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Zápis z jednání VV ČSJ 

Čtvrtek, 19. ledna 2023, 12:00 - on-line jednání přes Microsoft Teams 

 

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

Omluveni: 0 

KK: P. Ondráček 

Host: Š. Novotný, E. Skořepová 

 

 

 

1) Projednání zápisu      

 

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

 

 

K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajištění nabídek pojištění činností a majetku ČSJ a jeho 

členů): Úkol trvá. T. Musil informoval, že od začátku ledna probíhají pravidelně jednou týdně 

schůzky s pojišťovacím zprostředkovatelem OK Group ke specifikaci jednotlivých dílčích častí 

poptávaného pojištění a jsou předkládány konkrétní nabídky pojištění. 

 

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 12. ledna se uskutečnila na MZe schůzka za účelem 

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

v ČR 2016-2025 "SPORT 2025" - požadavku jachtařů, veslařů a kanoistů. Schůzky se účastnil 

vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Aleš Kendík a Daniel Pokorný, ředitel odboru státní 

správy ve vodním hospodářství a správy povodí. Svazy zastupoval Karel Bauer a Jan Boháč. Na 

schůzce byly projednány možnosti řešení situace. MZe chce ještě možnosti řešení projednat s gen. 

řediteli povodí Vltavy a Labe a do měsíce by se měla na MZe uskutečnit se zástupci svazů další 

schůzka.  

 

K úkolu 22-24 (Průběžně předkládat VV návrhy oslav 130 let jachtingu v Čechách): 

Úkol trvá. E. Skořepová informovala, že probíhají jednání s pořadateli jednotlivých okruhů regaty 

130 let jachtingu/MMČR mládeže na Lipně. Finalizuje se základní rozpočet a program regaty. Další 

jednání je naplánováno na 2. února 2023 ve 20 hod. 

 

K úkolu 22-33 (Uzavřít se Zofií Burskou smlouvu na bezúročnou půjčku na dobu 3 let): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že smlouva na bezúročnou půjčku na dobu 3 let je ze strany ČSJ 

připravená a čeká se na podpis Zofie Burské. 

 

K úkolu 22-34 (Zařadit novou LT Wing Foil do seznamu tříd ČSJ): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že nová LT Wing Foil byla do seznamu tříd ČSJ zařazena. 

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ 
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Štěpán Novotný podal informace o aktuální činnosti trenérsko-metodické komise ČSJ a Jachtařské 

akademie ČSJ. 

 

Štěpán Novotný informoval, že na školení pro trenéry III. tř. se přihlásilo 12 uchazečů převážně 

z Prahy. Termín a místo konání školení bude zveřejněn v nejbližších dnech.  

 

Štěpán Novotný podal informace z letošní první proběhlé přednášky JA ČSJ „Marian Jelínek: 

Pravidla budování návyků“, která se konala 17. 1. 2023. Celkem se přednášky prezenčně i online 

účastnilo více než 120 posluchačů. 

 

Následovat budou tyto přednášky JA ČSJ: 

24. 1. 2023    Vašek Brabec – Závodní pravidla jachtingu – šedivá je teorie... 

31. 1. 2023    Tomáš Musil – Trim plachet – podrobně  

7. 2. 2023      Tomáš Musil – Vliv pohybu posádky okruhové plachetnice na výkon plachty  

14. 2. 2023    Jan Skřepek a Milan Hájek – CESTA na OH v Paříži v olympijské třídě IQFOIL 

 

 

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

 

T. Musil – místopředseda ČSJ, SÚ ČSJ – předložil následující návrh na vyplacení zálohy členům 

RD2024 a RD2028: 

 

Závodník RD 2024 1. záloha  Závodník RD 2028 1. záloha 

Alessia Palanti (ILCA 6) 270  Mikuláš Vaszi (ILCA 7) 65 

Klára Himmelová (ILCA 6) 200  Andrew Lawson (ILCA 7) 65 

Viktor Teplý (ILCA 7) 270  Dominika Braunová (Kite) 65 

Ondřej Teplý (ILCA 7) 250  Jindřich Houštěk (Kite) 55 

Karel Lavický (iQFOiL) 250  David Drda (iQFOiL) 25 

Kateřina Švíková (iQFOiL) 270  Kristýna Piňosová (iQFOiL) 115 

Barbora Švíková (iQFOiL) 270  Nela Sadílková (iQFOiL) 25 

Kateřina Altmannová (iQFOiL) 260    

Burská – Tkadlecová (49er FX) 240    

Vojtěch Koška (Kite) 230    

V tabulce jsou uvedeny částky v tis. Kč. 

