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Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 27. října 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: O. Bobek (do 16:00), K. Fantová, R. Hrubý, T. Musil, V. Lambl (do 16:00), M. Soušek, 

R. Vašík 

Omluveni: 0 

KK: P. Ondráček 

Host: Š. Novotný, E. Skořepová 

 

 

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka o schválení žádosti o vypsání 

kategorie ženy na MČR 2022 v lodní třídě ILCA 4. MČR tak v této lodní třídě bude vyhlášeno v 

absolutním pořadí, v kategorii žactvo U16 a v kategorii ženy.  

Výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ Radima Vašíka a místopředsedy ČSJ Tomáše 

Musila o návrhu nominace KVS v anketě o nejlepšího světového jachtaře roku 2022: 

kategorie muži – Jean-Baptiste Bernaz (FRA) 

kategorie ženy – Odile van Aaholt & Annette Duetz (NED) 
 

1) Projednání zápisu      

 

Zápis ze zářijového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek. 

 

 

K úkolu 21-43 (Dopracovat navržené postupy pro zápůjčky svazových lodí 29er): 

Úkol trvá. T. Musil informoval, že provádí první průzkum možností zapůjčení starších lodí 29er 

(r.v.2013) zakončený odkupem za zvýhodněných podmínek do mateřských klubů zájemců o 

zapůjčení lodí v roce 2023. Na základě získaných informací bude sestavena finální nabídka, která 

bude předložena zájemcům o lodě a jejich mateřským klubům a zároveň zveřejněna na webu ČSJ. 

 

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 pokračují jednání s cílem snížit ekonomickou náročnost 

nájmů a pronájmů sportovních klubů na pozemcích správců vod – příslušných Povodí. 

Připravuje se schůzka na MZe s cílem zajistit podpis Memoranda o společném postupu při 

naplňování cílů Koncepce podpory sportu v ČR 2016-2025 "SPORT 2025“, schválené usnesením 

vlády č. 591 ze dne 27. června 2016 v oblasti vodních olympijských sportů. 

 

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. Uzávěrka pro nákup služeb je 31. 10. 2022. 

 

K úkolu 22-22 (Vyplatit reprezentantům zbývajících 30 % části budgetu pro sezonu 2022): 
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Úkol splněn. M. Soušek informoval, že zbývajících 30 % části budgetu pro sezonu 2022 bylo 

reprezentantům vyplaceno. 

 

K úkolu 22-25 (Realizovat nákup služeb od jednotlivých KSJ pro rok 2022): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že nákup služeb od jednotlivých KSJ pro rok 2022 probíhá 

průběžně. 

 

 

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

 

Štěpán Novotný informoval členy Výkonného výboru o aktuální činnosti TMK.  

 

Štěpán Novotný informoval, že Benjamín Přikryl absolvoval rekvalifikační program na trenéra 

jachtingu II. třídy a obdržel „Osvědčení o absolvování“. Do konce roku 2022, po úspěšném 

absolvování kurzu, dostane osvědčení ještě Dominika Vaďurová, Jan Skřepek a Jakub Halouzka. 

Tím bude mít za rok 2022 ČSJ 13 nových trenérů II. třídy.  

 

 

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

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – podal informace ze dvou jednáních Sportovního úseku, 

která se konala 20. 10. a 25. 10. 2022.  Zápis z obou jednání je přílohou tohoto zápisu. 

 

Sportovní úsek předložil následující návrh na složení výběrových družstev pro rok 2023: 

SpS Techno 293: Klára Chalupníková (2008), František Burda (2010), Štěpán Loužek (2008), 

Zdeněk Plch (2009).  

SpS RS Feva (SpS A): Michal Sazama / Eliška Sazamová, Monika Křenková / Kristýna, Křenková  

Matěj Martan / David Křížek 

SpS RS Feva (SpS B): Kristián Bezušek / Petr Jeřábek 

SCM 29er a 49er: Lukáš Dadák / Dan Viščor (49er), Nela Viščorová / Barbora Košťálová, Lukáš 

Kraus / Ondřej Baštář, Petr Pelnář / Kateřina Šlechtická (29er). 

SCM iQFOiL: Nela Sadílková, Markéta Štěpánková, Alexandra Lojínová, Jan Kuchař, Šimon 

Skřepek, Radim Hasman, Vojtěch Kaczur.  

Radim Hasman a Vojtěch Kaczur budou zařazeni s poloviční výší finanční podpory závodníka.  

SCM ILCA (SCM A): Jiří́ Himmel (ILCA 7), Michal Rais, Linda Dokoupilová, Kristýna 

Flosmanová, Tatiana Bělunková, Jan Bělík, Jan Kříž (všichni ILCA 4) 

SCM ILCA 4 (SCM B): Adéla Rabasová, Helena Hýžová, Jan Záhornacký, Jeremiáš Přikryl, Jan 

Valenta, Zuzana Tlapáková, Ondřej Klíma, Pavlína Motlíková, Michaela Blatecká, Adam Povolný.  

Sportovní úsek dále navrhl odložit nominaci SpS Optimist na listopadové zasedání Sportovního 

úseku. 

Výkonný výbor předložený návrh na složení výběrových družstev pro rok 2023 jednohlasně 

schválil.  

 

Sportovní úsek předložil návrh na rozdělení finančních příspěvků závodníkům zařazeným v 

SpS, SCM a RD 2028 v roce 2022 následovně: 

 

Příspěvky pro závodníky v SCM 29er / 49er (tis. Kč): 
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  Základ v1 Základ v2* Variabilní část CELKEM k vyplacení 

Dadák/Viščor 84 96 47 143 

Neveloš/Neveloš 84 63 34 97 

Kraus/Baštář 42 54 47 101 

Šlechtická/Viščorová 56 68 37 105 

Bauerová/Holá 56 41 18 59 

          

CELKEM 322 322 183 505 

*základ po úpravě na základě plnění plánu 

 

 

Příspěvky pro závodníky v SCM ILCA (tis. Kč): 

  Základ Variabilní část CELKEM k vyplacení 

Mikuláš Vaszi 34 40 74 

Andrew Lawson 34 40 74 

Jiří Vacula 34 0 34 

Jiří Himmel 34 30 64 

Markéta Kališová 34 15 49 

Michal Rais 34 47 81 

Linda Dokoupilová 34 47 81 

Kristýna Flosmanová 34 47 81 

Adéla Rabasová 34 30 64 

Tatiana Bělunková 34 40 74 

        

CELKEM 340 336 676 
 

 

Příspěvky pro závodníky v SCM iQFOiL (tis. Kč): 

  Základ Variabilní část CELKEM k vyplacení 

A.Lojínová 34 70 104 

N.Říčanová 34 29 63 

R.Hasman 34 10 44 

Š.Skřepek 34 63 97 

N.Sadílková 34 67 101 

M.Štěpánková 34 63 97 

        

CELKEM 204 302 506 

 

 

Příspěvky pro závodníky v RD 2028 v rámci LT iQFOiL (tis. Kč): 

  Základ Variabilní část CELKEM k vyplacení 

D. Drda 55 88 143 

K. Piňosová 83 100 183 

K. Chalupníková 83 60 143 

        

CELKEM 221 248 469 
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Rozdělení financí pro MS Optimist: 

Budget akce 150000     

Společné náklady 32978 cesťák M. Krč – doprava lodí na MS 

  10000 odměna M. Krč 

  15893 doplatek startovné závodníci 

  40300 startovné TL   

Zbývá k rozdělení 50829     

        

  Za účast Za výsledek CELKEM k vyplacení 

Krč Lukáš 5083 3539 8622 

Kováč Vladimír 5083 3956 9039 

Přikryl Jeremiáš 5083 7580 12663 

Tomeš Jiří 5083 5891 10974 

Valenta Jan 5083 4448 9531 
 

 

Rozdělení financí pro ME Optimist: 

Budget akce 120000     

Společné náklady 17057 startovné TL   

  32220 doplatek startovné závodníci 

  6165 ubytování 

TL 

  

Zbývá k rozdělení 64558     

        

  Za účast Za výsledek CELKEM k vyplacení 

Burda František 4611 4720 9331 

Čaganová Julie 4611 3764 8375 

Dokoupilová Beáta 4611 6938 11549 

Chlumská Tereza 4611 4914 9525 

Kováč Richard 4611 3564 8175 

Dymáková Liliana 4611 3300 7912 

Peterka Tomáš 4611 5080 9691 
 

 

Výkonný výbor předložený návrh na rozdělení finančních příspěvků závodníkům zařazeným v SpS, 

SCM a RD 2028 v roce 2022 jednohlasně schválil. 

 

Sportovní úsek předložil návrh úprav směrnice C19 Nominační pravidla ČSJ, konkrétně prvních 

dvou bodů zmíněné směrnice. Tyto body se věnují obecným principům nominačních pravidel na 

OH a kvalifikace na OH a konkrétní kvalifikace na akce v roce 2023 (WS MS 2023 a Test event 

2023). Ostatní body směrnice předloží ke schválení Sportovní úsek na listopadovém zasedání VV. 

Výkonný výbor návrh úprav směrnice C19 hlasováním (pro: Bobek, Hrubý, Musil, Lambl, Soušek, 

Vašík, proti: 0; zdržel se: Fantová) schválil a ukládá D. Dvořákové zveřejnit nové znění směrnice 

C19 na webu ČSJ v sekci dokumenty. 

