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Zápis z jednání VV ČSJ 

Pátek, 16. dubna 2020, 12:00, online schůzka přes Microsoft Teams 

 

Přítomni: Brabec, Bobek, Dvořák, Fantová, Kraus do (16:00), Musil, Soušek, Vašík 

Omluveni: Lambl 

PR: Skořepová 

KK: Ondráček  

 

 

Výkonný výbor ČSJ obdržel 17. 3. 2020 rezignaci Zdeňka Sünderhaufa na člena VV a na předsedu 

trenérsko-metodické komise. Výkonný výbor vzal rezignaci Zdeňka Sünderhaufa na vědomí a děkuje 

Zdeňkovi za vynikající spolupráci ve funkci předsedy TMK a za jeho činnost v Jachtařské akademii 

ČSJ, kde odvádí ohromný kus práce.  

R. Vašík – předseda ČSJ – předkládá návrh kooptovat jakožto člena Výkonného výboru Vladimíra 

Dvořáka. VV hlasováním (pro: Bobek, Fantová, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se: Brabec, 

Kraus) kooptaci Vladimíra Dvořáka do Výkonného výboru ČSJ schválil.  

 

Výsledky hlasovaní per rollam ze dne 5. 4. 2020 o návrhu následujícího usnesení: 

Na základě aktuálního průzkumu cen a trhu, který provedl T. Musil, Výkonný výbor ČSJ upravuje 

své rozhodnutí z březnové schůze VV ohledně záměru pořízení movitého majetku z investičního 

programu MŠMT takto:    

• 3 trenérské čluny včetně vleků v celkové hodnotě cca 2 500 000 - 2 700 000 Kč 

• 6 plachetnic Laser v celkové hodnotě cca 1 100 000 - 1 200 000 Kč 

• 20 plováků IQ Foil v různé kombinaci vybavení v celkové hodnotě cca 1 800 000 - 

2 000 000 Kč 

• 4 plachetnice 29er v celkové hodnotě cca 1 300 000 - 1 500 000 Kč 

• 36 plachetnic Optimist (závodní i tréninkové) v celkové hodnotě cca 2 050 000 - 2 450 000 

Kč 

• plachetnice RS Feva v celkové hodnotě cca 1 200 000 - 1 300 000 Kč 

VV ČSJ souhlasí s podáním žádosti o investiční dotaci 2020 k MŠMT na výše uvedené investice. 

Hlasování proběhlo v následujícím poměru: 

 

Pro: Václav Brabec, Kateřina Fantová, Vojtěch Lambl, Tomáš Musil, Martin Soušek, Radim Vašík 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Nehlasoval: Ondřej Bobek, Jan Kraus 

 

Výkonný výbor schválil hlasováním per rollam výše navržené usnesení. 

 

1) Projednání zápisu 
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Zápis z březnového zasedání Výkonného výboru byl jednohlasně schválen bez připomínek. 

 
K úkolům 19-58 (Postupovat podle navržené koncepce a jednat s konkrétními kluby o přidělení 

plachetnic) a 20-01 (Po předání všech lodí Laser a Optimist vypracovat závěrečnou zprávu 

z předávání lodí): Úkoly splněny. T. Musil informoval, že bylo dokončeno předávání všech lodí 

Optimist a Laser, a předložil Výkonnému výboru závěrečnou zprávu z přidělování lodí Optimist 

a Laser pořízených v rámci investiční dotace 133D 523 „Rozvoj materiálně technické základny 

sportovních svazů“. VV závěrečnou zprávu hlasováním (pro: Bobek, Brabec, Dvořák, Fantová, 

Musil, Soušek, Vašík; proti: Kraus; zdržel se: 0) schválil. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

K úkolům 19-64 (Ve spolupráci se zástupci LT Bic Techno 293 připravit návrh výběru nového trenéra 

SCM Bic Techno 293) a 20-07 (Připravit pro dubnové zasedání VV koncept způsobu výběru trenéra 

SCM Bic Techno): 

Úkoly splněny. O. Bobek podal informaci, že v důsledku stávající situace navrhuje vypsat výběrové 

řízení na nového trenéra SCM Bic Techno 293. 

 

K úkolům 19-65 (Vyplatit reprezentantům schválené zálohy na náklady spojené se sportovní činností) 

a 20-09 (Realizovat s reprezentanty vyplacení zbývající částky budgetu pro 1. pololetí 2020): Úkoly 

trvají. M. Soušek informoval, že smlouvy doposud neuzavřely Jana Slívová, Martina Bezděková, 

Kateřina Švíková, a posádka D. Vaďurová - S. Tkadlecová. 

 

K úkolu 20-04 (Předložit na březnovém VV návrh na nového předsedu KVS): 

Úkol trvá. Viz bod 3) Informace předsedy KVS, SÚ, trenérů SCM a SpS 

 

K úkolu 20-05 (Zabývat se návrhem úpravy směrnice C 11 v souladu s doporučením KK ČSJ): 

Úkol splněn. Viz bod 7) Různé. 

 

K úkolu 20-11 (Poslat N. Staňkové výzvu k odstranění nedostatků v plnění smlouvy s ČSJ): 

Úkol splněn. R. Vašík informoval, že zaslal 11. 4. 2020 N. Staňkové vytýkací dopis s výzvou 

k odstranění nedostatků do 30. 7. 2020. N. Staňková potvrdila přijetí dopisu 12. 4. 2020 a zároveň 

uvedla, vytknuté body napraví tak, aby nadále mohla s ČSJ spolupracovat. 