 

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil. 

 

Sportovní úsek hlasováním per rollam přijal návrh nominačních pravidel na MS a ME 2023 v LT Q 

předložený trenérem SpS Q, Jakubem Halouzkou. VV ČSJ vzal tato pravidla na vědomí. Nominační 

pravidla na MS a ME 2023 v LT Q jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Sportovní úsek předložil návrh trenéra SCM ILCA Štěpána Novotného na navýšení individuálního 

koeficientu Jiřího Himmela na hodnotu 2. Individuální příspěvek Jiřího Himmela takto činí 50 000,- 

a příslušná část příspěvku v kompetenci trenéra SCM rovněž 50 000,-.  

Roman Hrubý předložil protinávrh, vrátit žádost o navýšení koeficientu Jiřího Himmela 

Sportovnímu úseku k posouzení možnosti zařazení Jiřího Himmela do RD 2028. Výkonný výbor 

předložený protinávrh hlasováním (pro: Hrubý, Bobek, proti: Musil, Vašík, Fantová, Lambl, 

nehlasoval: Soušek) neschválil. Následně Výkonný výbor původní návrh Sportovního úseku 
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hlasováním (pro: Vašík, Fantová, Lambl, Musil, proti: Hrubý, zdržel se: Bobek, nehlasoval: 

Soušek) schválil. 

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ – informoval, že ČSJ přihlásil na kvalifikační závod pro OH 

2024 v Haagu tyto lodní třídy v počtu přidělených kvót: 

iQFOiL M  1 

iQFOiL W  4 

Formula Kite M 2 

Formula Kite W 2 

ILCA 7  2 

ILCA 6  2 

49erFX                       1 

Hansa 303 M              1 

2.4mR                         1 

Doprovodné osoby a motorové čluny se budou přihlašovat v březnu. 

 

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

a SpS za prosinec jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

 

4) MČR 2023 

 

Nebyly předloženy žádné informace.  

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2022 / Návrh rozpočtu 2023 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2022 a aktuální stav návrhu 

rozpočtu na rok 2023. 

 

Výkonný výbor jednohlasně schválil realizaci projektu Organizace sportu formou nákupu služeb od 

jednotlivých KSJ následovně: 

 
Kraj   

11 85 487 Kč 

12 37 889 Kč 

13 38 412 Kč 

14 23 367 Kč 

15 26 464 Kč 

16 45 210 Kč 

17 42 380 Kč 

18 7 567 Kč 

19 19 681 Kč 

20 11 656 Kč 

21 98 279 Kč 

22 28 482 Kč 

23 8 275 Kč 

24 40 852 Kč 

Celkem 514 000 Kč 
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Realizace nákupu služeb od jednotlivých KSJ bude možná až po obdržení dotací od NSA pro rok 

2023 na účet ČSJ. 

 
 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že se aktuálně pracuje na přípravě VH ČSJ, konkrétně se 

finalizuje návrh Jednacího řádu VH ČSJ a Volebního řádu ČSJ, programu jednání VH ČSJ. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že World Sailing pořádá ve dnech 10. - 12. března 2023 

v německém Kielu seminář o řízení závodů.  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 29. 12. 2022 byla prostřednictvím portálu NSA 

podána žádost ve výzvě „Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023“. Žádost 

podepsaná předsedou ČSJ včetně všech příloh byla na NSA zaslána zároveň prostřednictvím datové 

schránky. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že dne 20. 12. 2022 byla na webu NSA zveřejněna výzva 

„Movité investice – Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2022-2023“. Konečný 

termín pro podání žádosti je 28. 2. 2023.  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že World Sailing pořádá ve dnech 3. - 5. března 2023 

mezinárodní seminář pro rozhodčí IJ v Algarrobo, Chile. 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že ČSJ připravuje e-shop, který by měl být spuštěn během 

března 2023. Na e-shopu budou v nabídce trika, mikiny, oblečení pro reprezentanty, fanoušky 

jachtingu, rozhodčí ČSJ, trenéry ČSJ, brandové věci ke 130 letům jachtingu a další. Náplň obsahu 

e-shopu bude mít na starost Martina Lehovcová ve spolupráci s Evou Skořepovou. 