 

 



Zápis z jednání VV ČSJ – ŘÍJEN  Strana 5/8 

 

   

 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil následující návrh na ohodnocení za výsledky na 

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

Barbora Švíková, 5. místo MS U21 iQFOiL dívky, Brest (FRA) - 26 668,- Kč 

Vojtěch Koška, 5. místo MS U21 Kite chlapci, Torregrande (ITA) - 26 668,- Kč 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – předložil zápis z jednání hodnotící komise výběrového 

řízení na trenéra SpS Optimist a její doporučení. Hodnotící komise doporučuje VV ČSJ přijmout na 

pozici trenéra SpS Optimist uchazeče Jakuba Halouzku s podmínkou úspěšného dokončení 

rekvalifikace trenéra 2. třídy nejpozději do 31. 12. 2022. V případě nesplnění této podmínky 

hodnotící komise doporučuje na uvedenou pozici přijmout uchazeče Jiřího Hýžu. 

Výkonný výbor bere předložené hodnocení na vědomí. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – navrhuje ke schválení následující usnesení: 

Hodnocení pořadí trenérů v rámci výběrového řízení z nabídek podaných v souladu s vypsáním 

výběrového řízení a v řádném termínu je nesledující: 

První v pořadí je Jakub Halouzka, druhý v pořadí je Jiří Hýža a třetí v pořadí je Michal Kučera. 

Výkonný výbor hlasováním (pro: Bobek, Fantová, Hrubý, Musil, Soušek, Vašík, proti: 0; zdržel se: 

Lambl) předložené usnesení schválil. 

 

VV pověřuje M. Souška uzavřením smlouvy s Jakubem Halouzkou s podmínkou úspěšného 

dokončení rekvalifikace trenéra 2. třídy nejpozději do 31. 12. 2022. V případě nesplnění této 

podmínky bude smlouva uzavřena s Jiřím Hýžou, jako druhým ve výsledném pořadí hodnocení. 

 

Na základě výsledku výběrového řízení Výkonný výbor bere na vědomí návrh O. Bobka, že 

listopadovou akci SpS Optimist trenérsky zajistí Jakub Halouzka.  

 

Výkonný výbor bere na vědomí, že Nikol Staňková rezignovala na funkci členky SÚ ČSJ. 

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval, že Výroční hodnocení plánů sportovní 

přípravy zařazených jachtařů na OLYMP CS MV se bude konat v odloženém termínu v pátek 

25. 11. od 10:00 hodin v Praze ve Stromovce. ČSJ bude na těchto oponenturách zastupovat 

místopředseda ČSJ. 

 

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

a SpS za září jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

 

 

4) MČR 2022 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – podal informace z proběhlých MČR RAC, ILCA 6, ILCA 7, ILCA 4, 

Optimist, 29er, RS Feva, Techno 293, EVR, RsV a RsA. Zbývá odjet poslední dvě MČR, a to Team 

Race 420 a Team Race Q. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace, z MČR 26. ČESKÁ NÁMOŘNÍ RALLYE. 

 
 

5) Čerpání rozpočtu 2022 
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Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 25. 10. 2022.  

 

Výkonný výbor ČSJ na základě předloženého kompletního vyúčtování mezinárodní akce MEJ RS 

FEVA, která byla pořádána Českým svazem jachtingu, jednohlasně schválil navýšit položku 

nákladů (3605) o 827 917, - Kč. 

Dále VV jednohlasně schválil navýšit příjmovou kapitolu (3706) o 220 000,- Kč a kapitolu (3707) o 

částku 657 920,- Kč. 

VV jednohlasně schválil převést nevyužité původně plánované rozpočtované náklady ve výši 

50 000, - Kč do rozpočtové rezervy (4505). 

Výkonný výbor schválil na základě informace V. Lambla o nevyužití nákladů ve výši 40 000, - Kč 

v kapitole 23 - Komise měřičů a technických inspektorů, přesun této částky do rozpočtové rezervy 

(4505). 

 

Výkonný výbor schválil na základě informace P. Ondráčka o nevyužití nákladů ve výši 15 000, - Kč 

v kapitole 51 - Kontrolní komise ČSJ, přesun této částky do rozpočtové rezervy (4505). 

 

VV ukládá všem členům VV zaslat M. Souškovi do 13. 11. 2022 požadavky na jednotlivé 

rozpočtové kapitoly pro rok 2023 a dále zaslat informaci o prostředcích, které nebudou 

v jednotlivých kapitolách v roce 2022 vyčerpány. 

 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 27. 9. 2022 podepsal Lodním Sportům Kroměříž z.s. 

vyjádření podpory k investičnímu projektu v programu č. 162 52 Regionální sportovní 

infrastruktura 2020–2024, Výzva 18/2022 Regiony SK/TJ 2022.  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že v termínu 7. - 8. 11. 2022 v hotelu Diplomat se uskuteční 

Antidopingová konference. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Výkonný výbor obdržel stanovisko Disciplinární komise 

ČSJ k případu hrubého jednání kormidelníka lodě během závodu. Stanovisko DK ČSJ obdrží 

všichni zúčastnění. Výkonný výbor ČSJ hlasováním (pro: Hrubý, Musil, Lambl, Soušek, Vašík, 

proti: Bobek, Fantová; zdržel se: 0) schválil návrh udělit kormidelníkovi lodě varování. Stanovisko 

Disciplinární komise ČSJ je přílohou tohoto zápisu.  

VV ukládá D. Dvořákové zaslat stanovisko DK ČSJ všem účastníkům řízení. 

 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 23. 11. 2022 od 10:00 hodin se v Aule ČUS – 

Strahov bude konat celostátní porada předsedů národních sportovních svazů. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ obdržel žádost o zaslání návrhů kandidátů k zápisu 

na seznam rozhodců do Národního rozhodčího soudu pro sport. ČSJ v současnosti žádného 

kandidáta nemá. 
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R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že kurz národní rozhodčí pro řízení závodů (NRO) letošní 

zimu neproběhne. Rozhodčí, kteří v loňském roce kurz absolvovali a uvažují o složení zkoušky 

nebo o případné reprobaci se přihlásí na emailu brabec@sailing.cz a domluví se na individuálním 

postupu. 

Kurz rozhodčí pro rozhodování protestů (judges, NJ/TJ) bude probíhat každé úterý od 20:00 online, 

přičemž první setkání se uskuteční v úterý 8. listopadu. Kurzy budou trvat do Vánoc. Účastníci 

budou rozděleni do dvou skupin (aktivní účastníci, pozorovatelé), přičemž se očekává, že kandidáti 

na složení zkoušek NJ/TJ se budou účastnit aktivně. Přihlásit se lze na tomto odkazu. 

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že ve spolupráci s Martinem Souškem vypracovali 

odpovědi na dotazy NSA ohledně Soutěžního řádu a pravidel jachtingu. Odpovědi byly 

v požadovaném termínu na NSA zaslány. 

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že NSA zveřejnila dne 30. 9. 2022 výzvu „Můj klub 

2023“. Kluby ČSJ a TJ byly o vypsání této výzvy informovány emailem zaslaným ze sekretariátu 

ČSJ. 

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že NSA zveřejnila dne 26. 10. 2022 novou výzvu „Můj 

klub 2023 - Pohyb a zdraví“.  V této výzvě nemohou SK a TJ žádat na stejné členy mládeže, na 

které již požádaly ve výzvě Můj klub 2023. Kluby ČSJ a TJ byly o vypsání této výzvy informovány 

emailem zaslaným ze sekretariátu ČSJ. 

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že Národní sportovní agentura pořádá 1. 11. 2022 od 

13:00 školení k Rejstříku sportu, zároveň budou na tomto jednání představeny parametry Výzvy 

Svazy 2023. Online jednání se za svaz účastní Tomáš Musil. 

 

 

7) Různé  

E. Skořepová – PR manažerka ČSJ – podala informace z jednání PR komise ČSJ ze dne 7. 10. 

2022, viz příloha tohoto zápisu včetně reportu / propagace na Facebooku. 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR za srpen a září a plán práce na říjen a listopad 

2022, který je přílohou tohoto zápisu. 

 

E. Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala, že na webu ČSJ bude od 1. 11. 2022 zveřejněna 

výzva k zasílání nominací do ankety „Jachtař roku 2022“. Návrhy nominací lze zasílat PR 

manažerce ČSJ do 30. 11.  2022 na e-mail: skorepova@sailing.cz 

Nově se bude hlasovat i v kategorii Trenér a Ocenění za přínos jachtingu. 

Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 11. 2. 2023 v Autosalonu Hyundai v Brně. 

 

K. Fantová – KKK, PR – předložila žádost o přeregistraci "TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl 

jachtingu“ na „Yacht club Ústí nad Labem z.s.“. Výkonný výbor předloženou přeregistraci 

jednohlasně schválil. 

 

V. Lambl – KLM, KRM – informoval, že finále SSL Gold Cupu, které se mělo konat v Bahrajnu od 

28. října do 20. listopadu 2022, bylo odloženo. Předpokládá se, že finále proběhne na jaře příštího 

roku a český tým rozhodně neopouští motivace reprezentovat ani v novém termínu.  

