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Zápis z jednání VV ČSJ 

Úterý, 22. listopadu 2022, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: O. Bobek, K. Fantová, R. Hrubý, T. Musil, V. Lambl (od 13:45 do 14:50 nepřítomen), 

R. Vašík 

Omluveni: M. Soušek 

KK: J. Bobek 

Host: Š. Novotný, E. Skořepová 

 

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

Musila nominovat za Český svaz jachtingu do ankety „Juniorský sportovec roku 2022“ Barboru 

Švíkovou za 2. místo na MSJ iQFoil (U19). 

 

 

1) Projednání zápisu      

 

Zápis z říjnového 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 informoval, že z provedeného průzkumu zatím vyplývají 

následující informace: 

• Větší část posádek 29er pro rok 2023 uvažuje o používání svazové lodě pouze jednu sezónu. 

Následně plánují pořízení vlastní lodě. 

• Kluby jsou ochotné pomoci závodníkům pouze jako administrativní zprostředkovatelé. 

Nemají zájem lodě kupovat, provozovat a poskytovat svým členům. 

• Tržní hodnota starších 10 lodí 29er v majetku ČSJ se pohybuje mezi 2.500 - 3.500 €. 

Plachty jsou vesměs po své životnosti. Větší část lodí má hliníkové ploutve a kormidla, 

které neodpovídají současnému závodnímu setupu. 

• Současné náklady ČSJ související s provozem 10 starších lodí 29er činí přibližně 15.000, - 

Kč na loď (pojištění, základní údržba, manipulace). 

Z těchto důvodů nedává smysl sdružovat zapůjčení lodí v roce 2023 s jejich případným odprodejem 

na konci sezóny. Zároveň není důvod lodě nabízet přednostně klubům. VV ČSJ bere uvedené 

informace na vědomí a ukládá TM dopracovat návrh podmínek zapůjčení starších lodí 29er na 

sezónu 2023. 

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 svaz požádal o schůzku na MZe za účelem 

projednání Memoranda o společném postupu při naplňování cílů Koncepce podpory sportu v 

ČR 2016-2025 "SPORT 2025"- požadavku jachtařů, veslařů a kanoistů. Schůzka je předjednána s 

náměstkem pro řízení Sekce vodního hospodářství. MZe k jednání požaduje jako podklad seznam 

klubů jednotlivých zastoupených sportů, které by měly být do výjimky zařazeny. V týdnu od 15. do 

20. listopadu byly kontaktovány kluby všech sportů a byl sestaven seznam, který bude zaslán na 

MZe jako podklad ke schůzce. 

 



Zápis z jednání VV ČSJ – LISTOPAD  Strana 2/5 

 

   

 

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 se z listopadového VV omluvil, proto bude o průběhu nákupu služeb 

informovat členy VV na prosincovém zasedání. 

 

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

Úkol trvá. M. Soušek se z listopadového VV omluvil, proto bude o průběhu nákupů služeb 

informovat členy VV na prosincovém zasedání. 

 

K úkolu 22-26 (Zveřejnit nové znění směrnice C19 na webu ČSJ v sekci dokumenty): 

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že nové znění směrnice C19 je na webu ČSJ zveřejněné. 

 

K úkolu 22-28 (Zaslat stanovisko DK ČSJ všem účastníkům řízení): 

Úkol splněn. D. Dvořáková informovala, že stanovisko DK ČSJ bylo zasláno všem účastníkům 

řízení. Z mezinárodní asociace třídy Cadet obdržel ČSJ e-mail, že se obdrženou zprávou budou 

zabývat na svém nejbližším zasedání. 

 

 

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

 

Štěpán Novotný podal informace z jednání trenérsko-metodické komise ČSJ, které se konalo 

10.10.2022. Zápis z jednání TMK je přílohou tohoto zápisu. 

 

Štěpán Novotný informoval, že ve dnech 28. - 30. 10. 2022 se konalo v OYC Praha školení trenérů 

III. třídy. Školiteli byli Robert Kába a Johanka Rozlivková, účastníků školení bylo devět a jednalo 

se u všech o jachtaře se zkušenostmi ze závodů. Průběh školení je přílohou tohoto zápisu. 

 

Štěpán Novotný předložil návrh přednášek Jachtařské akademie ČSJ v roce 2023: 

1)     17. 1. 2023         Marian Jelínek – téma přednášky bude ještě upřesněno 

2)     24. 1. 2023         Vašek Brabec – pravidla 

3)     31. 1. 2023         Tomáš Musil – Optimální trim podrobně I.  

4)      7. 2. 2023          Tomáš Musil – Optimální trim podrobně II.   

5)     14. 2. 2023         Damien Seguin (FRA) – řeší Alex Sadílek 

Témata přednášek a termíny ještě mohou být upřesněny. V přípravě je ještě jedna přednáška J. 

Rozlivkové. 

Průběh bude opět hybridní – prezenční kombinovaný se vzdáleným připojením. Členové ČSJ mají 

účast zdarma, posluchači a zaměstnanci NU hradí 150 Kč, ostatní 300 Kč. Začátky přednášek 

budou vždy v 18 hodin. 

 

 

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

 

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

se konala 13.11. a 21.11.2022.  Zápisy z jednání jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

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: 

Kristýna Piňosová, 4. místo ME iQFOiL Youth U19, Brest (FRA) - 17 836,- Kč 
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Kateřina Altmannová, 6. místo ME iQFOiL Youth U19, Brest (FRA) - 14 659,- Kč 

Nicol Říčanová, 2. místo MS Techno 293 U17 dívky, Lymassol (FRA) - 39 374,- Kč 

Nela Sadílková, 7. místo MS Techno 293 U17 dívky, Lymassol (FRA) - 22 356,- Kč 

Alexandra Lojinová, 9. místo MS Techno 293 U17 dívky, Lymassol (FRA) - 19 251,- Kč 

Marketa Štěpánková, 12. místo MS Techno 293 U17 dívky, Lymassol (FRA) - 15 815,- Kč 

Klára Chalupníková, 14. místo MS Techno 293 U15 dívky, Lymassol (FRA) - 14 024,- Kč 

František Burda, 16. místo MS Techno 293 U13 chlapci, Lymassol (FRA) - 12 500,- Kč 

Pelnář Petr – Červeň Matěj, 2. místo ME RS Feva, Lipno (CZE) - 18 924,- Kč 

Křenková Monika – Křenková Kristýna, 4. místo ME RS Feva, Lipno (CZE) - 14 267,- Kč 

Peterka Tomáš – Lojková Karolína, 7. místo ME RS Feva, Lipno (CZE) - 10 794,- Kč 

Šiknerová Adriana – Benovičová Viktorie, 8. místo ME RS Feva, Lipno (CZE) - 10 000,- Kč 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

VV ukládá M. Souškovi vyplatit výše uvedeným reprezentantům schválené ohodnocení za výsledky 

na základě jejich vyúčtování 

 

Sportovní úsek ČSJ předložil následující návrh na složení SpS Q: 

SpS Optimist A: Tomeš Jiří, Dokoupilová Beáta, Vladimír Kováč, Štafa Patrick, Hrubý David, 

Chlumská Tereza, Dymáková Liliana, Čaganová Julie, Štolba Marek, Lojková Karolína 

SpS Optimist B (bez finanční podpory): Lojka Jakub, Valenta Max, Zákoucký Václav, Skořepová 

Anna, Dokoupil Hynek.  