D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala, že NSA zveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru 

snížení výše dotace ve výzvě „Provoz a údržba 2022“.  

 

 

7) Různé 
 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled PR za prosinec 2022 a plán práce na leden 2023, který je 

přílohou tohoto zápisu.  

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – podala informace z jednání PR komise ČSJ, které se konalo 

13. 1. 2023. Zápis z jednání PR komise ČSJ je přílohou tohoto zápisu. 

 

Eva Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala, že probíhá do 31. ledna 2023 online hlasování 

v anketě Jachtař roku 2022. Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 11. února 2023 v Autosalonu 

Hyundai v Brně. 
 

M. Soušek – STÚ, KZ – informoval, že se finalizuje CTL 2023 v novém informačním systému na 

webu ČSJ. Na únorovém zasedání VV bude předložena finální CTL 2023. 
 

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2022/12/Rozhodnuti%CC%81-o-stanoveni%CC%81-pome%CC%8Cru-sni%CC%81z%CC%8Ceni%CC%81-vy%CC%81s%CC%8Ce-dotace_final_upraveno-13_12.pdf
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K. Fantová – KKK, PR – předložila žádost Jachetního klubu Mokropsy z.s. o přijetí do ČSJ. 

Výkonný výbor projednání žádosti odložil na únorové zasedání VV, protože si chce vyžádat od JK 

Mokropsy doplnění žádosti (seznam funkcionářů a seznam členů). 
 

K. Fantová – KKK, PR – informovala, že setkání zástupců Komise klubů a krajů se bude konat ve 

středu 15. února od 17:00 hod. prostřednictvím Microsoft Teams.  

 

Kateřina Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala, že do sekce UNIS ve VICTORIA 

Vysokoškolském sportovním centru MŠMT pro rok 2023 jsou zařazeni následující sportovci: 

Zofia Burska, Jakub Halouzka, Klára Himmelová, Kateřina Švíková, Sára Tkadlecová, Mikuláš 

Vaszi (do kategorie stipendia A); Šimon Jurečka, Matěj Jurečka, Petr Košťál, Andrew Lawson, 

Adam Ott (do kategorie stipendia B). 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek, 16. února 2023 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Zprávy trenérů SCM a SpS za prosinec 2022 

2. Přehled PR za prosinec 2022 a plán na leden 2023 

3. Zápis z jednání PR komise ČSJ 

4. Nominační pravidla na MS a ME 2023 v LT Q 

 

 



Pravidelná mesačná správa za DECEMBER 2022

Sportovní centrum mládeže

Lodná trieda: 29er
Tréner: Dominika Vaďurová
Dátum: 20.12.2022

Posledný týždeň v novembri a prvý v decembri družstvo absolvovalo individuálnu kondičnú prípravu
podľa predpísaných tréningov v Yarmillovi. Za domácu úlohu mali vypísať performance profiling, ktorý
nám umožní sledovanie ich pokrokov.

Od 10.12. sme spolu s posádkami z AUT, SLO a HUN absolvovali 8-dňový kemp vo Valencii, ktorú
sme si spolu so spomenutými posádkami vybrali ako základňu zimnej prípravy.

Poveternostné podmienky nám priali a mohli sme absolvovať 7 dní na vode vo vetre od 3 do 16
uzlov, s rôznymi vlnami. Na začiatku kempu si každá posádka vytýčila ciele, ktorými sa riadime pri
vytváraní tréningových jednotiek. Okrem boathandlingu sme začali zaraďovať speed testy a krátke
rozjazdy na konci dňa vo väčšom poli, kde môžu posádky otestovať nové poznatky z tréningu,
Súčasťou kempu boli aj kondičné tréningy.