 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval o tom, že se finalizuje elektronický formulář pro tvorbu CTL 

2023. 

https://forms.gle/hZJ4AxjWw95CuQPE6
mailto:skorepova@sailing.cz
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S ohledem na plánované Mistrovství mládeže na Lipně a závod ke 130 letům jachtingu v ČR, které 

se budou konat v termínu 29. 8. – 3. 9.2023, Výkonný výbor ČSJ na svém zasedání dne 27.10.2022 

jednohlasně rozhodl, že nebudou svazem schváleny žádné závody na jiných vodních plochách s 

koef. K7 a vyšším, konané v tomto termínu. Důvodem je potřeba soustředit rozhodčí, měřiče a 

techniku na Lipno pro zdárnou organizaci těchto významných závodů. 

 

M. Soušek – STÚ, KZ – předložil návrh na snížení ceny ZPJ 2021-2024 na 100,- Kč za kus a dále 

uvolnění 50 kusů ZPJ pro komisi rozhodčích. Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně 

schválil.  

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 16. listopadu 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

Přílohy zápisu: 

1. Zápisy z jednání SÚ ČSJ 

2. Zprávy trenérů SCM a SpS za září 2022 

3. Stanovisko Disciplinární komise ČSJ 

4. Zápis z jednání PR komise reportu / propagace na Facebooku 

5. Přehled práce PR za srpen a září a plán práce na říjen a listopad 2022 

6. Směrnice C19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ) 

Jednání se uskutečnilo dne 20. 10. 2022 od 15:00 prostřednictvím MS Teams a osobní schůzky 

v YC CERE. 

 

 

Přítomen: Tomáš Musil (TM), Milan Hájek (MH), Antonín Mrzílek (AM), Patrik Hrdina (PH), Roman 
Teplý (RT), Ondřej Bobek (OB), Roman Hrubý (RH), Karel Bauer (KB) 

Online: Štěpán Novotný (ŠN), Dominika Vaďurová (DV), Johana Nápravníková Kořanová (JNK), 
Petr Rychnovský (PR) 

Omluven: Karel Lavický (KL), Jakub Halouzka (JH), Vojtěch Lambl (VL) 

Host: Jan Skřepek (JS) 

  

 

1. Aktualizace směrnice C19 Nominační pravidla ČSJ 

Pracovní skupina pro aktualizaci směrnice C19 Nominační pravidla ČSJ předložila pracovní verzi 
zmíněné směrnice. Na základě proběhlé diskuze Sportovní úsek uložil pracovní skupině předložit 
finální znění prvních dvou bodů směrnice na následné schůzi 25. 10. a dále dopracovat ostatní 
body do listopadové schůze Sportovního úseku. 

 

  

2. Složení SpS Techno 293 pro sezónu 2023 

Jan Skřepek předložil návrh na složení SpS Techno 293: Klára Chalupníková (2008), František 
Burda (2010), Štěpán Loužek (2008), Zdeněk Plch (2009). Sportovní úsek hlasováním předložený 
návrh přijal (pro: DV, PR, ŠN, JNK, TM, MH, AM, PH, RT, OB, RH, nehlasoval: KB). 

 

 

3. Složení SCM 29er a 49er pro sezónu 2023 

Dominika Vaďurová předložila návrh na složení SCM 29er a 49er: Dadák – Viščor (49er), 
Viščorová – Košťalová, Kraus – Baštář, Pelnář – Šlechtická (29er). Sportovní úsek hlasováním 
předložený návrh přijal (pro: ŠN, JNK, TM, MH, AM, PH, RT, OB, KB, zdržel se: RH, nehlasoval: 
PR, DV). 

 

 

4. Složení SCM iQFOiL pro sezónu 2023 

Milan Hájek předložil návrh na složení SCM iQFOiL: Nela Sadílková, Markéta Štěpánková, 
Alexandra Lojínová, Jan Kuchař, Šimon Skřepek, Radim Hasman, Vojtěch Kaczur. Radim Hasman 
a Vojtěch Kaczur budou zařazeni s poloviční výší finanční podpory závodníka. Sportovní úsek 
hlasováním předložený návrh přijal (pro: DV, JNK, TM, MH, AM, PH, RT, OB, RH, KB, nehlasoval: 
ŠN, PR). 

 

 



 
 

 

5. Zařazení členů ČSJ do Olymp CS MV pro rok 2023 

PH podal zprávu o návštěvě PH a RH na Olymp CS MV. TM podal zprávu o následném jednání 
s panem Malečkem (Olymp CS MV) a dohodě zastupovat ČSJ předsedou Sportovního úseku. TM 
předložil návrh nominovat za ČSJ na pozici Instruktor sportu s plným úvazkem Viktora Teplého a 
Barboru Švíkovou a s polovičním úvazkem Ondřeje Teplého, Karla Lavického a Alessii Palanti. 
Sportovní úsek hlasováním předložený návrh přijal (pro: DV, JNK, TM, MH, AM, PH, OB, RH, KB, 
zdržel se: RT, nehlasoval: ŠN, PR). TM dále předložil návrh nominovat za ČSJ na pozici 
Smluvních sportovců Kristýnu Piňosovou, Kateřinu Altmannovou a Vojtěcha Košku. Sportovní 
úsek hlasováním předložený návrh přijal (pro: DV, JNK, PR, TM, MH, AM, PH, RT, OB, RH, KB, 
nehlasoval: ŠN).  

SÚ pověřil TM projednáním shora uvedených návrhů s vedením Olymp CS MV před podáním 
oficiální nominace Českým svazem jachtingu. V případě nepřijetí těchto návrhů vypracuje 
Sportovní úsek upravenou nominaci. 

 

 

6. Zprávy týkající se sportu 

Přítomní trenéři SPS a SCM předložili své zprávy o činnosti za září 2022. Ti, kteří tak neučinili, byli 
vyzváni, aby předložili své zprávy do konce týdne.  

 

 

7. Zprávy o finančních záležitostech 

Od poslední schůze Sportovního úseku nedošlo k žádným změnám. 

 

 

8. Schválení tohoto zápisu 

TM nechal 28. 10. hlasovat o tomto znění zápisu ze schůze SÚ per rollam. Toto znění zápisu ze 
schůze SÚ ze dne 20. 10. 2022 Sportovní úsek hlasováním přijal (pro: AM, TM, RT, JNK, OB, ŠN, 
RH, nehlasoval: MH, PH, KB, DV, PR).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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



 
 

 

Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ) 

Jednání se uskutečnilo dne 25. 10. 2022 od 18:30 prostřednictvím MS Teams. 

 

Přítomen: Vojtěch Lambl (VL), Antonín Mrzílek (AM), Johana Nápravníková Kořanová (JNK), 
Jakub Halouzka (JH), Milan Hájek (MH), Tomáš Musil (TM), Ondřej Bobek (OB), Roman Hrubý 
(RH), Patrik Hrdina (PH), Roman Teplý (RT), Štěpán Novotný (ŠN), Karel Lavický (KL), Karel 
Bauer (KB) 

Omluven: Dominika Vaďurová (DV), Petr Rychnovský (zúčastnil se závěru schůze) 

Host: Miroslav Horák (MHor), Nikol Staňková (NS) 

  

 

1. Aktualizace směrnice C19 Nominační pravidla ČSJ 

Pracovní skupina pro aktualizaci směrnice C19 Nominační pravidla ČSJ předložila finální znění 
prvních dvou bodů zmíněné směrnice. Tyto body se věnují obecným principům nominačních 
pravidel na OH a kvalifikace na OH a konkrétní kvalifikace na akce v roce 2023 (WS MS 2023 a 
Test event 2023). Sportovní úsek hlasováním předložený návrh přijal (pro: VL, ŠN, JNK, MH, JH, 
RT, TM, KL, AM, OB, RH, PH, KB, nehlasoval: 0). 

 

  

2. Nominační závody a způsob hodnocení pro nominaci na WS MS 2023 

Pracovní skupina pro aktualizaci směrnice C19 Nominační pravidla ČSJ předložila návrh 
nominačních závodů a způsobu hodnocení pro nominaci na World Sailing MS 2023, které se koná 
10. - 20. srpna 2023 v Hague, Holandsko. Návrh hodnocení výsledků z 2 nominačních závodů 
bude prostý součet logaritmických bodů (1000 x (log(počet lodí) – log(pořadí)) + 101). Navrženými 
závody pro jednotlivé třídy jsou:  

• ILCA 6 a ILCA 7: ME, Andorra, ITA, 10. - 17. 3. 2023 a Princess Sofia Trophy, Palma, ESP, 
1. - 8. 4. 2023 

• Kite muži a ženy: Princess Sofia Trophy, Palma, ESP, 1. - 8. 4. 2023 a Semaine Olympique 
Francaise, Hyeres, FRA, 22. - 29. 4. 2023 

• iQFOiL muži a ženy: bude upřesněno do 5. 11. 2022 (uvažuje se o Princess Sofia Trophy, 
Palma, ESP, 1. - 8. 4. 2023; Semaine Olympique Francaise, Hyeres, FRA, 22. - 29. 4. 2023 
a  ME, GRE, 8. - 14. 5. 2023);  

Sportovní úsek hlasováním předložený návrh přijal (pro: VL, JNK, TM, OB, JH, RH, KL, ŠN, RT, 
AM, MH, PH, KB, nehlasoval: 0). 

 

 

3. Složení SPS RS Feva pro sezónu 2023 

Miroslav Horák předložil návrh na složení SpS RS Feva (SpS A): Sazama – Sazamová, Křenková 
– Křenková, Martan – Křížek a SpS RS Feva (SpS B): Bezušek – Jeřábek. Sportovní úsek 
hlasováním předložený návrh přijal (pro: MH, TM, ŠN, VL, OB, RT, JNK, JH, AM, KL, RH, PH, KB, 
nehlasoval: 0). 