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – předložil návrh KVS na složení reprezentačního družstva 

pro sezónu 2023  

RD 2024: Alessia Palanti (ILCA 6), Klára Himmelová (ILCA 6), Viktor Teplý (ILCA 7), Ondřej 

Teplý (ILCA 7), Karel Lavický (iQFOiL), Kateřina Švíková (iQFOiL), Barbora Švíková (iQFOiL), 

Kateřina Altmannová (iQFOiL), Zofia Burská – Sára Tkadlecová (49er FX), Vojtěch Koška 

(Formula Kite)  

RD 2028: Kristýna Piňosová (iQFOiL), Nela Sadílková (iQFOiL), David Drda (iQFOiL), Jindřich 

Houštěk (Formula Kite), Dominika Braunová (Formula Kite), Mikuláš Vaszi (ILCA 7), Andrew 

Lawson (ILCA 7).  

Dále SÚ předkládá návrh na doplnění SCM iQFOiL o Kristýnu Chalupníkovou. 

Výkonný výbor předložené návrhy jednohlasně schválil. 

 

Sportovní úsek ČSJ předložil návrh na vyplacení 25 % doplatku budgetu (177 000,-) Alessii Palanti 

(ILCA 6), která splnila upravený plán přípravy a prokázala výkonnost ve druhé části sezóny 2022. 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

VV ukládá M. Souškovi vyplatit Alessii Palanti 25 % doplatku budgetu ve výši 177 000,- Kč  

 

Sportovní úsek ČSJ předložil členům VV návrh úprav směrnice C19. VV bude po dopracování 

směrnice C19 o předložených úpravách hlasovat per rollam.  

 

Sportovní úsek ČSJ předložil členům Výkonného výboru požadavek na výši celkového rozpočtu 

SÚ ČSJ pro rok 2023 v částce 19 300 000,- Kč. VV bere tento požadavek na vědomí. 

 

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

a SpS za říjen jsou přílohou tohoto zápisu.  
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O. Bobek – KTM – předložil návrh SÚ na rozdělení finančních příspěvků závodníkům zařazeným 

v SpS T293 pro rok 2022 následovně (v tis. Kč): 

 
  Základ Variabilní část CELKEM k vyplacení 

Klára Chalupníková 25 15 40 

František Burda 25 17 42 

Štěpán Loužek 25 10 35 

Zdeněk Plch 25 8 33 

     
CELKEM 100 50 150 

 

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

T293 jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi vyplatit závodníkům zařazeným v SpS T293 

schválený příspěvek. 

 

 

4) MČR 2022 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informace z posledních dvou MČR letošního roku, Team Race 

420 a Team Race Q. 
 

 

5) Čerpání rozpočtu 2022 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 22. 11. 2022.  
 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 

 

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

v neděli 26. března 2023 od 10.00 hodin v aule České unie sportu na Strahově. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Valná hromada EUROSAF se bude konat 22. 3. 2023 

v Římě. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že EUROSAF pořádá 14. ledna 2023 v Amsterdamu 

výměnný program Race Officials. 

 

VV obdržel žádost předsedy YC Nechranice J. Himmela o půjčku ve výši 400 000,- Kč na 

zakoupení pozemku v areálu YC Nechranice. Celková hodnota kupovaného pozemku je necelých 

600 000,- Kč. Výkonný výbor žádost jednohlasně schválil a ukládá M. Souškovi uzavřít smlouvu 

s YC Nechranice na bezúročnou půjčku na dobu 4 let ve splátkách 100 000,- Kč ročně. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že EUROSAF pořádá 7. 12. 2022 od 17:00 hod. webinář 

k prezentaci knihy „Meteorology“ od Alessandra Pezzoliho. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že jednání KR ČSJ se konalo online 10. 11. 2022. Zápis 

z jednání naleznete v příloze tohoto zápisu. 
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R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že jarní seminář KR ČSJ se uskuteční 4. - 5. 3. 2023 

v Třemošnici. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že zaslal na Jihočeský krajský úřad žádost, aby byl jachting 

zařazen do soutěží LODM v roce 2024 v Jihočeském kraji. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil návrh KR na jmenování Jiřího Smrčky Národním rozhodčím 

pro řízení závodu (NRo). 

 

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

Bobek) návrh KR na jmenování Pavla Bobka Národním rozhodčím Umpire (NU).  

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že dne 21. 11. 2022 proběhla na Strahově kontrola 

z MŠMT, která kontrolovala veškerou dokumentaci k udělené akreditaci vzdělávacímu programu 

„Trenér jachtingu“. Za MŠMT se kontroly účastnila PhDr. Lenka Mužíková, za ČSJ se kontroly 

účastnil V. Dvořák, Z. Sünderhauf, M. Švecová a D. Dvořáková. 

 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že NSA zveřejnila dne 3. 11. 2022 výzvu „Podpora 

sportovních organizací svazového charakteru 2023“. Ukončení příjmu žádostí je 30. 12. 2022. 

 

 

 

7) Různé 

  

E. Skořepová – PR manažerka ČSJ – podala informace z jednání PR komise ČSJ ze dne 8. 11. 

2022, viz příloha tohoto zápisu. 

 

E. Skořepová – PR manažerka ČSJ – představila členům VV návrh loga k výročí 130 let jachtingu 

v ČR. Výkonný výbor s předloženým návrhem loga souhlasí. Dále E. Skořepová informovala, že se 

připravují výrobky s brandem pro oslavy ke 130 letům jachtingu. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že probíhá příprava CTL 2023 v informačním systému na 

webu ČSJ. 

 

V. Lambl – KLM, KRM – informoval, že po ukončení sezony 2022 probíhá prověřování plnění 

podmínek na zápůjčky svazových lodí. Předpokládaný termín předložení závěrečné zprávy je 

prosincový Výkonný výbor. VV bere předloženou informaci na vědomí. 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 15. prosince 2022 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Zápis z jednání TMK 

2. Zpráva ze školení trenéru III. tř. 

3. Zápisy z jednání SÚ ČSJ 

4. Zprávy trenérů SCM a SpS za říjen 2022 

5. Zápis z podzimního jednání KR 

6. Zápis z jednání PR komise 

 



Zápis schůze 10.10.2022 
 

Účast: Štěpán Novotný, Antonín Mrzílek, Robert Kába, Johana Nápravníková Kořánová 

Program: Vyhodnocení sezony 2022 a plány na sezonu 2023 
1. Vyhlášení trenéra roku 

a. Návrh trenéra roku- TMK+ kluby + SÚ 

b. Hodnocení- jeden trenér vybraný TMK/SÚ 

2. Sezona 2022 

a. Trenéři III. třídy 

i. Proběhla 5 školení 

ii. Celkem bylo vyškoleno 37 trenérů  

iii. Problémy s vybavením ze strany klubů a tím narušena kvalita kurzů. 

iv. Celkem má ČSJ 285 trenérů 3. třídy (licence C) 

b. Trenéři II. třídy 

i. Proběhly dva víkendové semináře na Nechranicích  

ii. Vyškoleno 13 trenérů 

iii. Celkem má ČSJ 49 trenérů 2. třídy (licence B) 

c. Trenéři I. třídy 

i. V roce 2022/23 by měli studium dokončit Johana Rozlivková a Michal Kučera 

ii. Ke studiu nastoupil Štěpán Novotný 

iii. Studium má dokončené Karel Lavický 

d. Jachtařská akademie 

Přednáška datum 

Počet 
os. Online Osobně 

Marian Jelínek: ÚSPĚCH JE NÁVYK, aneb správné návyky 
jako cesta mezi nejlepší! 18.1. 199 152 47 