Hneď v úvode kempu SCM absolvovalo kondičné testy s Johankou. Posádka Dadák/Viščor ich
absolvovala individuálne v Brne.

Prístup posádok hodnotím pozitívne. Anička sa bohužiaľ po prvých pár dňoch zranila a ďalšiu časť
tréningu sledovala len z motoráku, alebo v rámci debriefu. Aj v tomto prípade sa spolupráca so
zahraničím oplatila, nakoľko Nela mohla absolvovať zvyšok kempu buď s kosatníkmi z inej krajiny,
alebo sa triedala s ostatnými v teame. Tieto striedania sa osvedčili, keďže po prvotnom pozorovaní
ostatných bola úspešnosť cvičení oveľa vyššia. Zároveň sa museli posádky rýchlo zladiť.

Počas týždňa doma pokračujú posádky v individuálnom kondičnom tréningu, na ktorý nadviažeme
28.12. ďalším tréningovým blokom na vode, kde hlavným bodom bude nácvik štartov.

Hodnotenie posádok:

Dadák/Viščor (FX) - prebehlo kondičné testovanie, príprava kondičných plánov v spolupráci s
Johankou a individuálna kondičná príprava, príprava materiálu a plánovanie sezóny

Viščorová/Košťálová - Nela s Aničkou na začiatku bojovali s vlnami, ale postupom času našli
spôsob jazdy, ktorý im vyhovuje a umožní im rýchlosť. Po Aničkinom zranení ramena sme jej dali
pauzu a sledovala tréning z videí alebo motoráku - tam odpozorovala viacero vecí, ktoré plánuje v
ďalšom tréningu otestovať. Rozsah možného tréningu prispôsobíme podľa odporúčaní
fyzioterapeuta. Nele prospelo sledovanie z motoráku, ale aj výmeny v posádke. Dokázala byť
ráznejšia a vedela sama analyzovať chyby, výrazne zlepšila akceleráciu a držanie výšky po štarte.

Kraus/Baštář - Luky a Ondra mali za cieľ pracovať na halzách a ich konzistentnosti, čo sa im naozaj
darilo. Dokážu venovať pozornosť aj detailom a na ich celkovom boathandlingu je poznať veľký
pokrok. Zobrali si k srdcu fakt, že tréning je na testovanie nových vecí a počas boathandlingu sami
vymýšľajú a skúšajú rôzne prístupy. Počas tréningových rozjázd vyťažili z účasti najlepších



maďarských posádok. Naším cieľom smerom k prvému preteku bude zlepšiť prehľad o dianí v poli a
risk management. Lukáš má problémy s chrbtom, ktoré ho obmedzujú, ale riešime cez Pohybové
centrum Koláře.

Pelnář/Šlechtická - Pre Katy a Péťu je dôležité sa hlavne zladiť. Problém im robí hlavne veľký swell.
Péťa potrebuje dostať do ruky cit pre rýchlosť vs. výšku lode. Péťovi pomáha sledovať ostatných.
Ďalší kemp budú pracovať najmä na štartoch. Majú nízku hmotnosť a na ďalšom kempe sa musíme
pohrať s materiálom a nastaveniami, aby sme dosiahli želaný výkon lode. Katy je veľmi aktívna a
chce dokonale porozumieť lodi a jej správaniu. Péťa musí pracovať na svojej kondícii. Katy na výdrži,
nakoľko je niekoľkonásobne náročnejšie jazdiť s niekým neskúseným. Obaja robia maximum a ich
komunikácia je na dobrej úrovni. Pokroky sú znateľné.

Vypracovala: Dominika Vaďurová



Pravidelná mesíční zpráva za prosinec 2022

Sportovní centrum mládeže

Lodní třída: 29er
Tréner: Johanka Nápravníková Kořanová
Datum: 5.1.2023

V prosinci neprobíhaly se skupinkou 29er mimo SCM žádné akce.