 



 
 

 

 

4. Složení SpS Optimist pro sezónu 2023 

Na žádost KTM předložila bývalá trenérka SpS Optimist N. Staňková návrh na složení SpS 
Optimist pro sezónu 2023. KB předložil protinávrh: Schvalování nominace do SpS Optimist pro rok 
2023 odložit na listopadové zasedání Sportovního úseku. OB protinávrh sekundoval. 

Sportovní úsek hlasováním protinávrh (odložení nominace) přijal (pro: OB, RT, PH, AM, KB, ŠN, 
MH, JNK, JH, zdrželi se: VL, KL, proti: TM, RH, nehlasoval: 0). 

 

 

 

5. Složení SCM ILCA pro sezónu 2023, SCM A 

ŠN předložil návrh složení SCM ILCA (SCM A):  

• ve třídě ILCA 7: Jiří Himmel 

• ve třídě ILCA 4: Michal Rais, Linda Dokoupilová, Kristýna Flosmanová, Tatiana Bělunková, 
Jan Bělík, Jan Kříž 

Sportovní úsek hlasováním předložený návrh přijal (pro: TM, RT, MH, JH, OB, KB, JNK, AM, VL, 
KL, RH, nehlasoval: ŠN, PH). 

 

 

 

6. Složení SCM ILCA pro sezónu 2023, SCM B 

OB (KTM) předložil návrh trenérky J. Rozlivkové na složení SCM ILCA 4 (SCM B): Adéla 
Rabasová, Helena Hýžová, Jan Záhornacký, Jeremiáš Přikryl, Jan Valenta, Zuzana Tlapáková, 
Ondřej Klíma, Pavlína Motlíková, Michaela Blatecká, Adam Povolný. Sportovní úsek předložený 
návrh schválil (pro: TM, JNK, VL, JH, RT, RH, KB, MH, OB, AM, KL, PH, nehlasoval: ŠN). 

 

 

 

7. Rozdělení finanční podpory členů SpS a SCM pro rok 2022 

SÚ projednal a schválil návrhy trenérů na rozdělení příspěvků závodníkům zařazeným v SpS, 
SCM a RD 2028 následovně: 

 

Příspěvky pro závodníky v SCM 29er / 49er (tis. Kč): 

  Základ v1 Základ v2* Variabilní část CELKEM k vyplacení 

Dadák/Viščor 84 96 47 143 

Neveloš/Neveloš 84 63 34 97 

Kraus/Baštář 42 54 47 101 

Šlechtická/Viščorová 56 68 37 105 

Bauerová/Holá 56 41 18 59 

          

CELKEM 322 322 183 505 

*základ po úpravě na základě plnění plánu 

 

 



 
 

 

 

 

Příspěvky pro závodníky v SCM ILCA (tis. Kč): 

  Základ Variabilní část CELKEM k vyplacení 

Mikuláš Vaszi 34 40 74 

Andrew Lawson 34 40 74 

Jiří Vacula 34 0 34 

Jiří Himmel 34 30 64 

Markéta Kališová 34 15 49 

Michal Rais 34 47 81 

Linda Dokoupilová 34 47 81 

Kristýna Flosmanová 34 47 81 

Adéla Rabasová 34 30 64 

Tatiana Bělunková 34 40 74 

        

CELKEM 340 336 676 

 

 

 

 

 

Příspěvky pro závodníky v SCM iQFOiL (tis. Kč): 

  Základ Variabilní část CELKEM k vyplacení 

A.Lojínová 34 70 104 

N.Říčanová 34 29 63 

R.Hasman 34 10 44 

Š.Skřepek 34 63 97 

N.Sadílková 34 67 101 

M.Štěpánková 34 63 97 

        

CELKEM 204 302 506 

 

 

 

 

 

Příspěvky pro závodníky v RD 2028 v rámci LT iQFOiL (tis. Kč): 

  Základ Variabilní část CELKEM k vyplacení 

D.Drda 55 88 143 

K.Piňosová 83 100 183 

K.Chalupníková 83 60 143 

        

CELKEM 221 248 469 

 

 



 
 

 

Rozdělení financí pro MS Optimist: 

Budget akce 150000     

Společné náklady 32978 cesťák M.Krč - doprava lodí na MS 

  10000 odměna M.Krč 

  15893 doplatek startovné závodníci 

  40300 startovné TL   

Zbývý k rozdělení 50829     

        

  Za účast Za výsledek CELKEM k vyplacení 

Krč Lukáš 5083 3539 8622 

Kováč Vladimír 5083 3956 9039 

Přikryl Jeremiáš 5083 7580 12663 

Tomeš Jiří 5083 5891 10974 

Valenta Jan 5083 4448 9531 

        

Kontrola (rozděleno):     50 829 

 

 

Rozdělení financí pro ME Optimist: 

Budget akce 120000     

Společné náklady 17057 startovné TL   

  32220 doplatek startovné závodníci 

  6165 ubytování TL   

Zbývá k rozdělení 64558     

        

  Za účast Za výsledek CELKEM k vyplacení 

Burda František 4611 4720 9331 

Čaganová Julie 4611 3764 8375 

Dokoupilová Beáta 4611 6938 11549 

Chlumská Tereza 4611 4914 9525 

Kováč Richard 4611 3564 8175 

Dymáková Liliana 4611 3300 7912 

Peterka Tomáš 4611 5080 9691 

        

Kontrola (rozděleno):     64 558 

 

Sportovní úsek po diskuzi hlasováním předložené návrhy přijal (pro: TM, ŠN, PH, JNK, VL, KB, 
OB, KL, JH, MH, zdržel se: AM, RH, PR, nehlasoval: RT). 

 

 

8. Schválení tohoto zápisu 

TM nechal 27. 10. hlasovat o tomto znění zápisu ze schůze SÚ per rollam. Toto znění zápisu ze 
schůze SÚ ze dne 25. 10. 2022 Sportovní úsek hlasováním přijal (pro: KB, KL, JH, RH, PH, MH, 
JNK, AM, RT, VL, OB, TM nehlasoval: ŠN). 

 

 

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



Pravidelná mesačná správa za SEPTEMBER 2022

Sportovní centrum mládeže

Lodná trieda: 29er
Tréner: Dominika Vaďurová
Dátum: 4.10.2022

V polovici septembra sa niektoré posádky zúčastnili dvoch víkendov výcviku Tréner II. triedy ako
figuranti. Oba víkendy boli podmienky veterné a účastníci sa mohli sústrediť na techniku jazdy.
Spolupráca s viacerými trénermi im priniesla nové uhly pohľadu a boli nútení vyjsť zo stereotypu.

V náväznosti na vzdelávacie víkendy sa SCM premiestnilo na Balaton do dejiska ďalšieho EuroCupu.
Dva dni tréningu zamerané na predštartovú rutinu a fokus na lokálne podmienky (veľké ale dlhé
zmeny a pásovité poryvy) im pomohli pripraviť sa na pretek, za čo hovoria aj výsledky
(37 lodí).

5. Dadák/Viščor
7. Kraus/Baštář (1.miesto U17)
10. Neveloš/Neveloš
17. Viščorová/Košťálová

Rovno po Balatone sa posádky premiestnili na Nechranice, kde sa konali MČR mládeže. Pred
samotným pretekom sme sa v tréningu sústredili na štarty a rozjazdy. Okrem samotného tréningu
mali deti z iných LT možnosť prísť si vyskúšať 29er s niektorým zo skúsenejších 29er jachtárov.

Celú jeseň venujeme 1 cieľu, ktorý si každý reprezentant vytýčil na začiatku mesiaca. Spoločne však
pracujeme na automatizácii predštartovej rutiny a tvorbe a vyhodnocovaniu “plánu” (alebo priorít voči
štartu, poľu a podmienkam).

Počas mesiaca sme postupne s posádkami začali vyhodnocovať ich ročné ciele a ich naplnenie.
Zároveň sme sa zamerali na predstavu o budúcej sezóne. Prebehli rozhovory s adeptami na členov
SCM na ďalšiu sezónu a pripravujú sa podmienky pre zapožičanie zväzových lodí na ďalší rok.

Po MČR nás čaká 2 týždenná pauza a tréning na Lago di Garda pred Final EuroCupom na konci
októbra.

Hodnotenie posádok:

Dadák/Viščor - Lukáš s Danom absolvovali podľa dohody do Balatonu prestávku od 29eru, čo im
evidentne prospelo. Po náročnom lete sa vrátili na loď v správnom nasadení. Na Balatone mali blízko
k pódiovému umiestneniu, ale niekoľko taktických chýb a problémy s rýchlosťou ich odsunuli na
5.pozíciu. Napriek tomu dokázali väčšinu času perfektne čítať zmeny a poryvy a táto príprava im
pomohla o týždeň neskôr k titulu majstrov ČR. Na Nechraniciach predviedli absolútne konzistentný
výkon, kde mali prehľad o poli a zvolili správny taktický prístup k daným podmienkam. Stále treba
pracovať na systematickej predštartovej príprave, ktorá bude dôležitá najmä vo veľkom poli.