 

K úkolu 20-12 (Předložit finální návrh na jmenování Team Leaderů na akce MS a ME lodní třídy 

Optimist): 

Úkol trvá. O. Bobek informoval, že nadále probíhá jednání KTM s trenérkou SCM Q a ALT Q.  

Závěry jednání budou předloženy na květnovém zasedání VV. 

 

K úkolu 20-15 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu Talentová mládež): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že s kluby průběžně probíhá objednávání služeb spojených 

s realizací projektu Talentová mládež. 

 

K úkolu 20-16 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu Talentová mládež): 

Úkol trvá. M. Soušek informoval, že s ALT průběžně probíhá objednávání služeb spojených 

s realizací projektu Talentová mládež. 

 

K úkolu 20-17 (Zajistit a koordinovat realizaci polepů aut ČSJ):  

Úkol trvá. K. Fantová informovala, že polepy aut ČSJ probíhají průběžně. 

 

 

2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ 
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VV hlasováním (pro: Bobek, Brabec, Dvořák, Fantová, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se 

Kraus) schválil Vladimíra Dvořáka do funkce předsedy TMK. 

 

VV hlasováním (pro: Bobek, Brabec, Dvořák, Fantová, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se 

Kraus) schválil Zdeňka Sünderhaufa jako člena TMK. 

 

 

3) Informace předsedy KVS, SÚ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody   

 

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

a SpS za březen jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ, KVS – informoval, že navázal spolupráci s Neilem Coxonem. 

Neil má za sebou 24letou zkušenost práce v řídících pozicích různých jachtařských projektů (Minorca 

Sailing, SailLaser, Oman Sail). Naposledy byl obchodním ředitelem Oman Sail, což je velice úspěšný 

projekt, který přivedl jachting do této pouštní země. V březnu se Neil spolu se svojí rodinou 

přestěhoval do ČR, kde se plánuje usadit. Současně nabídl své zkušenosti a pomoc ČSJ. Po dohodě s 

členy Sportovního úseku byl Neil požádán o seznámení se s jeho členy, strukturou a způsobem práce. 

Zároveň byl požádán o návrhy na zlepšení. 

 

Dále se Neil nabídl začít pracovat na akreditaci dětského a juniorské výcvikového programu 

u mezinárodní asociace World Sailing. V rámci této činnosti by se dále seznámil s prostředím a členy 

Trenérsko-metodické komise a činností, kterou vykonávají všichni trenéři v této oblasti aktivní. 

Spolupráce napříč celým svazem bude v tomto zcela nezbytná. 

Veškerou tuto činnost se Neil nabídl vykonávat bezplatně. Tomáš Musil navrhl Neilovu činnost 

honorovat na základě úspěšně dokončených projektů. Výkonný výbor se k tomuto vrátí na příštím 

zasedání. Pro bližší seznámení s Neilovými zkušenostmi bylo předloženo jeho CV, které je přílohou 

tohoto zápisu. 

Výkonný výbor vítá spolupráci s Neilem Coxonem a jeho členové jsou mu k dispozici při práci na 

uložených projektech. Současně zve všechny členy ČSJ k této otevřené spolupráci. 

 

Tomáš Musil – místopředseda ČSJ, SÚ, KVS – požádal v rámci úkolu 20-04 (Předložit na březnovém 

VV návrh na nového předsedu KVS) o jeho prodloužení. Vzhledem k současné situaci související 

s pandemií COVID-19 je jednání o dlouhodobé dobrovolné činnosti složité prakticky s kýmkoli. 

Většina oslovených řeší pracovní problémy a není schopna v tuto chvíli předpovědět, jak moc se 

budou moct zapojit do dobrovolné činnosti. Dále T. Musil navrhl počkat na doporučení plynoucích 

z práce Neila Coxona. Z těchto důvodů byl úkol prodloužen do zářijového zasedání VV ČSJ. 

 

Sportovní úsek ČSJ obdržel žádost Zdeňka Pavliše o přezkoumání nezařazení třídy Tornádo do 

podpory na ME a MS pro rok 2020. Na základě předložené "Výroční zprávy Mezinárodní asociace 

Tornádo pro rok 2019" bylo prokázáno, že MS třídy Tornádo vyhovuje podmínkám směrnice C20, 

a tedy třída má nárok na podporu účasti na této akci (MS 2020). Sportovní úsek proto předložil 

přepracovaný návrh podpory účasti na ME a MS 2020 všech tříd nahrazující tento dokument 

schválený VV na jeho schůzi dne 12. 3. 2020, a to následovně:  

 

 

RD ALT 
      

 Náklady na akci Příspěvek na akci 
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2.4mR – ME, GER, Travemunde, 21. - 25. 7. 2020 26 512 Kč 24 885 Kč 