Vypracovala: Johanka Nápravníková Kořanová



Pravidelná měsíční zpráva za prosinec 2022

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída:  iQFoil
Trenér: Milan Hájek
Datum: 10.1.2023

Členové SCM mají v prosinci naplánovanou fyzickou přípravu.
RD28 odjelo na 10 denní soustředění do Cadizu, kde začalo přípravu na nadcházející sezonu. Zároveň jsme 
zde připravovali a zajišťovali zimní soustředění pro SCM a RD28. Výběr lokality jsme volili také pro to, že se 
zde letos pojede MS Y&J.

Na předvánočním soustředění jsme odtrénovali co bylo v plánu. Jezdili jsme převážně v silnějších 
podmínkách na větších oceánských vlnách. Nejvíce jsme se zaměřili na zlepšení individuálních slabin 
jednotlivých účastníků.

Do Cadizu se vracíme 21.1. 2023 už i s celým SCMkem. V plánu tohoto prvního letošního soustředění je 
najezdit dostatečné množstvý kvalitních vodohodin. Během soustředění proběhnou také fyzické testu a 
kontrolní závod.



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za prosinec 2022 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: ILCA 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 2.1.2023 
 

• Soustředění Cadiz ILCA 4 28.11.-8.12. 
o Účast: Kristýna Flosmanová, Linda Dokoupilová, Tatiana Bělunková, Michal Rais, Jan Kříž, Jan 

Bělík 
o Na soustředění byl pozván polský trenér Marek Nostitz, který trénuje juniorské národní týmy 

ILCA 7 v Polsku a Německu. V minulosti byl hlavní trenérem v Honkogu. Trénink byl zaměřen 
jak na trénink závodníků, tak i vzdělání trenérů Štěpána Novotného a Johany Rozlivkové.  

o Trénink začal 1.12. a končil 7.12. Během tréninku panoval slabý až střední vítr. Trénink byl 
zaměřen hlavně na ovládání lodi, obraty, halzy, akceleraci a objezdy bojek. 

o Marek představil jiné tréninkové metody a jiný pohled na danou problematiku. Přínosem jsou 
nová cvičení a způsoby tréninků. Dále Marek představil svůj RTC a čemu v co v jakém období 
preferuje trénovat. Po týdenním tréninku byl u každého v různých oblastech vidět markantní 
pokrok. 

o  Závodníci i trenéři hodnotí tento trénink velmi kladně a doufají, že budou v budoucnu mít 
možnost a finanční prostředky spolupráci zopakovat. Velké poděkování patří ČSJ za finanční 
podporu pro tento trénink. 

• Finalizace plánu zimní přípravy před ME ILCA 4 Cadiz 



 

 

 

 

Pravidelná měsíční zpráva za prosinec 2022 
 

Sportovní centrum mládeže 

Lodní třída: Optimist 

Trenér: Jakub Halouzka 

Datum: 9.1.2023 
 

Organizační a administrativní činnosti: 

• Příprava únorového tréninku a závodu v Palamos 

• Tvorba nominačních kritérií na MS a ME a zjišťování variant kvalifikačních závodů 2023, komunikace s VV ALT 

Q a s KTM ohledně této záležitosti 

• Komunikace s rodiči členů SPS Q, příprava na březnovou akci v Portoroži a na Gardě (logistika, ubytování) 

 

Soustředění a závody:  

Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnila akce SPS v Pule. Hodnocení této akce proběhlo již v listopadové 

zprávě. 

  

 



 
 

 
 
 

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

• Knížka Davida Křížka Plavba snů – CNN Prima News, Deníky, iDnes, Pražský magazín, České novinky, 

• Česká námořní rallye – ČT Sport 

• Jachtař roku 2022 
 
Mediální výstupy z těchto i dalších akcí jsou na: https://www.sailing.cz/jachting-v-mediich 
 
2) Regata 130 let jachtingu 
Pracovní skupina organizátorů – Marcel Mourek, Martin Soušek, Marek Pavlovský, Roman Hrubý, Eva 
Skořepová a zástupci čtyř zúčastněných klubů Michal Lojka, Petr Beneš, Štěpánka Fialová a Jiří Kuthan, 
pokračovala v přípravách.  
 