Viščorová/Šlechtická - Katy s Nelou prospel jeden víkend na trénerskom kurze, kde boli zďaleka
najskúsenejšou posádkou. Počas celého roka trénujeme s výsledkovo lepšími posádkami, čo môže
byť po čase frustrujúce. Počas víkendu sa nenechali zviesť nižšou kvalitou skupiny a podávali 100%
výkony. Na Balatone nahradila Katy Anna Košťálová, s ktorou sa musela Nela najprv zohrať, ale po
pár dňoch už fungovali pomerne na úrovni. Na MČR Nela a Katy bojovali so štartom a taktikou na
zaďáka, ale posledný deň boli schopné aplikovať plán a držať sa ho. V posádke cítiť mentálny posun,
najmä v komunikácii a dávke asertivity, napriek tomu, sa po našich rozhovoroch budúcu sezónu ich
cesty rozdelia.

Neveloš/Neveloš - Tibor a Adam sa na Balaton pridali až na samotný pretek. Už zvyčajne mali veľmi
dobré štarty a rýchlosť na stúpačku. Lepší prehľad o zmenách a daných podmienkach by im dal
predchádzajúci tréning, ktorý by určite posunul ich výsledky. Na MČR mali prvé dni veľmi dobré
výsledky, rýchlosť lode a bolo evidentné, že vedia dobre čítať lokálne podmienky. Náročnejšie to bolo
pre nich v silnejšom vetre, kde nedokázali z lode vyťažiť maximum rýchlosti. Výhra im unikla tesne.

Kraus/Baštář - S výkonmi a prístupom posádky som dlhodobo spokojná. Luky a Ondro fungujú
veľmi aktívne, a podávajú dobrý feedback, o veciach na vode premýšľajú a snažia sa ich instantne
zlepšiť. Ich hlavnou výzvou je konzistentnosť manévrov (najmä hálz v silnom vetre) a
vyhodnocovanie rizika resp. realizácia konzervatívnych rozhodnutí v určitých častiach regaty. Na
Balatone podali výborný výkon a na MČR boli pre skúsené posádky veľkou konkurenciou.

Vypracovala: Dominika Vaďurová



Pravidelná mesíční zpráva za září 2022

Sportovní centrum mládeže

Lodní třída: 29er
Tréner: Johanka Nápravníková Kořanová
Datum: 6.10.2022

V září jsme absolvovali jednak dva víkendové trenérské semináře, kterých se různé posádky LT 29er
účastnili jako figuranti, po druhém trenérském semináři jsme rovnou odjižděli na EuroCup na 
Balatonu a z Balatonu opět přímo na MČR na Nechranicích.

Pro posádky mimo SCM je podzimní sled závodů (EC Balaton – MČR Nechranice – EC Garda) 
druhým vrcholem sezóny. K tréninku jsme tedy vždy přistupovali s ohledem na závodní období. Před 
začátkem akce si každá posádka vždy určila 2–3 priority na trénink i závod. Jednalo se především o 
startovní manévry a rychlost lodě.

Ne všech závodů se účastnily všechny posádky, detaily tedy u jednotlivých posádek níže.

Hodnocení posádek:

Lucka Košatová/Vojta Cibulka – Lucka s Vojtou absolvují celý podzimní program, tedy Balaton, 
Nechranice a na konci října Gardu. Jsou vyježdění a společně sehraní, vzájemně si potřebujeme ale 
sladit, na co se v závodech budeme soustředit a co bude prioritami. Posádka je na dobré úrovni, 
další zlepšení už tedy vede přes drobnosti a detaily. Samostatná posádka, po Gardě bych s nimi 
chtěla vyřešit plány na další sezónu.

Matyáš Dymák/Honza Sušil – Matyáš s Honzou se účastnili pouze MČR, Honza navíc po této 
sezóně končí. Matyáš je velmi perspektivní, potřebuje ale tréninkovými i závodními hodinami získat 
jistotu v manévrech a získat důvěru v sebe sama především na startu. Jejich přístup ke startu je 
občas zbytečně defenzivní, což je limituje na zbytek celé rozjížďky.

Adam Winkler/Luděk Růžička – Adam s Luďkem se účastnili pouze MČR, na 29eru seděli opět po 
dlouhé době, kdy jezdili na Cadetu. Silnější vítr v závodě jim dělal problémy. Závod jsme pojali jako 
tréninkové hodiny a získávání jistoty na lodi. Plánují i další sezónu ještě v kombinaci s Cadetem a 
studijními povinnostmi, perspektivní posádka.

Sára Svobodová/Kačka Muchová – Sára s Kačkou seděly na lodi společně po dělší době, což bylo 
znát. Účastnily se Balatonu i Nechranic, na Gardu jede Sára výjimečně s Vojtou Šindelářem. Holky 
by potřebovaly k dalšímu posunu lépe naplánovat sezónu a být na vodě pravidelněji. Oba dva 
závody se navíc potýkaly s technickými problémy, které musí nutně do Gardy vyřešit. I přes 
nespokojenost s výsledky si myslím, že udělaly velký posun především v přístupu k výkonu. Velkým 
limitem je start, Sára musí získat větší odvahu a být ofenzivnější.

Tadeáš Tkadlec/Vanda Paigerová – Tadeáš s Vandou se účastnili Balatonu a plánují i Gardu, na 
Nechranicích jela Vanda s Járou Čermákem. Vanda je velmi atletická, šikovná a proaktivní, Tadeáš 
je velmi učenlivý a o výkonu na vodě přemýšlí, občas by ale potřeboval s Vandou více komunikovat. 



Vanda je přirozený leader a nedostatečná komunikace někdy působí v rozjížďce zbytečné chyby, 
především technického rázu. Komunikace bude jistě i jednou z priorit pro trénink na Gardě. Posádka 
po Gardě končí.

Matěj Jurečka/Anička Koštálová – ad-hoc složená posádka pouze pro MČR, Anička navíc 
absolvovala Balaton s Nelou Viščorovou, což bylo hodnoceno pozitivně z několika stran. Na Matějovi
je vidět doba strávená na 49eru, na vodě je velmi aktivní a přemýšlí o všech aspektech výkonu. 
Myslím, že i pro Aničku se jednalo o dobrou školu. Vzhledem k počtu lodí, o které jsem se při MČR 
musela starat, a faktu, že s námi neabsolvovali trénink před MČR bohužel nezvládám poskytnout 
více detailů.

Honza Juha/Láďa Čechura – kluci byli pouze na MČR, společně na vodě opět po delší době. To je 
jejich největším limitem, ve slabším větru pak navíc i to, že oba kluci jsou urostlí. V silném větru by z 
toho ale mohli těžit, limitem je však mnohdy jejich přístup. S Honzou jsme si důrazně vysvětlili, že 
jeho přístup k výkonu není optimální a se současným mentálním set-upem nemůže očekávat 
zlepšení. Láďa začal více komunikovat, což bylo podle mě ku prospěchu věci. Je otázkou, zdali bude
posádka pokračovat příští rok společně nebo dojde ke změnám.

Vojta Klíma/Lucka Lokajíčková – Lucka s Vojtou seděli na 29eru zase po delší době, účastnili se 
pouze MČR, jejich hlavním fokusem byla letos 420. Potřebovali si tedy především zvyknout na 
chování lodě, osvěžit si techniku a celkově si zvyknout na změnu. U posádky je vidět snaha, Lucka je
velmi atletická a šikovná, nicméně občas jsme opět bojovali s přístupem k materiálu, přípravě na 
závod a řešení krizových situací. Příští rok chce posádka jezdit pouze na 29eru, větší objem tréninku 
strávený pouze na 29eru bude jistě znamenat výrazné zlepšení. Vojta potřebuje přes zimu 
zapracovat na fyzické kondici.

Vypracovala: Johanka Nápravníková Kořanová



 

 

 

Pravidelná měsíční zpráva za září 2022 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 4 
Trenér: Johana Rozlivková  
Datum: 5.10.2022 
 

Evropský pohár Nechranice 24.-26.9.2022 

V sobotu se odjela jedna rozjížďka v podvečerních hodinách za velmi slabého větru. V neděli se kvůli bezvětří 

nezávodilo. Kolem poledne v pondělí přišel slabý vítr a povedlo se odjet tři rozjížďky.  

• Jeremiáš Přikryl (5./31) – Jeremiáš předvedl, že ve slabém větru umí zajet velmi solidně, má dobrý cit pro loď 

a dobré starty.  Je potřeba doladit techniku jízdy, především pozici těla.  

• Honza Záhornacký (14./31) – Honza dojížděl solidně okolo 11. místa, největší propady nastávali po startu, kdy 

si nebyl schopný udržet po startu pozici díky ztrátě rychlosti. Následně byl schopný získanou pozici v průěbhu 

rozjížďky udržet.  

• Ondřej Klíma (21./31) – Ondra se během závodu hodně seznamoval s nastavením a trimem lodi, kde byly ještě 

značné mezery. V slabším větru jel ale velmi solidně, takticky je na tom velmi dobře a po napravení techniky 

a trimu.  

