínky pouze 

jeden den a povedlo se odjet 3 rozjížďky. Zbylé dny, kdy se nezávodilo jsme využili k tréninku. Závod provázeli 

podmínky okolo 8-12 m/s s vlnami 1,5-2m. Závodníci startovali v poli 70 ILCA 4, všichni závodníci startovali 

dohromady, výsledky jsou bohužel rozděleny na dívky a chlapce, což výsledné dojezdy lehce zkresluje.  

o Helena Hýžová  

▪ 2./20, 10% závodního pole, 1. místo U16  

▪ Je potřeba zapracovat na startech ve větším poli, nebát se být v první linii a udržet tam pozici.  

měla velmi kvalitně jeté stoupačky jak takticky tak technicky, patřila mezi nejrychlejší 

závodníky. Na zaďácích je potřeba popracovat na technice sjíždění vln, slazení práce kormidla 

s otěžemi a správné načasování, i přes tyto lehké nedostatky na zaďácích oproti soupeřům 

moc neztrácela.  Heleně sedí silný vítr, ve kterém nám dokázala, že patří na špičku závodního 

pole.  

 

o Pavlína Motlíková  

▪ 8./20, 40% závodního pole  

▪ Největší problém byl se starty, vždy v druhé linii, je potřeba být agresivnější a dříve se rozjíždět. 

Stoupačky jeté velmi slušně, rychlostně neztrácela a byla schopná se držet s polem, největší 

ztráty vznikali díky propadu hned po startu. Na zaďácích je potřeba zapracovat, soustředit se 

především na práci s otěží a její dostatečné povolování.  

o Honza Záhornacký  

▪ 21./37, 56% závodního pole  

▪ Velmi pěkné starty, s dobře vybudovanou pozicí a dobrým načasováním. Největší problém je 

v technice vyvažování na stoupačku, kterou zapříčiňuje nedostatečná fyzická kondice a špatné 

návyky z optimistu, díky tomu ztrácí rychlostně. Takticky jezdí ale velmi dobře, trim plachty je 

také dobrý. Na zaďák je potřeba víc ujistit sjíždění vln v koordinaci práce kormidla, otěží a těla.  

o Jan Kříž  

▪ 32./37, 86% závodního pole  

▪ Honza předvedl bezvadné starty, kdy si dobře budoval a držel pozici, startoval tak vždy z první 

linie s dobrou rychlostí. Na stoupačce se potýkal nejvíce s nedostatečnou fyzičkou a 



 
 

 

 

nezakotvenou technikou vyvažování, kde se projevují návyky z optimisu, díky čemuž se 

porpadal. Celkově je potřeba více ujistit jízdu na ilce, ale má velmi dobře našlápnuto. Kvůli 

neobjetí bojky A1 má dvakrát písmenka, jinak by se pohyboval okolo poloviny závodního pole.  

o Zuzana Tlapáková  

▪ 17./20, 85% závodního pole  

▪ Velmi pěkně jetá první rozjížďka, dobře zvládnutý start a technika vyvažování na stoupačku, 

na zaďák je potřeba trošku více aktivity. Bohužel kvůli natažení kolenního vazu v průběhu první 

rozjížďky nepokračovala v závodě.  

o Vítek Kouřil  

▪ 37./37, 100% závodního pole  

▪ Pro Vítka se jednalo o první zkušenost s takovýmito podmínkami a přemohla jej mořská 

nemoc. První rozjížďku i přes četné žaludeční problémy dojel, bohužel neobjel bojku A1, takže 

si připsal pouze písmenka, v dalších rozjížďkách nepokračoval.  

Výsledky zde: https://eurilca.eu/event/263/results 
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