3) Jachtař roku 2022 
Byly schváleny nominace, připravila jsem její propagaci na webu, soc. sítích i v tradičních i internetových 
médiích. Hlasování byl spuštěno 1. 1. 2023. 
 
4) Newsletter pro členy 
Připravila jsem čtvrté vydání, rozesláno bylo na začátku ledna, ke je stažení na www.sailing.cz 
 
 

Přehledy: 
 

Sledující Facebook 1. 12. 3 140/31. 12. 3 160 
Sledující Instagram 1. 12. 1 251/31. 12. 1 264 
 
Dosah příspěvků: 1. 12–31. 12. 
 

 

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


 
 

 
 
 

Návštěvnost webu www.sailing.cz: 
 

Měsíc Návštěvy Uživatelé Míra 
okamžitého 

opuštění 

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% 

X.22 25 000 15 000 59,67% 

XI.22 25 000 21 000 83,25% 

XII.22 14 000 12 000 85,85% 

 
Návštěvnost webu www.zacnisjachtingem.cz: 
 

Měsíc Návštěvy Uživatelé Míra 
okamžitého 

opuštění 

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% 

X.22 220 282 80,85% 

XI.22 197 217 81,57% 

XII.22 30 21 43,33% 
V prosinci již neprobíhalo placené promo na sítích a webu, proto snížení počtu návštěv. 

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

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


 
 

 
 
 

Plán PR na leden 2023 

 
1) Hlavní závody a akce propagovat v médiích: 
Jachtař roku 2022 
130 let jachtingu 
Přednášky jachtařské akademie 
 
2) Jachtař roku 2022 – připravit vyhlášení 
Harmonogram: 
- Od 1. do 31. 1. budou členové hlasovat. 
- Vyhlášení bude v sobotu 11. 2. v Autosalonu Hyundai v Brně 
 
3) Newsletter pro členy 
- připravit čtvrté vydání, které se bude rozesílat první týden v lednu s přáním do Nového roku, dalším 
upozorněním na Začni s jachtingem, s hlasováním o Jachtaře roku a pozvánkou na vyhlášení. 
 
4) Jednání s potenciálními partnery ČSJ a regaty 130 let jachtingu 
 
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-shopu a všeho s tím spojeného 
 
7) Výstava FOR BOAT – prezentovat 130 let jachtingu na výstavě FOR BOAT na jaře 2023 – dokončit jednání 
s výstavištěm o podmínkách expozice ČSJ 
 
8) Aktualizovat web ČSJ, především stránky reprezentace, trenérů, největších úspěchů atd. 
 
9) Začni s jachtingem – sestavit plán kampaně na rok 2023, komunikovat s kluby, aktualizovat web, začít 
kampaň na kroužky v pololetí 
 
10) Příští schůzka PR komise se uskuteční v polovině února 2023. 
 
15. 1. 2022, Eva Skořepová 



 
 

 
 

Zápis z jednání PR komise ČSJ ze dne 13. 1. 2023 
 

Přítomni: Eva Skořepová, Pavel Winkler 
Přes teamsy: Kateřina Šlechtická 
Omluveny: Jitka Tkadlecová, Klára Houšková, Kateřina Fantová 
 
Program: Plán PR na rok 2023 
 
1) Hlavní akce, kterým je třeba v roce 2023 věnovat největší pozornost a propagaci 

• Jachtař roku 2022 

• 130 let – duben v Praze a regata 130 let srpen na Lipně – zajistit ČT, dokončit e-shop 

• Trofeo Princesa Sofía Mallorca – závod na začátku dubna, kde bude celá reprezentace 

• Kvalifikace OH – Haag srpen – zajistit účast ČT 
 
2) Začni s jachtingem 

• Propagaci začít na přelomu ledna a února, následně na začátku dubna, pak v srpnu a září – 
aktualizovat stránku, spolupracovat s kluby 

 
3) Podcasty 

• Začít vytvářet jachtařské podcasty – poptat cenu výroby vlastních, zajistit účast jachtařů v existujících 
– Radiožurnál Sport, ČOV – Proti proudu 