Václav Brabec: Zavodní pravidla jachtingu - štít i meč. 25.1. 180 135 45 

Jirka Denk: Plavby v roce 2021- Mexiko, Nikaragua, 
Kostarika a Panama 1.2. 58 42 16 

Katka Staňková: Nehody na moři a organizace záchrany 8.2. 74 53 21 

Karel Lavický: Příprava na olympijské hry v Tokiu a jejich 
průběh 15.2. 49 45 4 

Libor Hošek: Weather routing pro veřejnost,  pro 
závodní týmy 22.2. 77 42 35 

Petr  Ondráček: Bezpečně na moři s Colregem a 
elektronikou 1.3. 41 36 5 



 

3. Plán na rok 2023 

a. Školení trenérů III. Třídy 

i. Hlavními školiteli budou Antonín Mrzílek a Robert Kába, kteří si k sobě 

budou brát pomocné školitele 

ii. Koncem roku 2022 budou osloveny kluby, aby se zjistil počet zájemců 

iii. Počet školení bude nižší než v letošním roce 

b. Školení trenérů II. Třídy 

i. Po konzultaci se Zdeňkem Sünderhaufem nebudou v roce 2023 probíhat 

rekvalifikační kurzy trenérů II. Třídy. 

ii. Důvodem je značný počet trenérů B, nutnost obnovy licence, tak aby školení 

mohla dále pokračovat. 

c. Motivace ke školení I. třídy 

i. Proplacení studia 

ii. Na schůzi zazněl návrh na zvýšení finanční ohodnocení po dokončení studia 

iii. Dalším návrhem bylo vybrat další semináře, kurzy, školení, které budou 

podporovány v rámci ČSJ jako studium na trenéra A.  

d. Obnovovací školení pro trenéry III. A II. Třídy 

i. Zájemci o obnovení licence budou muset absolvovat 2 online přednášky 

Jachtařské akademie a jeden seminář osobně. Semináře budou zaměřeny na 

konkrétní praktická témata např. trim Optimist, technika ILCA atd. 

e. Přednášky Jachtařské akademie  

i. Budou nadále pokračovat i v roce 2023 

1.  17. 1. 2023         Marian Jelínek- téma přednášky bude ještě 

upřesněno 

2. 2)     24. 1. 2023         Vašek Brabec- pravidla 

3. 3)     31. 1. 2023         Tomáš Musil- Optimální trim podrobně I.  

4. 4)      7. 2. 2023          Tomáš Musil- Optimální trim podrobně II.   

5. 5)     14. 2. 2023         Damien Seguin Fr- řeší Alex Sadílek 

f. Spolupráce s Mariánem Jelínkem 

i. Prodloužení spolupráce s Mariánem Jelínkem ve stejné duchu jako probíhala 

v letošním roce 

g. Nastavení Finančního ohodnocení pro školitele 

i. Pro školitele bude určeno fixní ohodnocení 



1. 5000 Kč/ den, 2500 Kč/půlden 

2. Administrativní práce 300Kč/h  

h. Metodika / učební osnovy / jachtařský manuál 

i. Po diskuzi s mnoha lidmi se došlo k závěru, že je nutné vytvořit metodickou 

příručku Českého svazu jachtingu.  

ii. Metodická příručka by měla být jedním z předních bodů TMK pod záštitou 

Sportovního úseku ČSJ a VV ČSJ 

iii. Na příručce bude nutná spolupráce několika lidí, kteří jsou členi Sportovního 

úseku, trenérů SCM a RD a externisty 

iv. Práce na metodické příručce musí být finančně ohodnocena 

v. Detaily budou dále upřesňovány 

 

Zapsal: Štěpán Novotný  

 

 

  



 
Školení trenérů III. třídy - 28. - 30. 10. 2022 - OYC, Praha 

 
 
 
Od pátku 28.10. do 30.10.2022 proběhlo školení trenérů III. Třídy v Praze, pořádané klubem 
OYC. Školiteli byli Robert Kába a Johanka Rozlivková. Účastníků školení bylo 9, a jednalo se u 
všech o jachtaře, se zkušenostmi ze závodů. 
 
V pátek v 17.00h jsme zahájili školení trenérů, po administrativních úkonech, začalo 
představením jednotlivých účastníků, a jejich představ ohledně trénování. Následně jsme 
probrali teoretické záležitosti ohledně trenéra, tréninku, včetně rozebrání scénářů tréninku, 
a různých možnostech stylu tréninku. Před ukončením pátečního programu, byly rozděleny 
jednotlivé druhy tréninku na sobotní praktická cvičení. 
 
V sobotu ráno po 8h se začali strojit lodě za asistence a rad trenérů jako příprava na vodu. Po 
připravení lodí proběhly briefingy před vyplutím jednotlivých trenérů s figuranty. Figuranti 
byli s různými zkušenostmi ježdění na lodi, od víceméně začátečníků, až po jachtařské 
závodníky. K dispozici pro figuranty jsme měli LT RS Tera. Figuranty jsme na dopolední 
cvičení měli 3, tak jednoho figuranta jsme doplnili, z řad účastníků školení. Trenéři měli 
k dispozici dva motoráky, a každý trenér na praktická cvičení měl k dospozici dvě lodě RS 
Tera s figuranty. Na Každém motoráku byl jeden školitel, který pozoroval budoucí trenéry při 
jejich tréninku.  
 
Během sobotního dopoledne, jsme zvládli některá cvičení, ale bohužel klesající síla větru nás 
donutila tréninky přerušit, na polední pauzu, asi v 11,45h. Vzhledem k tomu, že se po obědě 
situace s větrem moc nevylepšila, tak školitelé zadali, aby trenéři vymysleli cvičení na břehu, 
která budou zlepšovat teoretické jachtařské dovednosti a znalosti. Mimo různé teoretické 
kvízy, jsme využili možnost trenažéru, který má OYC k dispozici, a jednotlivé skupiny trenérů 
si připravili cvičení s pomocí trenažéru, především technika obratů, sezení na lodi, chování 
při obratech, apod. Takto se jednotlivé skupiny střídaly s figuranty při jednotlivých cvičení, 
opět za dohledu školitelů. Na odpoledne přišel ještě 4 figurant, tak již nebylo potřeba 
doplňovat figuranty z řad školených trenérů. 
 
Po 15h se situace na vodě s větrem vylepšila, tak jsme vyjeli opět na vodu na praktická 
cvičení podle scénářů tréninku, připravených jednotlivými trenéry. Tréninky na vodě 
probíhaly až do večera, dokud nám to povolila viditelnost na vodě, s bezpečným pohybem 
v plavebním provozu, jsme po 17h ukončili cvičení na vodě a jeli na břeh. 
Po přistání si všichni trenéři udělali debriefingy s figuranty, a v případě některých nejasností 
při tréninku na vodě, bylo vše probráno a vysvětleno. Poté jsme ještě využili čas do 19h, 
abychom si stáhli videa, krátce jsme probrali jak by měly vypadat rozbory, komentáře nad 
videi. 
 