2.4mR – MS, USA, Tampa, 7. - 13. 11. 2020 60 667 Kč 56 943 Kč 

Cadet – ME, ITA, Garda, 25. - 31. 7. 2020 41 634 Kč 39 079 Kč 

Cadet – MS, AUS, Melbourne,28.12.2020-5.1.2021 212 545 Kč 199 501 Kč 

Evropa muži – MS, SWE, Raa, 11.-17.7.2020 23 514 Kč 22 070 Kč 

Evropa juniorky – MEJ, GER, Robel, 3.-7.8.2020 8 263 Kč 7 756 Kč 

Evropa junioři – MEJ, GER, Robel, 3.-7.8.2020 8 263 Kč 7 756 Kč 

FB – MS, IRL, Howth, 9.-14.8.2020 155 135 Kč 145 614 Kč 

FD – MS, ESP, Altea, 10. - 18. 9. 2020 84 665 Kč 79 469 Kč 

Raceboard – MS, HUN, Balatonfured, 23.-30.8.2020 42 691 Kč 40 071 Kč 

Raceboard – ME, POL, Sopoty, 1. - 6. 6. 2020 49 310 Kč 46 284 Kč 

RS Feva – MS, GER, Travemunde, 20. - 25. 7. 2020 98 855 Kč 92 788 Kč 

RS 500 – MS, GER, Travemunde, 20. - 25. 7. 2020 87 826 Kč 82 436 Kč 

RS Tera Sport – MS, GER, Travemunde, 17. - 20. 7. 2020 10 965 Kč 10 292 Kč 

Tornado – MS, GRE, Thessaloniki, 19. - 27. 9. 2020 48 002 Kč 45 056 Kč 

CELKEM: 958 847 Kč 900 000 Kč 

 

VV hlasováním (pro: Dvořák, Fantová, Kraus, Musil, Soušek, Vašík; proti: 0; zdržel se: Bobek, 

Brabec) návrh SÚ ČSJ schválil. VV ukládá M. Souškovi realizovat s ALT objednání služeb spojených 

s realizací nákladů na akce MS a ME. 

 

O. Bobek předložil žádost ALT RS Feva o navýšení koeficientu pro LT RS Feva na 2,0 v rámci 

podpory ALT pro dětské třídy do 14 let včetně a pro mládežnice třídy do 18 let včetně. Na základě 

předložené žádosti RS Feva O. Bobek navrhl uvedené zvýšení koeficientu. VV hlasováním (pro: 

Dvořák, Fantová, Vašík; proti: Bobek, Kraus, Musil, Soušek; zdržel se: Brabec) návrh O. Bobka 

neschválil. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – předložil návrh o navýšení koeficientu na 1,5 pro LT RS Feva v rámci 

podpory ALT pro dětské třídy do 14 let včetně a pro mládežnice třídy do 18 let včetně. VV 

hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Musil, Soušek, Vašík; proti: Kraus; zdržel se: Brabec) 

návrh R. Vašíka schválil. 

 

VV ukládá SÚ ČSJ na základě výše uvedených hlasování předložit přepracovaný návrh na finanční 

podporu ALT pro rok 2020. VV zároveň ukládá M. Souškovi pozastavit vyplacení podpory ALT.   

 

O. Bobek – KTM – předložil dopis pana Romana Jaroše s informací o odstoupení Adama Jaroše 

ze Sportovního střediska ČSJ. VV vzal tuto informaci na vědomí.  

 

 

4) MČR 2020 

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval, že Pálavská regata bude v letošním roce zrušena. 

 

 

5) Čerpání rozpočtu 2020/Návrh rozpočtu 2020 

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 15. 4. 2020. 
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6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ  

 

Výkonný výbor ČSJ schválil hlasováním (pro: Bobek, Brabec, Dvořák, Fantová, Musil, Vašík; proti: 

Soušek; zdržel se: 0) náhradní termín Valné hromady ČSJ, která se bude konat v neděli 28. června 

2020 od 10:00 hod. v aule České unie sportu na Strahově. 

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit náhradní termín Valné hromady ČSJ a návrh programu na webu 

ČSJ. Dále VV ukládá D. Dvořákové rozeslat pozvánku s návrhem programu VH ČSJ elektronicky 

sdruženým subjektům ČSJ.  

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že VV ČSJ obdržel návrh ALT Optimist na zahájení 

disciplinárního řízení proti R. Jarošovi, E. Flosmanové a J. Krausovi. Výkonný výbor shledává podnět 

jako důvodný a předává jej disciplinární komisi ČSJ k řešení, ale zároveň Výkonný výbor doporučuje 

všem účastníkům sporu v první fázi nastalou situaci vyřešit formou smírčího řízení a jako nestranného 

mediátora doporučuje V.  Dvořáka. 

VV hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Musil, Vašík; proti: Brabec; zdržel se: Soušek) 

navržené usnesení schválil. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že ČSJ obdržel od ČOV smlouvu o ukončení spolupráce 

při zajištění účasti na OH TOKIO 2020. Podepsaná smlouva ze strany ČSJ byla na ČOV odeslána 

7. 4. 2020. Nová smlouva s ČOV bude uzavřena v příštím roce. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že byla 7. 4. 2020 podána na MŠMT žádost v rámci 

Podprogramu 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby 

reprezentace a talentované mládeže 2020. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – podal informaci, že v průběhu března byla nahrána aktuální členská 

základna ČSJ do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že 17. 6. 2020 se bude konat VH ČUS. Výkonný výbor 

deleguje jako zástupce ČSJ Radima Vašíka. 

 

R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že E. Skořepová ve spolupráci s APL řešila 

znovuobnovení proplavování rekreačních plavidel komorami na labsko-vltavské vodní cestě se Státní 

plavební správou a podniky povodí. Výsledkem jednání je obnovení proplavovaní od 17. 4. 2020. 

Výkonný výbor děkuje E. Skořepové, APL a SPS. 