 
4) TiKTok 

• Ve spolupráci s nejmladší generací jachtařů oživit a rozvíjet TikTok 
 
5) Newsletter – hlavní témata 

• 2/2023 začátek března – 130 let a volební konference 

• 3 /2023 začátek května – oslavy v Praze, nový VV ČSJ, Začni s jachtingem 

• 4/2023 začátek července – OH kvalifikace – kdo pojede, regata 130 let – pozvánka, Začni s jachtingem 

• 5/2023 začátek září – OH kvalifikace – jak dopadla, regata 130 let, Začni s jachtingem 

• 6/2023 začátek listopadu – nominace Jachtař roku 
 
 
Příští schůzka PR komise bude v polovině února 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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Nominační pravidla pro ME a MS 2023 Q  
Výchozí podmínky: 

o Směrnice C19 ČSJ  

o 15. - 25. 6. 2023 Optimist World Championships, Club Vela Ballena Alegre, ESP 

o 15. - 22. 7. 2023 European Championships, Kalamaria, GRE 

o Nominační závody by měly být ukončeny do konce května 2023  

o IODA kvóty: 

o MS: 5 míst bez ohledu na pohlaví 

o ME: 7 míst (3 chlapci a 4 dívky anebo 4 chlapci a 3 dívky) 

Pravidla: 

o Vstupní podmínky pro zařazení do nominace na MS a ME: 

o Uhrazení zálohy 10.000 Kč na transparentní účet Asociace lodní třídy Optimist z.s. 

v termínu do 31.1.2023 

o Nominační závody: 

1. 2° Youth Centenary Regatta, Riva del Garda, 9.-12. 3. 2023 

2. 41° Lake Garda Meeting, Riva del Garda, 6.-9. 4. 2023 

3. Dutch Youth Regatta, Workum, 18.-21. 5. 2023 

 

o Výpočet pořadí: 

o Každému závodníkovi se do žebříčku započtou dva závody, v nichž získal více 

logaritmických bodů (dle C19) 

▪ Všechny závody mají pro tento účel stejnou váhu (koeficient 1) 

▪ Logaritmické́ body budou určeny z absolutního (nikoliv redukovaného) 

pořadí. 

o Nominační závod se započítá, jestliže se odjedou alespoň čtyři rozjížďky. 

o Pokud se nepodaří odjet alespoň čtyři rozjížďky na prvním nominačním závodě, bude 

určen náhradní závod. Předpokládaným náhradním závodem je ČP na Rozkoši 

v termínu 6-8.5.2023. Konečné potvrzení náhradního závodu a určení jeho váhy 

(koeficient může být odlišný od primárních nominačních závodů) je v kompetenci SÚ, 

který v této věci rozhodne do 5 dnů po skončení první kvalifikace.  

o Pokud je nominační závod rozdělen na mladší a starší kategorii a tyto kategorie jezdí 

rozjížďky odděleně, počítají se do žebříku pouze výsledky starší kategorie.   

o Jestliže se odjede méně, než je plánovaný počet nominačních závodů, postupuje se 

dle směrnice C19 

o Trenér SPS má možnost nominace jednoho místa na MS nebo na ME, kterou finálně 

potvrdí KTM a SÚ. Takováto nominace může být udělena z objektivních důvodů 

závodníkovi/ici, kteří dlouhodobě výkonnostně patří mezi nejlepší. Hodnocení pořadí 

TOP závodníků si průběžně vede trenér na základě znalosti dovednosti dětí na 

vodách odpovídajících lokacím ME a MS (Garda, moře). 

o Dle pořadí v kvalifikaci závodníci (jejich zástupci) nahlásí, zda se zúčastní MS nebo 

ME. Při výběru se postupuje od nejlépe umístěného závodníka dál ke druhému, 
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třetím, čtvrtému atd., až do vyčerpání jednotlivých volných míst nebo do vyčerpání 

zájemců o účast. Zda se ME zúčastní 4 chlapci, nebo 4 dívky vyplyne dle kvalifikace a 

preferencí závodníků samo, podle toho, která kategorie bude zaplněna do počtu čtyř 

jako první. 
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