V neděli od 9h, prakticky celé dopoledne jsme věnovali probrání všech videí natočených při 
sobotním tréninku, okomentování jednotlivými trenéry, kteří si videa natáčeli, ale i 
komentáře ostatních trenérů k danému cvičení, povedené i nepovedené prvky tréninku, a 



možnosti zlepšení tréninkových postupů. Po poledni, 12,15h, proběhla příprava na 
teoretické testy, a následně proběhly ostré závěrečné teoretické testy na trenéry III. třídy. 
 
Všichni účastníci školení trenérů zvládli teoretické testy, ve kterých uspěli, ale bohužel jedna 
z účastnic, u které nebyly dostačující praktická cvičení, příprava, apod., neuspěla 
v praktických cvičení, a bude muset si praktickou část zopakovat. 
 
Hodnocení školených trenérů při praktických cvičením probíhalo stále při všech cvičeních, 
přípravě trenérů, pohybu na vodě při cvičeních, na motoráku, komunikace s figuranty, apod.  
 
Ukončení celého školení trenérů III. třídy v OYC, proběhlo ve 14,00h. 
 
 
 
2.11.2022 
 
Robert Kába 
TMK 

 
 
 
 



 
 

 

Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ) 

Jednání se uskutečnilo dne 13. 11. 2022 od 19:30 prostřednictvím MS Teams. 

 

Přítomen: Karel Bauer (KB), Milan Hájek (MH), Tomáš Musil (TM), Ondřej Bobek (OB), Roman 
Hrubý (RH), Patrik Hrdina (PH), Karel Lavický (KL), Johana Nápravníková Kořanová (JNK), 
Štěpán Novotný (ŠN), Petr Rychnovský (PR), Roman Teplý (RT), Dominika Vaďurová (DV), Jakub 
Halouzka (JH), Antonín Mrzílek (AM) od 20:30 

Omluven: Vojtěch Lambl (VL) 

Host: Miroslav Horák (MHor) 

  

 

1. Nominační závody pro nominaci WS MS 2023 ve třídě iQFOiL ženy a muži 

Pracovní skupina pro aktualizaci směrnice C19 Nominační pravidla ČSJ předložila návrh 
nominačních závodů pro World Sailing MS 2023 ve třídě iQFOiL, a to:  

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

• iQFOiL muži: Semaine Olympique Francaise, Hyeres, FRA, 22. - 29. 4. 2023;  

 

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

 

 

 

2. Složení SpS Optimist pro sezónu 2023 

Jakub Halouzka předložil návrh na složení SpS Optimist A: Tomeš Jiří, Dokoupilová Beáta, 
Vladimír Kováč, Štafa Patrick, Hrubý David, Chlumská Tereza, Dymáková Liliana, Čaganová Julie, 
Štolba Marek, Lojková Karolína a SpS Optimist B (bez finanční podpory): Lojka Jakub, Valenta 
Max, Zákoucký Václav, Skořepová Anna, Dokoupil Hynek. 

Sportovní úsek hlasováním předložený návrh přijal (pro: ŠN, TM, MH, RT, JNK, PR, DV, KB, KL, 
RH, PH, OB, zdrželi se: JH). 

 

 

 

3. Složení RD 2024 a RD 2028 pro sezónu 2023 

TM předložil návrh KVS na složení RD 2024: Alessia Palanti (ILCA 6), Klára Himmelová (ILCA 6), 
Viktor Teplý (ILCA 7), Ondřej Teplý (ILCA 7), Karel Lavický (iQFOiL), Kateřina Švíková (iQFOiL), 
Barbora Švíková (iQFOiL), Kateřina Altmannová (iQFOiL), Burská – Tkadlecová (49er FX), Vojtěch 
Koška (Formula Kite) a návrh na složení RD 2028: Kristýna Piňosová (iQFOiL), Nela Sadílková 
(iQFOiL), David Drda (iQFOiL), Jindřich Houštěk (Formula Kite), Dominka Braunová (Formula 
Kite), Mikuláš Vaszi (ILCA 7), Andrew Lawson (ILCA 7). Dále MH předkládá návrh na doplnění 
SCM iQFOiL o Kristýnu Chalupníkovou. 

Sportovní úsek hlasováním předložený návrh přijal (pro: JNK, ŠN, RH, MH, RT, DV, PR, TM, JH, 



 
 

 

KB, PH, OB, KL, nehlasoval: 0). 

 

 

4. Doplacení 25 % budgetu Alessii Palanti 

TM předložil návrh na vyplacení 25 % doplatku budgetu (177 000,-) Alessii Palanti (ILCA 6), která 
splnila upravený plán přípravy a prokázala výkonnost ve druhé části sezóny 2022. 

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

 

 

5. Schválení tohoto zápisu 

TM nechal 19. 11. hlasovat o tomto znění zápisu ze schůze SÚ per rollam. Toto znění zápisu ze 
schůze SÚ ze dne 13. 11. 2022 Sportovní úsek hlasováním přijal (pro: AM, JH, JNK, ŠN, DV, RH, 
PH, PR, OB, RT, KL, TM, nehlasoval: MH, KB). 

 

 

 

 

 

 

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



 
 

 

Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ) 

Jednání se uskutečnilo dne 21. 11. 2022 od 14:00 prostřednictvím MS Teams. 

 

Přítomen: Ondřej Bobek (OB), Milan Hájek (MH), Tomáš Musil (TM), Roman Hrubý (RH), Patrik 
Hrdina (PH), Karel Lavický (KL), Antonín Mrzílek (AM), Johana Nápravníková Kořanová (JNK), 
Štěpán Novotný (ŠN), Roman Teplý (RT), Dominika Vaďurová (DV), Karel Bauer (KB), Petr 
Rychnovský (PR) 

Omluven: Jakub Halouzka (JH), Vojtěch Lambl (VL) 

Host: 0 

 

 

 

1. Aktualizace směrnice C19 Nominační pravidla ČSJ 

Pracovní skupina pro aktualizaci směrnice C19 Nominační pravidla ČSJ předložila finální znění 
této směrnice. Sportovní úsek hlasováním předložený návrh přijal (pro: ŠN, RT, JNK, PH, KL, MH, 
PR, AM, DV, RH, OB, TM, nehlasoval: KB). 

 

 

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

TM podal zprávu o jednání s vedením Olymp CS MV (paní Janků a pan Maleček). TM předložil 
návrh nominovat za ČSJ na pozici Instruktor sportu s plným úvazkem Viktora Teplého a s 
polovičním úvazkem Barboru Švíkovou, Alessii Palanti, Ondřeje Teplého a Karla Lavického. 
Sportovní úsek hlasováním předložený návrh přijal (pro: AM, MH, DV, PH, PR, RT, ŠN, RH, OB, 
JNK, KL, TM, nehlasoval: KB).  

AM předložil návrh nominovat Kristýnu Piňosovou na DPČ (Dohoda o pracovní činnosti). OB 
předložil protinávrh nominovat na DPČ Vojtěcha Košku. Tento protinávrh nebyl přijat hlasováním 
(pro: PR, OB, proti: RH, PH, KL, MH, TM, zdržel se: DV, JNK, AM, RT, ŠN, KB). Následně bylo 
hlasováno o návrhu AM nominovat Kristýnu Piňosovou na DPČ. Tento návrh byl přijat (pro: ŠN, 
MH, KL, PH, TM, AM, zdržel se: OB, JNK, DV, RT, RH, PR, nehlasoval: KB). 