Výsledky:https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/wkdd3new0dtep7dx5zgyfpq4zjp1?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3D%22final%20results.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-

8%27%27final%2520results.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-

SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20221010%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-

Amz-Date=20221010T161901Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=7ced03fe64c9adddd504d0cf025059923aaea5097193363422d1e6e22775c9ba 

Trénink před MČR 27.-28.9.2022 

Mezi Evropským závodem a MČR jsme na místě ve spolupráci se Štěpánem Novotným uspořádali dvoudenní 

soustředění pro všechny závodníky ILCA 4. Odtrénovali jsme dva dny. První den jsme závodníky rozdělili do dvou 

výkonnostních skupin, každá skupina měla samostatnou část tréninku (má skupinka se zaměřila na techniku jízdy a 



 

 

 

trim) a v jeho závěru jsme se spojili pro odjetí pár tréninkových rozjížděk. Druhý den jsme trénovali všichni dohromady 

a zaměřili jsme se na rozjížďky. Soustředění se celkově účastnilo 20 závodníků: Jeremiáš Přikryl, Linda Dokoupilová, 

Adéla Rabasová, Honza Záhornacký, Ondra Klíma, Jindra Knetig, Vojta Janoušek, Rudolf Bína, Denis Ziegenfuss, Zuzana 

Tlapáková, Tomáš Chlumský, Jindra Kaláb, Matyáš Ráža, Helena Hýžová, Míša Blatecká, Kristýna Flosmanová, Jan 

Valenta, Jonáš Janota, Jan Bělík, Adam Povolný.  

MČR 29.9.-2.10.2022 

Ve čtvrtek se kvůli slabému a nestabilnímu větru nepovedlo dokončit žádnou rozjížďku. V pátek se povedlo dokončit 

dvě rozjížďky v odpoledních hodinách. V sobotu se v odpoledních hodinách odjeli tři rozjížďky. V neděli se odjeli 4 

závěrečné rozjížďky za silného, postupně slábnoucího větru.  

• Jan Valenta (12./38) - předvedl velmi dobré starty, je potřeba ujistit celkově jízdu na ilce, doladit především 

trim, jinak má moc hezky našlápnuto a rychle se učí. V některých rozjížďkách se podepsalo špatné taktické 

rozhodnutí.  

• Ondřej Klíma (15./38) – umí dobře startovat, ve slabším a středním větru neztrácel na stoupačky, ovšem na 

zaďáky je znát jeho nevyježděnost na ilce, zde se projevili největší ztráty, spolu s občasnými ne zcela vhodnými 

taktickými a strategickými rozhodnutími.   

• Pavlína Motlíková (17./38) – v začátku závodu měla problém se starty. Postupem závodu se povedlo tento 

problém odbourat a v silnějším větru předvedla solidní dojezdy i díky velmi dobré fyzické kondici.  

• Adam Povolný (18./38) – velmi dobře startuje, po startu si umí udržet pozici. Největší ztráty přichází na zaďák, 

kde díky technickým nedostatkům ztrácel rychlostně a na druhé stoupačce, kde byl naopak problém 

s taktikou.   

Výsledky: https://www.sailing.cz//noticeboard/221601 

  

 



Pravidelná měsíční zpráva za září 2022

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída:  iQFoil
Trenér: Milan Hájek
Datum: 5.10.2022

Závodníci SCM a RD28 meli v září naplánované 2 akce. Nejdříve odjeli starší závodníci na poslední iQFoil 
Games na Gardu, aby se pomalu začali začlenovat do seniorské kategorie a pak nás čekalo MČR ve třídě 
Techno 293 na Nechranicích v rámci Czech Junior Nationals. Ostatní závodníci SCM se po náročném létě 
věnovali hlavně domácím závodům, fyzickému tréninku a škole.

Na Gardě závodilo 7 českých reprezentantů. Jednalo se hlavně o přípravný závod, ale i tak jeli všichni 
naplno. Jelikož nejel obvykle velký počet závodníků a pole nebylo rozděleno na 2 skupiny, mohlo se naplno 
závodit každý den bez dlouhého čekání. Odjelo se nakonec 18 rozjížděk ( kurs, slalom, maraton a medal 
race).

Jsem rád, že se naše holky začínají pomalu začleňovat do dospělé kategorie. Tyto přípravné závody jsou 
pro ně hlavně o zkušenostech bez tlaku na výsledek.

Barbora Švíková je v součastné době naše jednička a potvrdila to i zde. Jezdí chytře a rychle. Po MS Y&J už 
naplno přestoupila do dospělé kategorie a pojede i MS dospělých v Brestu, takže to pro ni byl ten nejlepší 
trénink.



Kačka Altmannová i Kristýna Piňosová jsou naše další nadějné závodnice, jezdící v těsném závěsu. Každá z 
nich má své slabiny, kde se potřebuje zlepšit. To bude hlavní náplň přes zimní a jarní přípravné období po 
ME Y&J, které se pojede v listopadu v Brestu.

Kačka bude už příští rok jezdit dospělou kategorii, Kristýna bude ještě kombinovat juniorské a dospělé 
závody.

David Drda bude muset přes zimu/jaro značně přidat. Na top závodníky mu chybí hlavně vyježděnost a 
schopnost se s nima udržet hlavně po startu. Více tréninkových dní ve skupině zahraničních závodníků by 
mu jen prospělo. Nakonec musím hodnotit závody jako skoro nejlepší v letošní sezoně, jak z hlediska větru,
tak organizace a přístupu závodníků k nim.

Zpráva o závodech a výsledky zde.

https://www.sailing.cz/clanky/stribro-z-iqfoil-games


Koncem září se na Nechranické přehradě odjelo Czech Junior Nationals, kterého se poprvé zůčastnily také 
Techna 293. Na startu se postavilo kompletní SCM a SpS, nastupující generace WS a další, kteří usilovali o 
tituly Mistra ČR.

Zpráva o závodě zde.

Den před závodem jsme společně s trenérem SpS Honzou Skřepkem uspořádali soustředění pro SCM a SpS 
a všechny, kdo projevil zájem. Cílem bylo hlavně podpořit nastupující generaci a sledovat mladé naděje, 
kteří by měly pokračovat v úspěšně rozjetém WS týmu. 28 přihlášených prken Techno 293 a velký počet 
velice mladých závodníků je skvělým příslibem do budoucna. Ostatně během závodu to někteří již 
naznačili.

https://www.sailing.cz/clanky/mezinarodni-mistrovstvi-cr-mladeze-uspesne-za-nami


 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za srpen 2022 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 1.9.2022 
 

• Závod EC Nechranice 24.-26.9. 
o Účast: Kristýna Flosmanová, Tatiána Bělunková, Linda Dokoupilová, Adéla Rabsová, Michal 

Rais 
o Jednalo se o první Evropská pohár lodní třídy ILCA v České republice a bohužel ze tří dní 

závodu foukalo jen jeden den. V sobotu se odjela jedna rozjížďka ve velmi slabém větru okolo 
2-3 m/s. V neděli se nevyjelo ani na vodu a v pondělí se odjely tři kvalitní rozjížďky ve větru 4-
7 m/s, který byl poměrně nestabilní se změnami okolo 20 stupňů. 

o Tatiána Bělunková 4./ 31, 13% závodního pole 
▪ Jezdila velmi pěkně. Oproti poslední akci vylepšila starty a velmi se zlepšila v jízdě po 

větru. Jednou z chyb byla taktika ve druhé stoupačce, kdy často po bráně jela proti 
změně, než si chybu uvědomila a otočila. 

o Linda Dokoupilová 7./31, 22% závodního pole 
▪ Lindě se příliš nedařilo. Často bojovala s taktikou, nedařilo se jí vychytávat změny 

větru. Až poslední rozjížďka závodu se jí povedla 
o Kristýna Flosmanová 9./31, 29% závodního pole 

▪ Kristýna bojovala s taktikou na první stoupačku, nedařilo se jí vychytávat změny větru. 
Ve slabším větru také bojovala s rychlostí lodi, ale již udělala velký pokrok ve slabém 
větru. 

o Michal Rais 11./31, 35% závodního pole 
▪ Michalo se závod na jeho poměry velmi nepovedl. Špatně startoval a dělal velké 

taktické chyby. Na rychlost se již nedokázal probojovat na přední pozice.  
o Adéla Rabasová 20./31, 64% závodního pole 

▪ Adéla jezdila celkově velmi špatně, jde vidět tréninkový výpadek během léta, který 
nebyl nijak odůvodněný. V závodě nebylo vidět ani nasazení. Jediný kladným bodem 
celého závodu byl jeden start, který byl slušný. 

 



 
 

 
 

 

• Trénink před MČR ILCA 4 27.-28.9. 
o Trénink byl otevřený pro všechny zájemce a byl zaměřen na starty a kratší rozjížďky. Celkem 

se sešlo okolo 15 lodí. V úterý vítr foukal okolo 8 m/s a ve středu jsme šli trénovat dopoledne, 
kdy byl slabší vítr okolo 3 m/s. 

• MČR ILCA 4 29.9.- 2.10. 
o Účast: Kristýna Flosmanová, Linda Dokoupilová, Adéla Rabasová, Tatiana Bělunková, Michal 

Rais 
o MČR byl čtyř denní závod. Na první dva dny bylo velmi špatná předpověď větru a odjela se 

jen jedna rozjížďka v pátek v podvečer ve větru okolo 3 m/s. Na sobotu a neděli byl hlášen 
vítr od 5 do 10 m/s a zvládlo se odjed osm kvalitních rozjížděk v těchto dvou dnech. Závod byl 
celkově velmi vyrovnaný, a to hlavně díky různým sílám větru, ve kterém se odehrál. 

o Celkově se dá výkon týmu zhodnotit jako kvalitní, největší všeobecnou chybou bylo špatné 
čtení směru větru vůči první bójce po startu a po bráně v druhém kole. Závodníci často jeli 
proti změně. 

o Michal Rais 1. /36 lodí 
▪ Michal předváděl velmi vyrovnané výsledky až na jednu rozjížďku, kdy dojel na osmém 

místě. Velmi těžil ze své rychlosti v slabším a středním větru. Jedinou chybou bylo 
špatné čtení větru po startu. 

o Linda Dokoupilová 2./ 36 
▪ Linda měla z celého pole nejvyrovnanější výsledky. Její nejhorší dojezd bylo 4. místo. 