 

 

7) Různé 

 

Disciplinární komise Českého svazu jachtingu zastoupená svým předsedou Mgr. Martinem Souškem 

rozhodla v souladu s bodem 4) Disciplinárního řádu ČSJ o jmenování členů disciplinární komise pro 

řízení vedené proti Mgr. Michalu Smolařovi, reg.č. 7036-0003 takto:  

Disciplinární komise pro tento případ bude sestavena následovně: 

předseda – Mgr. Martin Soušek (reg.č. 1124-0002) 

člen – Bc. René Sehnal (reg.č. 1124-0017) 

člen – Ing. Jan Marian (reg.č. 1401-0053)  

 

USNESENÍ: 
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Disciplinární komise ČSJ zastoupená předsedou Mgr. Martinem Souškem a členy Bc. René Sehnalem 

a Ing. Janem Marianem rozhodla ve věci disciplinárního řízení vedeného proti Mgr. Michalu 

Smolařovi, reg. č. 7036-0003 takto: Disciplinární řízení se zastavuje. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Výkonný výbor Českého svazu jachtingu svým rozhodnutí ze dne 16. 3. 2020 předal disciplinární 

komisi Českého svazu jachtingu podnět místopředsedy Českého svazu jachtingu Mgr. Tomáše Musila 

na zahájení disciplinárního řízení s Mgr. Michalem Smolařem (reg. č. 7036-0003) z důvodu 

domnělého porušení bodu 1) Disciplinárního řádu ČSJ, kterého se M. Smolař měl dopustit rozesláním 

otevřeného dopisu široké jachtařské veřejnosti ze dne 18. 2. 2020. Tento dopis měl obsahovat tvrzení 

a obvinění, která se nezakládala na pravdě a hrubě tak poškozoval dobré jméno Trenérsko-metodické 

komise, jejího předsedy a VV ČSJ. VV návrh místopředsedy ČSJ na zahájení disciplinárního řízení s 

M. Smolařem jednohlasně schválil a uložil Disciplinární komisi ČSJ zahájit s Michalem Smolařem 

disciplinárního řízení. 

Disciplinární komise při svém jednání prověřila, zdali je Mgr. Michal Smolař členem Českého svazu 

jachtingu. Dle zjištěných skutečností z webu ČSJ www.sailing.cz bylo zjištěno, že Mgr. Michal 

Smolař byl členem spolku Asociace lodní třídy Splash, z.s., IČ: 227 34 708, reg.č. ČSJ: 7036. Tento 

subjekt na základě žádosti svého předsedy Martina Mojdla vystoupil z Českého svazu jachtingu ke 

dni 11. 3. 2020. 

V souladu s Registračním řádem Českého svazu jachtingu, bod 6.1 a Stanovy ČSJ čl. V, odst. 4, písm. 

b) zaniklo speciální členství Mgr. Michala Smolaře v Českém svazu jachtingu k datu 11. 3. 2020. 

Disciplinární řád umožňuje vést disciplinární řízení výhradně vůči členovi ČSJ. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodla Disciplinární komise tak, jak je shora uvedeno. 

 

Výkonný výbor bere usnesení Disciplinární komise ČSJ na vědomí.  

 

P. Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval, že byla provedena kontrola hospodaření Komise 

talentované mládeže ČSJ za rok 2019. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. Zápis z kontroly 

je přílohou tohoto zápisu. 

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval o tom, že Legislativní komise ČSJ připravila výkladové 

stanovisko k nařízením vlády dotýkajících se jachtingu. Stanovisko LK bylo zveřejněno na webu a 

rozesláno na kluby. LK nadále monitoruje situaci, která se mění každým dnem.  

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval, že LK začala připravovat změnu jednacího řádu VV. LK dospěla 

k názoru, že společně se změnou jednacího řádu by mělo dojít k novelizaci Stanov ČSJ. LK připraví 

pro VH 2020 návrh změny Stanov ČSJ. 

 

V. Brabec – LK, KLT – informoval VV o valné hromadě EUROSAF, která proběhla online formou 

a o aktuální situaci ve World Sailing. 

 

V. Brabec – LK, KLT – předložil žádost ALT Tornádo o přijetí do ČSJ. VV žádost o přijetí ALT 

Tornádo do ČSJ jednohlasně schválil. ALT Tornádo má přidělené reg. č. 7003. 

 

Více informací LK a KLT naleznete v příloze tohoto zápisu.  

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 14. května 2020 od 12 hod. přes Microsoft Teams. 

 

 

Seznam příloh zápisu: 



Zápis z jednání VV ČSJ – DUBEN  Strana 7/7  

 

   

 

1. Závěrečná zpráva z předávání lodí Laser a Optimist 

2. Zápis KK – kontrola hospodaření Komise talentované mládeže ČSJ za rok 2019 

3. Podklady LK a KLT pro VV 

4. CV Neil Coxon 

5. Zprávy trenérů SCM a SpS za březen 

 

 



Přidělování Optimistů a Laserů pořízených v rámci investiční
dotace 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny

sportovních svazů - závěrečná zpráva

Komise  mládeže  a  rozvoje  členské  základny  během  října  a  listopadu  2019  zjišťovala  materiální
potřeby  klubů  pracujících  s  mládeží.  Tento  průzkum  byl  zakončen  sběrem  dat  z  dotazníkového
šetření, které probíhalo na webových stránkách ČSJ od 23. 11. do 5. 12. 2019. Dotazník doposud
vyplnili zástupci 45 oddílů.