TM dále předložil návrh nominovat za ČSJ na pozici Smluvních sportovců Kateřinu Altmannovou a 
Vojtěcha Košku. Sportovní úsek hlasováním předložený návrh přijal (pro: TM, OB, ŠN, PR, RT, 
RH, JNK, DV, AM, MH, KL, nehlasoval: KB, PH). 

 

 

3. Pravidla pro financování družstev RD, SCM a SpS pro rok 2023 

KB předložil návrh Pravidel pro financování družstev RD, SCM a SpS. Sportovní úsek po úpravě 
předložený návrh přijal hlasováním (pro: ŠN, PR, PH, TM, MH, RT, KB, DV, RH, OB, AM, JNK, 
nehlasoval KL). Sportovní úsek podle těchto pravidel sestaví svůj rozpočet pro rok 2023 zahrnující 
mimo jiné i individuální budgety členů RD, SCM a SpS. Přijatá pravidla jsou živým dokumentem, 
který vyžaduje dopracování a rozšíření na následující sezóny. 

 

 



 
 

 

4. Rozdělení finanční podpory členů SpS Techno 293 pro rok 2022 

O. Bobek předložil návrh rozdělení finančních příspěvků závodníkům zařazeným v SpS 
Techno293 pro rok 2022 následovně (v tis. Kč): 

  Základ Variabilní část CELKEM k vyplacení 

Klára Chalupníková 25 15 40 

František Burda 25 17 42 

Štěpán Loužek 25 10 35 

Zdeněk Plch 25 8 33 

  
   

CELKEM 100 50 150 

 

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

 

 

5. Zprávy týkající se sportu 

Přítomní trenéři SPS a SCM předložili své zprávy o činnosti za říjen 2022. 

 

 

6. Zprávy o finančních záležitostech 

Od poslední schůze Sportovního úseku nedošlo k žádným změnám. 

 

 

7. Schválení tohoto zápisu 

TM nechal 2. 12. hlasovat o tomto znění zápisu ze schůze SÚ per rollam. Toto znění zápisu ze 
schůze SÚ ze dne 21. 11. 2022 Sportovní úsek hlasováním přijal (pro: AM, RH, PH, JNK, ŠN, MH, 
DV, KL, TM nehlasoval: OB, RT, KB, RT). 

 

 

 

 

 

 

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



Pravidelná mesačná správa za OKTÓBER 2022

Sportovní centrum mládeže

Lodná trieda: 29er
Tréner: Dominika Vaďurová
Dátum: 31.10.2022

Po MČR mali posádky 2-týždennú pauzu na regeneráciu, po intenzívnom mesiaci na vode. Následne
sme sa premiestnili na Lago di Garda, do dejiska EuroCup Final. Samotnému preteku predchádzal
4-dňový tréning vo vetre 4 až 25 uzlov, takže bolo možné absolvovať tréning vo všetkých možných
podmienkach, ktoré na nás čakali cez regatu. Nakoľko boli štarty plánované na skoré ranné hodiny,
tréning sme sa snažili adekvátne prispôsobiť.

Zamerali sme sa predovšetkým na štarty a doladenie manévrov v silnom vetre. Absolvovali sme
teoretický blok o predštartovej príprave, a komunikácii v rôznych situáciách na kurze.
Každá posádka si stanovila 1 cieľ na pretek a snažili sme sa ho každý deň vyhodnocovať.

Konkurencia bola veľká, preteku sa zúčastnilo 150 lodí z 19 krajín sveta. Podmienky boli o to
zložitejšie, že bolo pole rozdelené len na 2 skupiny jazdiace na 1 okruhu a mismanagement zo strany
RC spôsoboval na trati veľké rozdiely vo vetre, skrumáže a pod.

Simultánne prebiehalo plánovanie zimnej prípravy v spolupráci so Slovinskou, Maďarskou a
Rakúskou ekipou. O 2 týždne prebehne prvé sústredenie v slovinskom Koperi už v novom zložení
SCM.

S výsledkami SCM som spokojná, posádka Viščorová/Šlechtická sa kvalifikovala prvýkrát do
zlatej skupiny (keby sa delilo ako zvyčajne na 4 skupiny, bola by to solídna strieborná), a
posádka Dadák/Viščor zajazdila TOP 10, čo ich v celkovom poradí EuroCup rebríčku dostalo
na 3.miesto za rok 2022!

Hodnotenie posádok:

Dadák/Viščor - Tréning bohužiaľ posádka neabsolvovala spolu, nakoľko Lukáša zadržal doma covid.
Dan teda strávil tréningové dni na motoráku a jeden deň na vode, aby bol rozohriaty pred pretekom.
Bez prípravy ale v dobrom nasadení a oddýchnutí, začala posádka dva dni kvalifikácie solídnymi
výsledkami. Nenechali sa vyviesť z rovnováhy ani kiksami a zložitými situáciami na trati, ktoré plynuli
z hustého poľa. Prioritou boli štarty, ktoré dokázali exekuovať na výbornej úrovni a ktoré im umožnili
držať sa s poprednou skupinou. Oceňujem konzistentnosť a mentálnu výdrž tak, že dokázali udržať
výborný výsledok. Myslím, že tieto výsledky sú jasným znakom toho, že rozhodnutie pokračovať na
prípravnú olympijsku LT je vhodným rozhodnutím s veľkým potenciálom.

Viščorová/Šlechtická - U Nely a Katy bolo už v tréningu vidieť veľký pokrok v boathandlingu, najmä
v halzách, ktoré posádke počas celej sezóny spôsobovali problém. K tréningu pristupovali aktívne
napriek tomu, že to bol ich posledný spoločný event. V kvalifikačnej časti preteku im chýbali taktické
detaily na prvej stúpačke, čo sa vyskytovalo u viacerých posádok. Pracovali naďalej na štartoch,
ktoré sa zlepšovali, ale nestačili na silné pole zlatej skupiny, Dievčatá sa po prvýkrát kvalifikovali do
zlatej skupiny, čo je evidentný pokrok a aj v nej dokázali dosiahnuť solídne



výsledky. Je to dobrý rozbeh do ďalšej sezóny s novými posádkami.

Kraus/Baštář - Lukáš a Ondra sa snažili využiť silný vietor na pochopenie rýchlosti lode. Ešte majú
problém s balansom medzi rýchlosťou a výškou lode v silnejšom vetre. Dobre reagujú na veterné
rozdiely. Na EuroCupe pretekali len jeden deň, pretože Lukáš potom ochorel a Ondro bol so mnou
pozorovať dianie z člnu. Mali excelentné štarty a držanie pozície po ňom (čo je ich dlhodobým
cieľom), nevedeli však vyhodnotiť trade-off medzi dokonalou štartovou pozíciou a strategickou
výhodnosťou ich pozície vzhľadom na prvú časť stúpačky. Často riešime risk management a
plánovanie kritických situácií. Ondro sa aj na člne veľmi aktívne zapájal a poskytlo mu to nový pohľad
na race course.