Největší chybou bylo špatné hlídání lodě za sebou, když jela na prvním místě. 
Několikrát se jí povedlo být po prvním kole na prvním místě, ale následně loď 
neuhlídala. Nechal druhé lodi moc prostoru a ta poté dokázala lépe využít změny 
větru. 

o Kristýna Flosmanová 3./36 
▪ Kristýna bojovala se slabším větrem. Jednak byla horší ve čtení větru a také trochu 

bojovala s taktikou při jízdě po větru, kdy se často nechala zakrýt loděmi. Velmi se 
zlepšila v rychlosti lodě ve slabším větru a dominovala rozjížďkám kdy foukalo 8 m/s 
a více. V těchto podmínkách jezdila naprosto perfektně. 

o Tatiana Bělunková 8./36  
▪ Táňa během letošního roku udělala obrovský pokrok v rychlosti lodě. Bohužel velmi 

často si jí nepovedl start, kdy se rozjela pozdě a zakryly ji jiné lodě. Často po startu 
nedokázala využít změnu větru a jela proti změně. 

o Adéla Rabasová 14./36 
▪ Adéle se povedla první rozjížďka ve slabém větru, ale následně jezdila poměrně 

špatně. Neměl příliš dobré starty a v silnějším větru velmi ztrácela na rychlost. 



 
 

 
 

Zápis z jednání PR komise ČSJ ze dne 7. 10. 2022 
 

Přes teamsy: Katka Fantová, Eva Skořepová, Pavel Winkler, Klára Houšková 
Omluvena: Jitka Tkadlecová 
 
Program: 
 
1) 130 let jachtingu regata v roce 2023 a další oslavy 
 

• Je potřeba vybrat hlavního organizátora: Eva Skořepová svolá schůzku se zástupci klubů z Lipna 

• logo + branding: firma Besocial vytvoří logo a brand 130 let jachtingu, které budu moci využít všechny 
subjekty ČSJ, nejpozději do konce roku 2022 bude umístěné na webu ČSJ a začne se používat 

• společně s Českým Yacht Klubem spolupracovat na oslavách na jaře v Praze  

• partneři a mediální partneři – zajistit partnery i mediální partnery oslav 130 let jachtingu 
 
2) Vyhlášení Jachtaře roku  

• Eva Skořepová osloví Jana Skřepka – akce v Brně po vzoru Windsurfaře roku 

• od 1. 11. zasílání nominací na web a všude – přidat kategorie Trenér a Ocenění za přínos jachtingu 
 
3) Výstava FOR BOAT 

• prezentovat 130 let jachtingu na výstavě FOR BOAT na jaře 2023 – probíhá jednání s výstavištěm o 
podmínkách expozice ČSJ 

 
4) Kolekce ke 130 letům (Trička, mikiny, batohy…)  

• nabídnout k prodeji na webu ČSJ, případně využít jako dárky pro závodníky regaty ke 130 letům 
(podobně nabízet i oblečení pro reprezentanty k prodeji na webu ČSJ – sjednotit design pro všechny 
třídy) – Eva Skořepová domluví s výrobcem společný e-shop 

 
2) Začni s jachtingem 

• vyhodnocení zpravují firma Besocial a Evou Skořepovou na říjnový VV 
 
3) Newsletter  

• třetí vydání témata: Významné regaty 2022, 110 let budovy ČYK + 130 let jachtingu, nový partner 
Auto Kelly, dotační program NSA Můj klub, výstava SportLife vstup zdarma – zajistí Kateřina Fantová 

 
Příští schůzka PR komise bude na začátku listopadu u Pavla Winklera, Sanderova 1366, Praha 7, případně 
částečně on-line. Přesný datum a čas bude upřesněn. 
 
Zápis zhotovila: Eva Skořepová 



 
 

 
 
 

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

• ME RS Feva a Eurocup RS500 – Prima CNN zprávy, Blesk, isport.cz, extra.cz, Deníky 

• Europa Cup ILCA – Deníky, Večerní Praha, Pražský magazín, České novinky 

• MSJ iQFoil – ČT1 Branky + ČT Sport zprávy, Deníky, Sport.cz, Večerní Praha, Pražský magazín, České 
novinky 

• Festival na Lipně – 2x ČT2 Dobré ráno Viktor Teplý + Karel Lavický 

• iQFoil Games Garda – ČT Sport – rozhovor + zprávy, ČT24 – zprávy, Deníky, Večerní Praha, Pražský 
magazín, České novinky 

• Jachtařská liga – Deníky, Večerní Praha, České novinky 

• 110 let budovy ČYKu – iDnes + MF Dnes, rádio Impuls, Pražský Deník 

• Domácí poháry a MČR – ČT Déčko Lvíčata Optimist, ČT Déčko Lvíčata Techno 293 

• Nábory dětí – Začni s jachtingem – podcast Youtalk rádio, Večerní Praha, Sportfoto.media, České 
novinky, To je senzace 

 
Mediální výstupy z těchto i dalších akcí jsou na: https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich 
 
2) Dokončila jsem jednání s partnery ČSJ na MMČR mládeže a pokračovala v jednáních s potenciálními 
partnery pro reprezentační týmy. 
 
3) Příprava významných akcí – proběhly akce MMČR mládeže, Eurocup ILCA a ME RS Feva, kterých jsem se 
zúčastnila a zajistila nebo se podílela na jejich PR. 
 
4) Newsletter pro členy – připravila jsem druhé vydání, které bylo rozesláno v polovině srpna. 
 
5) Začni s jachtingem – proběhla kampaň na webu a facebooku.  
 
Promo proběhlo ve spolupráci s firmou Besocial a bylo rozděleno na podporu postů v rámci content plánu 
na Facebooku a na samotnou reklamní kampaň. Zvolili jsme kombinaci brandové kampaně (FB bannery) s 
cílem dostat se do povědomí konkrétní cílové skupině. Propagace probíhala na Facebooku, kde jsme 
relativně levně a přesně cílili na určitý okruh lidí. Celkově jsme oslovili velkou část naší cílové skupiny za 
poměrně malý budget. Vše jsme ještě podpořili kampaní v google search, která poběží až do konce roku 
2022. Toto je ideální kombinace, kdy si lidé zapamatují náš headline a následně nějakou část vyhledávají v 
google a my jim tak ukážeme naši reklamu. Podrobnosti o výsledcích kampaně jsou v příloze. 
 
Za dvouměsíční kampaň jsme celkem utratili 24 000 Kč. Za dva měsíce jsme oslovili 124 000 unikátních 
uživatelů, kteří viděli náš obsah na Facebooku a ve vyhledávačích. Naše příspěvky se na sítích celkem 
zobrazily 270 332krát. 2 382 lidí projevilo zájem o příspěvek. (Engagement Rate) – míra zapojení, obvykle 
fanoušků na sociální síti. Tato metrika ukazuje, kolik lidí z těch, kteří viděli nějaký náš obsah, na něj 
zareagovalo (lajky, komentáře, kliknutí, sdílení). 1 996 lidí přišlo na stránku z bannerové reklamy. Podle 
Google Analytics je to méně, rozdíl je způsoben rozdílným vyhodnocováním. Besocial vyhodnocuje výsledky 

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


 
 

 
 
 

na základě systémů, kde reklamu pouští. Rozdíl může být až 20 % (dle zkušeností za poslední roky). Další 
možností rozdílu je to, že většina prokliků šla přes mobilní zařízení. Je možné, že než se stihla stránka (kód 
na stránce) načíst, tak uživatelé odešli. To může být následek načítání stránky na mobilu nebo také 
určitého missclicku, kdy se uživatel hned vrací zpět.  
 
Provedla jsem také telefonickou anketu v zainteresovaných klubech: 
- zapojeno celkem 28 klubů 
- plný stav dětí 5 klubů 
- v roce 2022 přijato  106 nových dětí (odhad dotázaných) 
- z toho v srpnu a v září 42 nových dětí (odhad dotázaných) 
- v srpnu a v září bylo podle databáze sailing.cz přihlášeno za členy jednotlivých klubů 59 dětí ve věku 6–15 
let (v roce 2021 to bylo 42 – kampaň už běžela)  
 
Informace z klubů jsou většinou odhadovány, zejména co se týká způsobu, jakým se noví zájemci o 
jachtingu dozvěděli. Nicméně většina klubů hodnotí projekt Začni s jachtingem kladně, nepřispívá totiž jen 
k náboru nových členů, ale také k naplnění příměstských táborů a zejména přispívá reklamě jachtingu jako 
takového – je vidět, že jachting žije a má o nové členy zájem.  
 
Většina klubů by potřebovala více trenérů a uvítala by také pomoc s dodáním informací o náborech a 
kroužkách do škol. 
 
Kampaň hodnotí PR komise jako úspěšnou, její výsledky se promítnou do počtu nových dětí také na jaře, 
kampaň totiž stále běží a v některých klubech mají děti možnost si jachting nezávazně vyzkoušet a teprve 
potom se do klubu přihlásit. 
 