1. Požadavky klubů

a. Materiální požadavky

Ze  sesbíraných  dat  vyplynuly  následující  potřeby  klubů  na  pořízení  celkem:  99  lodí  Optimist  v
závodní verzi, 104 lodí Optimist v „tréningové“ verzi, 34 lodí RS Feva , 30 plovávků Bic Techno 293,
37 lodí Laser, 10 plováků iQ Foil, 9 lodí RS Tera, 4 lodě RS Vision, 3 lodě Cadet, 2 lodě RS Quest, 2
lodě 420. Dále pak 19 motorových člunů o délce cca 4,5 m a s motorem o výkonu 40 – 50 HP, 5
motorových člunů vhodných do vln o délce cca 5,5 m a s motorem o výkonu 40 – 50 HP a 10 malých
motorových člunů o délce cca 3,5 m a s motorem o výkonu 10 – 30 HP.

b. Ostatní požadavky

Dále 36 klubů projevilo zájem o školení vlastních instruktorů / trenérů. Mezi další  podněty  vůči
svazu patřila potřeba větší publicity jachtingu v médiích, jeho prezentace jako dostupného sportu,
možnost  využití  tréninkových  center  na  velkých vodách,  náborového know-how,  zjednoduššení
podmínek organizace závodů a větší vzájemné spolupráce klubů při výjezdech do zahraničí.

2. Základní  principy  rozdělení  lodí  Laser  a  Optimist  pořízených  v  rámci  „investičních
dotací“

Komise  mládeže  a  rozvoje  členské  základny  (KMR)  na  svém  jednání  dne  10.  12.  2019  navrhla
následující principy systému přidělení nově pořízených lodí:

• ze  specifikace dotačního programu vyplývají  možné účely  využití  materiálu  pořízeného v
rámci  tohoto  dotačního  programu  (státní  reprezentace,  sportovci  v  SCM,  mezinárodní
soutěže)

• potřeba podpořit co nejširší růst mládežnické členské základny v klubech

• pro práci se začínajícími dětmi nejsou nutné nové lodě, nicméně český trh s ojetými loděmi
stagnuje a je těžké lodě pro začátečníky sehnat

Tyto principy vzal VV ČSJ na své schůzi dne 12. 12. 2019 na vědomí a uložil KMR dále podle nich
postupovat a jednat s konkrétními kluby o přidělení plachetnic.



3. Přidělení nových lodí Laser

V rámci investičního dotačního programu bylo ČSJ pořízeno 8 kompletních plachetnic Laser (model
XD, Composite upper mast) včetně perzeniků a manipulačních vozíků, z toho 3 s oplachtěním Laser
4.7 a 5 Laser Radiál. Specifické díly kulatin (spodní díl stěžně) a plachty doporučila KMR přidělovat na
základě rozhodnutí trenéra SCM Laser a Komise talentované mládeže přímo jednotlivým členům RD,
RDJ a SCM Laser. Následující postup se tak týkal kompletních lodí Laser bez spodního dílu stěžně a
plachty.

KMR oslovila členy RD, RDJ a SCM (v tomto pořadí) s touto nabídkou:

• poskytnutí kompletní nové lodě Laser bez plachty a spodní části stěžně na dobu 1 roku s opcí
na prodloužení až na celkových 5 let

• příspěvek na provoz za 1 rok činí 8.000,- Kč

• uživatel má opci na odkup této stejné lodě po uplynutí doby 5 let za přibližnou cenu 30.000,-
Kč

• podmínkou poskytnutí nové lodě je uzavření obdobné smlouvy na zapůjčení vlastní starší
lodě (ne starší než 5 let) do klubu určeného a odsouhlaseného KMR s výší nájmu do 4.000,-
Kč ročně a opcí na odkup do 30.000,- Kč. V případě nesplnění této podmínky lze postupovat
podle shora uvedených pravidel s výjimkou opce na odkup této stejné lodě po uplynutí doby
5 let za zvýšenou cenu 60.000,- Kč. 

Tento postup vzal VV ČSJ  na své schůzi dne 12. 12. 2019 na vědomí a uložil  KMR dále podle něj
konat. KMR oslovila nejprve členy RD: Viktor Teplý a Martina Bezděková ani jednu z obou nabídek
nevyužili.  Jakub Halouzka využil 1. variantu a svojí starší loď nabídl do JK Brno. KMR dále oslovila
členy RDJ: Alessii Palanti a Kláru Himmelovou, které obě využily varianty bez poskytnutí vlastní starší
lodě. Benjamin Přikryl poskytl svojí starší loď do LS Kroměříž, Víťa Moučka do YC LS Brno a Mikuláš
Vaszi do YC SK Štětí. Dále na základě konzultace s trenérem SCM Laser byla loď nabídnuta Andrew
Lawsonovi, který svoji starší loď poskytl JK Máchova Jezera Staré Splavy.

Dne 4. 2. 202 proběhlo ve skladu ČSJ v Roudnici nad Labem za účasti správce majetku ČSJ, Michaela
Maiera,  předávání  nového  materiálu.  K  tomu  došlo  na  základě  podepsaných  smluv  o  zápůjčce,
předávacího protokolu  a úhradě ročního příspěvku na provoz.  Takto bylo vydáno 7 kompletních
plachetnic Laser (model XD, Composite upper mast) včetně perzeniků a manipulačních vozíků bez
spodního dílu stěžně a plachty. Dále byly na základě rozhodnutí trenéra SCM Laser vydány Alesii
Palanti a Kláře Himmelové spodní díl stěžně a plachta Radiál. Ve skladu ČSJ v Roudnici nad Labem
tedy k datu 4. 2.  2020 zůstala 1 kompletní plachetnice Laser (model XD, Composite upper mast)
včetně perzeniků a manipulačního vozíku s oplachtěním Radiál a dále 2 spodní díly stěžně a 2 plachty
Radiál a dále 3 spodní díly stěžně a 3 plachty Laser 4.7.