Vypracovala: Dominika Vaďurová



 

 

 

Pravidelná měsíční zpráva za říjen 2022 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 4 
Trenér: Johana Rozlivková  
Datum: 5.11.2022 
 
 

Soustředění a Autumn Cup Torbole Lago di Garda 17.-23.10.2022 

Účastníci: Pavlína Motlíková, Adam Povolný, Jeremiáš Přikryl, Michaela Blatecká, Helena Hýžová 

V polovině října proběhlo soustředění organizované společně se Štěpánem Novotným, kterého se celkem účastnilo 

10 závodníků. Závodníky jsme podle výkonnosti rozdělili do dvou tréninkových skupin. V rámci soustředění jsme 

absolvovali 4 dny tréninku který provázel střední až silný vítr v intenzitě cca 5-12m/s. Zaměřili jsme se na techniku 

jízdy po a proti větru, které jsem se věnovali celý týden. Tréninky byly jedno i dvou fázové, kdy dopolední vítr byl 

výrazně silnější než odpolední. V závěrech tréninků jsme se dohromady spojovali se Štěpánovou skupinkou SCM. Ve 

středu odpoledne jsme zařadili kompenzační cvičení pod vedením Johanky Kořánové Nápravníkové. Čtvrteční 

předzávodní trénink byl pak pouze kratší, zaměřený na rozjížďky, trénovali jsme obě skupiny dohromady.  

Na soustředění přímo navazoval 3denní závod Autumn Cup. První dva dny závodu jsme se potýkali s nepřízní počasí, 

dopoledne bylo zataženo a nefungovala klasická termika, závodilo se vždy až v podvečeních hodinách. Neděla byla 

už klasická termická Garda s brzkým ranním startem. 

Helena Hýžová, 20./46 = 43%  

- Hela během závodu překvapivě bojovala s rychlostí, která ji normálně nedělá problémy. Během rozjížděk se 

dopustila pár taktických chyb z nepozornosti. Velmi pozitivně vnímám zlepšení na startech, které se ji 

většinou ve větším poli nedaří. Zde ale předváděla dobré starty z první lajny a dobrých pozic, což hodnotím 

jako velký posun.   

Jeremiáš Přikryl, 29./46 = 63%  



 

 

 

- Jemík nejvíce bojoval s udržením pozice po startu, kdy se rychle propadal. Stále si není stoprocentně jistý 

v trimu a často měl na stoupačce povolený kiking. Další ztráty přicházeli na zaďáku, kdy ztrácel rychlostně 

díky nezakotvené technice jízdy, konkrétně práci s otěží. Pozitivně hodnotím celkové nasazení a dobrou 

orientaci v poli.  

Adam Povolný, 31./46 = 67%  

- Pro Adama se jednalo o první zahraniční závod na ILCA 4 a během závodu byla tato nezkušenost vidět, ale i 

přes to si nevedl vůbec špatně. Největší problém byl v neorientaci v poli a častém zajíždění do extrémů 

během první stoupačky doplněné o problémy s rychlostí na stoupačky.  Chválím poměrně solidní starty a 

výrazné zlepšení techniky jízdy na zaďák, kdy již nedochází k velkým rychlostním ztrátám.  

Pavlína Motlíková, 34./46 = 73%  

- Během závodu dělala Páje největší problém strategie a taktika, celkově orientace ve větším poli, hledáním 

čistého větru a vhodné pozice v poli, bylo znát, že nemá moc zkušeností ze zahraničních závodů. Další ztráty 

přicházely na zaďák, kdy není ještě zcela zažitá technika jízdy ve vlnách. Na stoupačky má velmi dobrou 

rychlost a taktéž vylepšila starty.  

Michaela Blatecká, 38./46 = 82%  

- Pro Míšu se jednalo také o jedny z prvních zahraničních závodů na ILCA 4. Během závodu nejvíce bojovala se 

starty a udržením se v první linii, následně ji dělala problém orientace v závodním poli a problémy s rychlostí. 

V průběhu závodu se povedlo lehce vylepšit starty a zapracovat na rychlosti na zaďáky.  

Výsledky: 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



Pravidelná mesíční zpráva za říjen 2022

Sportovní centrum mládeže

Lodní třída: 29er
Tréner: Johanka Nápravníková Kořanová
Datum: 7.11.2022

V říjnu jsme s užší skupinkou absolvovali společně s týmem SCM trénink a závěrečný Eurocup na 
Gardě. Tréninky jsme absolvovali společně, zaměření bylo především na race mode, starty a 
všechny jeho aspekty a orientaci v poli, vyšší počet lodí byl tedy vhodný.

Na Gardu odjely z mojí skupinky pouze tři posádky, jedna navíc v nestandardním složení. Po tomto 
závodě moje skupinka ukončila sezónu, plány na tu další jsou zatím otevřené.

Hodnocení posádek:

Lucka Košatová/Vojta Cibulka – Lucka s Vojtou jsou velmi dobrá posádka, při závodě jezdili moc 
hezky. Umí být agresivní na startu a hlídat si pole. Z jejich plánu a koncentrace je ale snadno vykolejí
i drobnost, je tedy potřeba zapracovat na schopnosti navrátit se zpět k plánu a do původního 
koncentrovaného módu. Důvodem, ze kterého pramenilo nejvíce chyb, byla absence pohybu ve 
větším poli (Lucka byla první polovinu roku studijně v USA a na podzim už mnoho velkých závodů 
nebylo, takže to bylo i z pochopitelných důvodů), především orientace a schopnost vytvořit si plán 
dostatečně brzy před přijezdem do brány. Jde ale o velmi nadějnou posádku, po vyjasnění ze strany 
ČSJ bych s nimi příští rok ráda spolupracovala systematičtěji.

Sára Svobodová/Vojta Šindelář – Sára odjela na Gardu s Vojtou Šindelářem, který na 29eru seděl 
po delší době. Zejména v silnějším větru tak za začátku bojovali především s technikou, což se ale 
před závodem podařilo vyřešit. V silnějším větru nakonec byli schopní se s polem držet lépe než ve 
slabším větru. Největším problémem jsou však starty; Sára s nimi má problém delší dobu, pracujeme
na nich celou sezónu. Sára hodlá příští rok pokračovat ve standardním složení s Kačkou Muchovou. 
Holky mají perspektivu, ale je před nimi ještě velký kus práce. Po vyjasnění ze strany ČSJ bych s 
nimi příští rok ráda spolupracovala systematičtěji.

Tadeáš Tkadlec/Vanda Paigerová – Tadeáš s Vandou absolvovali poslední společný závod, 
Tadeáš se příští rok chce soustředit na studium (1. ročník MFF UK), Vanda se bude jachtingu zřejmě
věnovat jen pro zábavu. Tadeáš se zlepšil v komunikaci na vodě, limitem této posádky ale byly 
starty. Pole na 29eru je velmi kompetitivní a na Gardě bylo velké množství posádek. Ve finálových 
rozjížďkách zvládali i dojezdy kolem první patnáctky stříbrné skupiny, cením i jejich samostatnost.