PR komise navrhuje pro příští rok pokračovat v podobném duchu. Promovat by se mělo v pololetí – to 
znamená v polovině ledna, kdy rodiče vybírají kroužky na druhé pololetí, následně v březnu před začátkem 
sezony, v květnu příměstské tábory a v srpnu a září kroužky. Pokusíme se také zjistit, zda by bylo možné 
nějakým způsobem dodat informace o „Začni s jachtingem“ do škol v celé republice. 
 
 
 
 
 
 

Přehledy: 
 

Sledující Facebook 1. 8. 2 919/30. 9. 3 107 
Sledující Instagram 1. 8. 1 119/30. 9. 1 233 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Dosah příspěvků: 1. 8–30. 9. 
 

 
 

 
 
Návštěvnost webu www.sailing.cz: 
 

Měsíc Návštěvy Uživatelé Míra 
okamžitého 

opuštění 

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% 

VIII.22 23 000 7 900 38,92% 

IX.22 24 000 7 500 35,33% 

 

 
 
 

http://www.sailing.cz/


 
 

 
 
 

Návštěvnost webu www.zacnisjachtingem.cz: 
 

Měsíc Návštěvy Uživatelé Míra 
okamžitého 

opuštění 

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% 

VIII.22 198 153 47,98% 

IX.22 583 484 63,46% 

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

Plán PR na říjen, listopad a prosinec 2022 
 
1) Hlavní závody a akce propagovat v médiích: 
MČR mládeže 
MČR team racing 
MS ILCA 6 Texas 
ME ILCA Hyeres 
MS kiteboarding 
MS+ MSJ iQFoil 
Česká námořní Rallye – MČR one design 
SSL Gold Cup 
 
2) Jachtař roku 2022 – připravit návrh nominací, hlasování a vyhlášení 
Harmonogram: 
- Od 1. do 30. 11. zasílání nominací (příspěvek na web 1. 11.) – nové kategorie Trenér roku a Ocenění za 
přínos jachtingu (o těchto dvou kategoriích se nebude hlasovat, ale vybere je „odborná porota“) 
- Na prosincovém VV ČSJ budou schváleny nominace pro hlasování. 
- Od 1. do 31. 1. budou členové hlasovat. 

http://www.zacnisjachtingem.cz/


 
 

 
 
 

- Vyhlášení v sobotu 11.  2. v Autosalonu Hyundai v Brně 
 
3) Newsletter pro členy 
- připravit třetí vydání, které se bude rozesílat v polovině října a bude obsahovat témata: Významné 
regaty 2022, 110 let budovy ČYK + 130 let jachtingu, nový partner Auto Kelly, dotační program NSA Můj 
klub, výstava SportLife vstup zdarma  
- připravit čtvrté vydání, které se bude rozesílat 31. 12. s přáním do Nového roku, dalším upozorněním na 
Začni s jachtingem a s hlasováním o Jachtaře roku 
 
4) Jednání s potenciálními partnery ČSJ  
 
5) Připravit články o sportovcích zařazených do Victorie a Olympu, následně proběhnou i na sociálních 
sítích – v průběhu zimy 
 
6) 130 let jachtingu – příprava oslav a regaty, e-shop a všeho s tím spojeného 
 
7) Výstava FOR BOAT – prezentovat 130 let jachtingu na výstavě FOR BOAT na jaře 2023 – probíhá jednání 
s výstavištěm o podmínkách expozice ČSJ 
 
8) Začni s jachtingem – sestavit plán kampaně na rok 2023, komunikovat s kluby, aktualizovat web 
 
9) Připravit plán a rozpočet PR na rok 2023 
 
5. 10. 2022, Eva Skořepová 



 
 

 

C.19 NOMINAČNÍ PRAVIDLA ČSJ OLYMPIJSKÝCH A 
OSTATNÍCH LODNÍCH TŘÍD 

 

NOMINAČNÍ PRAVIDLA ČSJ NA OH 2024 A KVALIFIKAČNÍ REGATY 
OLYMPIJSKÝCH TŘÍD 

 
1. Úvod 

1.1. Cílem těchto nominačních kritérií je navrhnout jednoduchý transparentní rozhodovací 
proces o jmenovité nominaci na OH co nejdříve, tak aby měli nominovaní závodníci 
dostatek času a klidu připravovat se na úspěšný start na OH. Jistota jmenovité nominace 
by měla být dána včas zejména závodníkům, u nichž je předpoklad výborného výsledku na 
OH. V případech, kdy je v jedné třídě více závodníků podobné výkonnosti by měla být 
stanovena dopředu jasná kritéria, podle kterých bude VV ČSJ postupovat při jmenovité 
nominaci. Nemusí být přitom rozhodující, který ze závodníků vyjel v kvalifikaci místo pro 
ČR. Existuje v zásadě 5 termínů, kdy by měl VV ČSJ rozhodovat: První bezprostředně po MS 
2023 (srpen 2023), kde by měla být dána důvěra posádkám majícím největší naděje na 
úspěšný výsledek. Další termín je bezprostředně po MS 2024 (leden 2024). Třetí termín je 
po kontinentální kvalifikační regatě v roce 2024 (pro jednotlivé lodní třídy v různých 
termínech). Čtvrtým termínem je konání Last chance regaty (duben 2024), kdy bude 
uzavřena mezinárodní kvalifikace. Posledním termínem je 8. červenec 2024, kdy bude 
deadline od MOV i ČOV. Poslední termín by měl být pouze pro nejvíce vyrovnané případy. 

 
1.2. Nominační kritéria ČSJ navazují na mezinárodní kvalifikační systém na OH. Kvalifikaci 

pro zemi lze podle daného systému získat jen na MS 2023, pro lodní třídu ILCA 6 a ILCA 7 
na MS 2024, na kontinentální kvalifikační regatě v roce 2024 a na Last chance regatě v roce 
2024. Na MS a ostatních kvalifikačních regatách může být omezen počet závodníků z jedné 
země. Proto obsahují tyto nominační kritéria i kritéria pro MS 2023, MS 2024, 
kontinentální kvalifikaci a Last chance regatu. 
 

 



 
 

 

 
1.3. Na OH může startovat pouze jedna loď za jednu zemi. Počet lodí je pak výrazně nižší než 

na běžných MS a to i včetně MS 2023. Z mezinárodní kvalifikace (WS MS 2023, MS 2024, 
kontinentální kvalifikační regatě 2024 a Last chance regatě) nevzejde jméno konkrétního 
závodníka, ale jméno země, která získá právo danou disciplínu obsadit, bez ohledu na to, 
který závodník toto místo pro zemi získal. Konkrétní jmenovitá nominace je v kompetenci 
ČOV na návrh ČSJ. 

2. Postup při určení jmenovité nominace na OH 2024 v 1. termínu (ihned po skončení MS 
2023) 
2.1. Jmenovitá nominace na MS 2023 a OH Test Event 2023 

Vzhledem k tomu, že na MS 2023 je počet závodníků omezen je nutno zde stanovit i 

nominační kritéria pro samotné MS 2023. Dále je nutno vzít v úvahu, že v případě, kdy 

nemohou všichni naši potencionální olympionici startovat na MS 2023, nebude možné 

jejich výsledky na MS 2023 porovnat a pro porovnání jejich vzájemných šancí na dobrý 

výsledek na OH, pak lze použít jen výsledky kvalifikace na MS 2023. 

ČSJ nebude mít pravděpodobně možnost poslat více než jednu posádku za každou LT na 

MS 2023. Pro závodníky je proto velmi důležité vědět dostatečně dopředu, jak bude ČSJ 

postupovat při stanovení jmenovité nominace na tento závod. 

V případě, že je v dané lodní třídě více závodníků, kteří by mohli na MS 2023 vyjet pro ČR 

kvalifikaci na OH, než je počet míst, které může ČR na MS 2023 obsadit, bude VV ČSJ 

rozhodovat na základě nominace Sportovního úseku. Sportovní úsek do konce října 2022 

určí 2 nominační závody a způsob hodnocení dosažených výsledků. Na základě tohoto 

hodnocení a s přihlédnutím k plánu přípravy a výsledkové historii závodníků sestaví 

Sportovní úsek nominaci tak, aby ji mohl VV ČSJ schválit na své schůzi v květnu 2023. 

Tato nominace bude totožná i pro OH Test Event 2023. 

 

2.2. Jmenovitá nominace na OH bezprostředně po MS 2023 
Jmenovitou nominaci v LT po MS 2023 získá nejlepší česká posádka, pokud nominuje 

ČR na OH a: 

a) její redukované umístění na MS 2023 bude do jedné třetiny celkového počtu míst 
na OH, a 

b) v pořadí další česká posádka na MS 2023 bude mít umístění horší o třetinu 
celkového počtu míst na OH v redukovaném pořadí zemí. Pokud se další posádka 
kvalifikace nezúčastní a měla možnost, bude považována za zúčastněnou s 
umístěním na posledním místě v dané třídě, a 

c) ostatní české posádky, které neměly možnost se MS 2023 zúčastnit, budou mít 
výsledkové hodnocení z české kvalifikace na MS 2023 nejméně o 30 % horší než 
bodové hodnocení této posádky z kvalifikace. 

 

 

Navazující a ostatní body této směrnice budou dopracovány Sportovním úsekem a 
předloženy VV ČSJ ke schválení na jeho schůzi v listopadu 2022. 
 
Toto znění směrnice C.19 nahrazuje její znění z 13. 2. 2020.  
 
 

V Praze dne 27. 10. 2022 