Dne 6. 4. 2020 byla poslední kompletní nová loď Laser bez plachty, spodní části stěžně a tašky s
provazy krátkodobě zapůjčena Viktorovi Teplému, který se následkem překotného zavření hranic ČR
ocitl doma bez lodi. V okamžiku, kdy se Viktorovi vrátí jedna z jeho lodí bude zapůjčený Laser vrácen
do skladu v Roudnici.



4. Přidělení nových lodí Optimist

V rámci investičního dotačního programu bylo ČSJ pořízeno 25 kompletních plachetnic Optimist (Far
East Boats, model Racing) včetně perzeniků a manipulačních vozíků.

Na základě údajů poskytnutých kluby v rámci dotazníkového šetření „Potřeby klubů pracujících s
mládeží“ navrhla KMR následující postup, který schválil VV ČSJ na své schůzi dne 12. 12. 2019. 

KMR při přidělování nových lodí upřednostnila kluby, které nabídly výměnou ojeté lodě vhodné pro
začátečníky.  Do  této  skupiny  klubů  KMR  nezařadila  kluby,  které  sami  žádaly  o  nové  lodě  pro
začátečníky. V jejich případě by se jednalo pouze vylepšení stavu flotily lodí v klubu, bez navýšení
jejich celkového počtu při klubem avizovaném nedostatku. KMR oslovila tyto upřednostněné kluby s
následující nabídkou:

• poskytnutí  kompletní  nové  lodě  Optimist  na  dobu  1  roku  s  opcí  na  prodloužení  až  na
celkových 5 let

• udržovací poplatek za 1 rok činí 4.000,- Kč

• klub má opci na odkup této stejné lodě po uplynutí doby 5 let za přibližnou cenu 5.000,- Kč

• podmínkou poskytnutí nové lodě bylo uzavření obdobné smlouvy na zapůjčení vlastní starší
lodě do klubu určeného a odsouhlaseného KMR s výší nájmu do 2.000,- Kč ročně a opcí na
odkup do 2.000,- Kč

• každý z těchto klubů může za každou jím nabízenou loď získat 1 novou loď, nejvýše však 3
lodě

Další v pořadí byly osloveny kluby s již existující a rostoucí dětskou členskou základnou. Do těchto
klubů byla nabídnuta 1 nová loď za těchto obdobných podmínek :

• poskytnutí  kompletní  1 nové lodě Optimist  na dobu 1 roku s  opcí  na prodloužení  až na
celkových 5 let

• udržovací poplatek za 1 rok bude činit 4.000,- Kč

• klub má opci na odkup této stejné lodě po uplynutí doby 5 let za přibližnou cenu 5.000,- Kč

Dále byly osloveny kluby, v nichž práce s mládeží nyní začíná. Do těchto klubů byly nabídnuty ojeté
lodě nabízené kluby v 1. kroku tohoto postupu. Oboustraně přijatelná dohoda nájmu ojeté lodě byla
pro pronajímající  klub podmínkou pro uzavření  dohody o užívání  nové lodě dle 1.  kroku tohoto
postupu. 

číslo příjmení jméno klub inv.č. pronájem starší lodě
16 Halouzka Jakub RD Moravský Yacht Klub 440 Standard pronájem do JK Brno 
17 Palanti Alessia RDJ YC CERE 439 4.7 / Radiál bez pronájmu
18 Himmelová Klára RDJ YC Nechranice 435 Radiál bez pronájmu
19 Přikryl Benjamin RDJ LS Kroměříž 436 Standard pronájem do LS Kroměříže 
20 Moučka Víťa RDJ YC Velké Dářko 438 Standard pronájem do YC Brno
21 Vaszi Miky RDJ YC SK Štětí 437 Standard pronájem do YC SK Štětí
22 Lawson Andrew SCM JK MJ Staré Splavy 441 Standard pronájem do JK MJ St. Splavy



Pro předávání lodí byly domluveny tři termíny, během prvních dvou proběhlo předání těmto klubům:

Starší lodě poskytnuté kluby dle 1. kroku tohoto postupu byly předány těmto klubům: Roudnice nad
Labem, Loko Cheb, Duchcov, YC Dyje, YC Velké Dářko, Krnov, JK Cheb, YC Česká Skalice, JK Sokolov.

Lodě byly předávány proměřené, včetně platných českých certifikátů proti podepsaným smlouvám a
předávacím protokolům. Kluby, které zároveň půjčují dále své starší lodě, přikládají také potvrzení o
této zápůjčce. Všechny kluby, kterým byly lodě předány, mají uhrazený povinný poplatek.

5. Hodnocení projektu

Tímto způsobem na projektu participuje 30 klubů z 37, které do uzavření dotazníkového šetření (pro
rok 2019) vyjádřily zájem o pořízení Optimistů nebo Laserů. Snahou je nastartování spolupráce s co
největším počtem klubů s cílem zvýšit počet závodníků lodní třídy Optimist a Laser (4.7, Radiál a
Standard). S ohledem na tento záměr bude každoročně před prodloužením dohody o poskytnutí lodí
hodnocena spolupráce s každým jednotlivým klubem. Stejně tak, s ohledem na průběh spolupráce,
bude  KMR  navrhovat  VV  ČSJ  investiční  položky  ČSJ.  Způsob  hodnocení  bude  předmětem  další
činnosti KMR.