Vypracovala: Johanka Nápravníková Kořanová



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za říjen 2022 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 1.11.2022 
 

• Trénink + závod Garda, Torbole 15.-24.10. 
o Účast: Kristýna Flosmanová, Linda Dokoupilová, Michal Rais, Jan Kříž, Jan Bělík, Jiří Himmel 

(ILCA 7) 
o Trénink probíhal 16.-20.10. za perfektních podmínek. Některé dny byl zařazen dvoufázový 

trénink na vodě. Tréninky na vodě byly delší přes tři hodiny a byly zaměřeny na méně 
intenzivní věci. Převážně se jednalo o dlouhé kurzy na stoupačku, bočák a zaďák.  

o Závod začínal v pátek 21.10. Předpověď nebyla moc optimistická a vyplnila se. První den se 
odjela pouze jedna rozjížďka, ve slabším větru. Na sobotu byl hlášen velký déšť až do oběda. 
Po obědě pršet přestalo a začal foukat severní vítr okolo 8m/s, ve kterém se odjeli 3 rozjížďky 
pro ILCA 7 a 6 a dvě pro ILCA 4. Severní vítr byl hlášen i na poslední den závodu, kdy byl start 
vypsán již na 8:30. V neděli se odjeli 3 perfektní rozjížďky ve větru 6-8 m/s. V závodě se 
českým závodníkům dařilo hlavně ve třídě ILCA 4, kde byli tři závodníci v nejlepší desítce. 

o Kristýna Flosmanová 5./46 
▪ Kristýna měla problém se start, kde hlavním problémem bylo pozdní rozjíždění a díky 

tomu se neudržela po startu na čistém větru. Díky své rychlosti ve středním a silnějším 
větru, ale dokázala ztrátu vymazat a zajížděla moc pěkné výsledky. Při jízdě po větru 
ji limitovala bolest ramene, kterou teď řeší v CPM p. Koláře. 

o Linda Dokoupilová 6./46 
▪ Linda zajížděla moc pěkné a vyrovnané výsledky, kromě dvou rozjížděk poslední den. 

Zde chybovala na startu, kdy startovala dobře od pinu, ale byla velmi pod čárou a 
proto nabrala ztrátu vůči zbytku pole. Lindu zlepšila rychlost při jízdě proti větru i po 
větru. 

o Jan Bělík 10./46 
▪ Jan měl problém se starty, kde se pozdě rozjížděl, ale díky rychlosti proti větru se 

dokázal probojovat na přední pozice a zajížděl moc pěkné vyrovnané výsledky. 

 



 
 

 
 

 

 

o Michal Rais 15./46 
▪ Na své poměry spíše podprůměrný výsledek a důvodem bylo malé vyvažování a díky 

tomu mala rychlost lodi. Zlepšení kondice a váhy by mělo být jeho hlavním cílem pro 
nadcházející měsíce. 

o Jan Kříž 22./46. 
▪ Jan bojoval s rychlostí lodi a to hlavně díky malému vyvažování. Chybí mu kondice a 

ještě se neodnaučil vyvažování s LT Optimist a stále praktikuje stejný styl, který ale na 
LT ILCA nefunguje. 

o Jiří Himmel 6./8 
▪ Jirka bojoval s rychlostí, a to protože nebyl schopný vyvažovat celou rozjížďku. Během 

zimní přípravy by se měl zaměřit na fyzickou kondici. 



Pravidelná měsíční zpráva za říjen 2022

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída:  iQFoil
Trenér: Milan Hájek
Datum: 15.11.2022

V říjnu se družstvo SCM a RD28 rozdělilo na dvě skupiny. SCM se společně s SpS  připravovalo a následně 
odletělo MS T293 na Kypru pod vedením trenéra SpS Honzy Skřepka a druhého trenéra Honzy Štěpánka a  
zároveň ve stejném termínu závodníci RD28 společně s Kačkou Altmannovou z RD24 odjeli společně s 
trenérem na ME iQFoil Y&J do Brestu.

Zprávu s MS z Kypru předloží Honza Skřepek. Gratuluji Nicol Říčanové k 2. místu .

Více o závodě ZDE.

IQFoilová skupina se celý říjen připravovala individuálně a společně pak odjela do Brestu na týdenní 
soustředění před zahájením evropského šampionátu. Brest nás přivítal deštěm, silným větrem a bahnem v 
klubu. Takhle jsme tady prožili 2 týdny.

https://www.sailing.cz/clanky/nicol-ricanova-vicemistryne-sveta-ve-tride-techno-293


Během tréninku, s náma společně trénovala nejlepší slovinská závodnice Lina Eržen ( nakonec 3. místo ) a 
její bratr Val. Koncem týdne se přidal i Honza Kuchař se svým trenérem Karlem Lavickým.

Cílem tréninku bylo hlavně si zvyknout na místní specifické podmínky. Celkem zima, ale hlavně vysoké 
ostré vlny a nestálý silný vítr, který se zde značně točí a pulzuje během celého dne. Překvapivě tu nebyl až 
tak silný proud, který by ovlivňoval strategii. Jezdili jsme celý týden každé odpoledne v časech 
předpokládaných rozjížďěk a jeden den jsme se vydali i celkem daleko na moře, abychom se připravili na 
naplánovaný maraton, který je součástí iQ závodů. Myslím, že jsme udělali dobře.

ME iQFoil Y&J začalo 30. října a probíhalo celý listopadový následující týden. Info o závodě ZDE.

Celkové výsledky ZDE.

Závod se odjel v těžkých podmínkách podzimního Brestu. Odjelo se celkem 14 rozjížděk v základní části 
( kurz, slalom a maraton) a poslední den se jely už jen medailové rozjížďky pro 10 nejlepších v každé 
kategorii.

Kristýna Piňosová jela celý závod skvěle. Je výborně fyzicky vybavená a má ideální předpoklady pro další 
růst. V těžkých podmínkách se pohybovala na špici závodu a po základní části ( 14 kurzů, slalomů a 
maratonu) byla na 2. místě a postupovala rovnou do semifinále. To ji bohužel nevyšlo dle jejich představ a 
dojela v něm na 3. místě. Celkově tak brala 4. místo. Bohužel slabší zaďáky ji zatím brzdí od medailových 
pozic. Příští rok je nadále v juniorské kategorii, ale bude se už připravovat společně s ostatníma v RD28 na 
kvalifikace na OH24.

Kačka Altmannová bojovala od začátku závodu s rychlostí a písmenkama, ale nakonec se do medailové 
rozjížďky dostala. ¼ finále jela dobře, v jednu chvíli se pohybovala na 2. postupovém místě, ale na 
posledním kurzu do cíle ho neudržela a nedostala se do semifinále ke Kristýně. Celkové 6. místo je jejím 
rozloučením v juniorské karegorii. V dalším roce se už bude připravovat individuálně již v seniorské 
kategorii.

Kristýna Chalupníková jela v těchto brutálních podmínkách skvěle. Pomalu nabírá sílu a techniku v nové 
třídě. Již se rozjíždí a tak počítáme, že již v dalším roce bude pravidelně postupovat do medailových 
rozjížďěk. Také ona je ještě rok v juniorech a jejím cílem jsou práve ME a MS Y&J 2023.

David Drda jel ve velice početné a silné konkurenci ( 100 závodníků) s přehledem. Umisťoval se okolo 20. 
místa a bez problémů postoupil do zlaté skupiny. Zde se blýsknul 3. místem v poslední rozjížďce. Celkově 
dojel na 23. místě. Také on zůstává v této juniorské kategorii další rok a jeho cílem pro rok 2023 je stejně 
jako u Kristýny, pravidelná účast v medailových rozjížďkách. Je potřeba začít trénovat se silnou zahraniční 

https://2022iqyjeuropeans.sailti.com/en/default/races/race-resultsall
https://www.sailing.cz/clanky/medaile-na-juniorskem-mistrovstvi-evropy-iqfoil-opet-blizko


skupinou. David má všechny předpoklady k růstu. Nemá výrazné nedostatky a je potřeba nepovolit v 
tréninku a pokračovat v nastolené práci. 