Zapsal: T. Musil, místopředseda ČSJ

21.2.2020 počet 28.2.2020 počet 12.3.2020 počet
Doksy 1 ČYK 3 Černá v Pošumaví 1
Česká Lípa 1 CERE 3 YC SK Štětí 1
Jablonec 1 Hluboká n. Vltavou 1 Poděbrady 3
Sokol Tovačov 1 Loko Plzeň 1 Vysoké Mýto 1
Baník Ostrava 1 Jachtklub Cheb 1 DIM Bezdrev 1

Duchcov 1
Lanškroun 3



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

 

Zpráva o kontrole hospodaření Komise talentované mládeže ČSJ 

za rok 2019 

   

Podle plánu činnosti Kontrolní komise ČSJ (KK ČSJ) na rok 2019 byla provedena kontrola hospodaření 
Komise talentované mládeže ČSJ (KTM). Kontrolu provedl člen KK ČSJ Petr Kučera st. za součinnosti 
účetního ČSJ Martina Souška dne 28.2.2020 v jeho pražské kanceláři.  
 
Namátkově byly potom kontrolovány náhodně vybrané položky z níže uvedené tabulky. 
 
A – Výdaje rozpočtu                  Schváleno               Povolené            upraveno        skutečně          rozdíl: 

       v tisících korun                     VH ČSJ                čerpání za          VV ČSJ          čerpáno           skutečnost - 

                 2019               1.pol 2019             2019               2019             upravenoVV 

08 Komise talentované 
mládeže 

6 160,00 3 744,00 6 260,00 5 967,55 -292,45 

0806 Hlavní trenér - 
mzda 

195,00 195,00 195,00 195,00 0,00 

0807 Hlavní trenér - 
náklady 

100,00 100,00 100,00 100,58 0,58 

0808 Trenér SPS ČSJ - 
mzda 

390,00 195,00 399,80 399,80 0,00 

0809 Trenér SPS ČSJ - 
náklady 

350,00 210,00 390,00 380,44 -9,56 

0810 Trenér SCM 29er 
ČSJ - mzda 

390,00 195,00 390,00 390,00 0,00 

0811 Trenér SCM 29er 
ČSJ - náklady 

350,00 210,00 350,00 398,82 48,82 

0812 Trenéři SCM LAS 
ČSJ - mzda 

390,00 234,00 419,80 419,80 0,00 

0813 Trenéři SCM LAS 
ČSJ - náklady 

350,00 210,00 405,70 517,88 112,18 

0814 Trenér Bic techno - 
mzda 

390,00 234,00 390,00 351,00 -39,00 

0815 Trenér Bic Techno . 
Náklady 

350,00 210,00 350,00 389,99 39,99 

0816 SCM/SPS - akce - 
rezerva 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0817 SCM - 
administrace, 
účetnictví, pojistky 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0818 Rezerva 300,00 300,00 264,70 187,76 -76,94 

0821 SPS ČSJ - Optimist - 
akce 

416,25 222,00 416,25 416,25 0,00 

0822 SCM ČSJ - 29er - 
akce 

370,00 222,00 370,00 364,83 -5,17 

0823 SCM ČSJ - Laser - 
akce 

416,25 212,00 416,25 462,94 46,69 

0824 RDJ ČSJ Laser - akce 450,00 270,00 450,00 316,20 -133,80 

0825 Pomocní trenéři na 
soustředění 

220,00 132,00 220,00 122,28 -97,72 

0826 SCM ČSJ - BIC 
TECHNO - akce 

277,50 150,00 277,50 277,50 0,00 



 

 
Rozpočet schválený VH ČSJ pro KTM byl přidělen ve výši 6.160.000,-Kč. Skutečné čerpání bylo 
5.967:550,-Kč, nedočerpáno – 292.450,-Kč. 
 
Kontrolovány byly především cestovní doklady mladých závodníků ale i jejich trenérů.  Vzhledem 
k tomu, že prakticky veškerá činnost talentované mládeže je vykonávána za účasti trenérů, tak i účetní 
činnost má řád (dříve požadované cestovní zprávy se již nedokládají).  
 
Jako závěrečná „výstupní“ kontrola je následně v praxi prováděna samotným účetním p. Martinem 
Souškem. Zaevidované doklady jsou vedeny jak v elektronické, tak i v listinné podobě přehledně a bez 
zjevných závad. 
 
Závěr: 
Na základě provedené kontroly lze konstatovat, že v rozsahu kontrolovaných položek nebylo shledáno 
žádných nedostatků. Čerpání přidělených prostředků bylo použito pro daný účel s tím, že navíc došlo ke 
dni kontroly i k jejich nedočerpání. 
 
V Praze dne 10. března 2020       
                           
 

Petr Ondráček                                      
              předseda KK ČSJ 
    
    
  

0827 SCM členové RDJ 
29er 

225,00 135,00 225,00 230,17 5,17 

0828 SCM členové RD 180,00 108,00 180,00 0,00 -180,00 

0829 Skiffmaster 50,00             0,00 50,00 46,32 -3,68 



Pro potřeby zasedání VV duben ’20 zpracoval Václav Brabec (VB) 
 
Legislativní komise 

• LK připravila výkladové stanovisko k nařízením dotýkajících se jachtingu. Stanovisko bylo 
zveřejněno na webu a rozesláno na kluby. LK stále monitoruje situaci, která se mění každým 
dnem.  

• VB předložil novelizovaný SŘ, který byl zveřejněn na webu ČSJ a je v „připomínkovém řízení“ 
do konce dubna. VB zatím obdržel velmi nízký počet připomínek. VB osloví, po konzultaci 
s Martinem Souškem, některé aktivní pořadatele a rozhodčí, aby se na připomínkování 
podíleli. 