Zápis z jednání Komise rozhodčích ČSJ (KR) 
Které se konalo online ve čtvrtek 10.11.2022 
 
Přítomni: Marek Pavlovský, Martin Soušek (11), Josef Čermák – omluven (12), Karel Luksch (13), Dominik 
Dragoun (14+15), Petr Háma (16+17), Miloš Kormunda (18), Martin Srdínko (19), Pavel Kamenský (20), 
Martin Malec (21), Vladimír Rozsypal (22), Petr Přikryl (23), Jarda Kuřava (24), a další hosté 
 
(I-Informace, U-úkol, R-rozhodnutí) 

Čerpání rozpočtu 2022 
Martin Soušek informoval o čerpání rozpočtu komise za rok 2022  
 

 
I 

 

Nákup pomůcek pro rozhodčí 
 
Mikiny a trika pro národní rozhodčí (placeno z rozpočtu 2021) 
byly dodány se značným zpožděním kvůli problémům s dodávkami 
z Číny, větší část byla předána určeným rozhodčím, zbytek bude 
předán v Třemošnici. Kraťasy dodány nebudou. 
Pro nové národní rozhodčí byly mikiny a trika objednány. 
 
Bylo koupeno 6 ks nafukovacích bojek (včetně kotevních lan délky 
40m), které jsou uloženy na YC Nechranice 
 
Byly objednány vlajky pro rozhodčí na bojkách a pro umpires 
(bude předáno v Třemošnici) 
 
Byly zakoupeny voděodolné zápisníky (60ks). Některé již byly 
předány, zbytek bude předán v Třemošnici. 
 
Ze svazu nám bylo přiděleno 50ks ZPJ. Nyní je 25ks uloženo u 
Martina Souška v Praze a 25ks u Marka Pavlovského v Brně. Bude 
rozděleno v Třemošnici. 
 
U Marka Pavlovského jsou uloženy 4 windmetry (koupeny 
v loňském roce) 
 

  
 
Úkol Pavlovský/Soušek: 
připravit rozdělení ZPJ a 
voděodolných zápisníků pro 
jednotlivé kraje 
 

Podpora významných závodů v ČR 
V roce 2022 Z rozpočtu KR bylo podpořeno MČR juniorů na 
Nechranicích. 
 

 
I 

 

Podpora vzdělávání (semináře při závodech) 
Významným způsobem byl podpořen seminář při MČR juniorů na 
Nechranicích. V Praze proběhl seminář umpires v rámci MČR TR. 
 

 
I 

 

Výměnný program rozhodčích Eurosaf a ČR 
Zahraniční rozhodčí se zúčastnili EuroCupu ILCA na Nechranicích 
Výměnný program rozhodčích v ČR příliš nefunguje 
Bude řešeno v Třemošnici 
 

 
I 

 

Evidence rozhodčích (databáze) 
Máme v evidenci 277 Rozhodčích a 62 Asistentů. Mandáty jsou 
platné zpravidla do 31.3.2025 
 

 
I 

 



Národní rozhodčí 
Nyní máme 31 různých osob s kvalifikací národní rozhodčí všech 
specializací. (29xNRO, 12xNJ, 6xNU) 
 
Od jarního jednání byli jmenování: 
NRO: Jarda Kuřava, Jana Merendová a Martin Malec 
V listopadu prošli přezkoušením Pavel Bobek (NU) a Jirka Smrčka 
(NRO), Komise požádá Výkonný výbor o jejich jmenování. 
 
Ačkoliv není stanovena lhůta, kdy nejdříve může rozhodčí 
opakovat neúspěšnou ústní zkoušku, pracovní skupina doporučuje 
zkoušku opakovat nejdříve po 1 jachtařské sezóně (cca po 12 
měsících).  
 

 
I 

 
 
 
 
 
 
Úkol Pavlovský: informovat 
uchazeče o statut NRo, kteří 
ústní zkouškou minulou zimu 
neprošli, a případně s nimi 
naplánovat termín 
opakované zkoušky. 
 

Nástroj ke Zpracování výsledků  
Radim Vašík informoval o práci skupiny.  
 

 
I 

 

Příprava jarního semináře (Třemošnice)/ jednání KR Praha 
Jarní seminář se uskuteční 4.-5.3.2023 v Třemošnici  
 

 
I 

 
Úkol Soušek, Pavlovský – 
připravit jarní seminář v 
Třemošnici 

Nominace rozhodčích na závody MČR a koordinace na významné 
závody 
Bude řešeno v Třemošnici. 
 

 
I 

 
. 

Návrhy zlaté a stříbrné odznaky 
Návrh prosím do 31.1.příštího roku, rozhodovat se bude na 
únorovém jednání výkonného výboru 
 
Návrh na jmenování Zasloužilí rozhodčí  
Bude řešeno v Třemošnici. 
 

 
I 

 
Úkol všichni: podat návrh na 
zlaté a stříbrné odznaky ČSJ 
 
  

 
 
Příloha 1. Seznam rozhodčích podle jednotlivých kvalifikací (externí soubor) 
Příloha 2: Aktivita rozhodčích v letech 2017 až 2022 
 
Příloha 3: Pracovní skupiny 

Příprava jarního semináře (Třemošnice) Pavlovský, Soušek, Vašík 

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

Výměnný program rozhodčích Eurosaf a ČR Brabec, Pavlovský, Vavrla, Dragoun 

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

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

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

Evidence rozhodčích (databáze) Soušek 

Zkušební testy Brabec, Pavlovský, Vašík, Kafka, Kormunda 

Spolupráce s jachtařskou akademií Brabec 

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

 
Kdo má zájem pracovat v některé z výše uvedených skupin, prosím ozvěte se mi. Děkuji. 
Zapsal Marek Pavlovský, 2022-10-11 



 
 

 
 

Zápis z jednání PR komise ČSJ ze dne 8. 11. 2022 
 

Přes teamsy: Katka Fantová, Eva Skořepová, Pavel Winkler 
Omluveny: Jitka Tkadlecová, Klára Houšková 
 
Program: 
 
1) Návrh rozpočtu PR komise na rok 2023 

• Připravili jsme návrh rozpočtu na příští rok a zaslali VV ČSJ ke schválení. 
 
2) 130 let jachtingu regata v roce 2023 a další oslavy 
 

• Je potřeba vybrat hlavního organizátora regaty na Lipně: stále sháníme – všichni se pokusí někoho 
oslovit. 

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

• společně s Českým Yacht Klubem budeme spolupracovat na oslavách na jaře v Praze – akce s názvem 
Začalo to u nás proběhne 15. dubna, rozhodčí Václav Brabec – všechny třídy, plavba motorových lodí, 
plavba parníkem pro zástupce klubů. 

 
3) Vyhlášení Jachtaře roku  

• Proběhne v Autosalonu Hyundai Jana Skřepka v Brně 11. 2. 2022. 

• Od 1. do 30. 11. probíhá 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. 
 
4) Kolekce ke 130 letům (Trička, mikiny, batohy…)  

• Připravujeme e-shop na web ČSJ (případně lze využít jako dárky pro závodníky regaty ke 130 letům) 
nejen pro kolekci 130 let, ale také pro jednotné oblečení pro reprezentanty pro všechny třídy – 
společný e-shop vznikne ve spolupráci firem Vella, Sailingcentrum a Adapt Print. 

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