• LK začala připravovat změnu jednacího řádu VV vzhledem k očekávanému vývoji současné 
situace. LK dospěla k názoru, že společně se změnou jednacího řádu MUSÍ dojít k novelizaci 
stanov. LK připraví pro VH 2020 návrh změny Stanov ČSJ.  

• LK řešila otázku smluv o výkonu funkce. VB informoval VV o závěrech. LK zapracuje tyto 
závěry do novely Stanov ČSJ. 

• VB informoval o průběhu revize dokumentů.  
 
Zahraniční vztahy  

• VB informoval VV o proběhlé valné hromadě EUROSAF a hlasování. 
• VB informoval o současné situaci ve World Sailing. 

 
Komise lodních tříd  

• VB informoval o žádosti ALT Tornádo o přijetí do ČSJ.  
• VB informoval o informativní schůzce zástupců ALT, která proběhne v neděli 19.4. od 20:30 

online v prostředí Microsoft Office. 
• VB informoval o jednání se zástupci kiteboardingové komunity. 
• VB informoval o seznamu lodních tříd. 

 
Významné závody  

• VB informoval o zrušení závodů EUROSAF Club Championship a Olympic Hopes regatta. 
• VB informoval o přípravách na Czech Youth Nationals 2021. 
• VB informoval, že byla podána kandidatura na pořadatelství ME 29er 2022. Pořadatelství ME 

Techno293, RS Feva a RS800 je v současné době v jednání se zástupci mezinárodních 
asociací. 

• VB informoval o odeslání dotazníků na NSA a rozeslání prezentace pro potencionální 
kandidatury na pořádání významných sportovních akcí jednotlivým zástupcům ALT. 

 
Ostatní 
 

• VB informoval o pořádání online Rules talks pro SPS Optimist, SCM 29er a SCM Laser.  

• VB informoval o školení rozhodčích pro KSJ 16+17, které proběhlo online. 



Neil Coxon 
neil.coxon@me.com 
 Tel: +968 99438809  

Date of birth: 21/04/75 
 
 
PERSONAL STATEMENT 
 

I have 20 years’ experience in a senior management role in three of the world’s 
leading sports organisations and enjoy managing diverse projects and teams. My 
strength is to create and deliver strategic plans to achieve the organisation’s 
objectives and result in a long-lasting legacy.  I have excellent business 
development and general management skills. I consider myself a hardworking 
and tenacious character who strives to achieve the organisation’s objectives. 
 

 
KEY SKILLS 
 
• Strategic planning 
• Creating and delivering profitable business plans  
• Achieving sales targets 
• Ensuring the correct organisational structure is in place to deliver company 

objectives 
• Budget management and producing executive and management level reports  
• Management of employees by SMART objectives  
• Recruitment of staff  
• Monitoring and appraising staff performance against set objectives  

 
 
EDUCATION 
 
University of Plymouth BA (HONS) Business Studies 

 
This degree included a year’s work placement. I was one of a select few to gain 
invaluable work experience at Marks and Spencer’s Head Office as a trainee 
Merchandiser.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EMPLOYMENT 
 
Commercial Director (Oman Sail) 
SeaOman – www.seaoman.com   
Summary of the company: https://www.youtube.com/watch?v=0ZTy3JQhCVQ  
Oman, Middle East 
June 2019 – March 2020  
 

• Created a 5-year profitable business plan whose main functions are: 
o 2 x Dive Centres  
o Yacht Charter  
o Watersport provider to 5-star hotels  
o Corporate days to organisations in the middle east 

• Annual revenue (CZK 23,000,000) has increased yearly in tough trading 
conditions. 
 

Director of Sailing (Oman Sail) 
Oman Sail – www.omansail.com 
Summary of the company: https://www.youtube.com/watch?v=4BKtUycu_qk  
Oman, Middle East 
September 2009 – June 2019 
 
Created and delivered a strategic plan that is achieving the goal to restore 
Oman's maritime eminence through competing at an international level: 
 

• Over 20,000 children, including disabled children, have been introduced to 
sailing since 2010. A clear retention scheme is in place from community 
sailing to the National Youth Squad. Oman now dominates sailing 
competitions in the GCC and Arab region. Key achievements have been: 

o 3 World Records in offshore sailing  
o 5 times winners of the Extreme Sailing Series  
o 2018: Qualified and competed in the Youth Olympics  
o 2019: 2nd and 3rd in the Asian Laser 4.7 Championships 
o 2019: Gold medal in the Special Olympics  
o 2019: 1st Asian Championship in the 49er Olympic Class 

• Created Oman’s National Sailing Training Programme, that is accredited by 
World Sailing (Sailing’s World Governing Body). 

• Responsible for over 120 of Oman Sail’s employees, which is 60% of the total 
company. Careful and clear management is needed as the majority are 
managed remotely. 

• Responsible for an annual budget in excess of CZK 215,000,000. 
• Created and managed 4 sailing schools located along Oman’s coastline. 
• Reduced dependency of Government funding has been successfully achieved 

by acquiring third party CAPEX funding of over CZK 40,000,000 for the most 
recent sailing school. 

• The production of detailed reports for Oman Sail’s Board of Directors.  
 
I formed a strong management team below me. I identified and mentored 
an Omani successor, who is now running the Sailing Department. This 
allowed me to transfer to Oman Sail’s Commercial watersports division, 
SeaOman.  



 
 
General Manager 
SailLaser – www.sail-laser.com  
Northampton, UK 
August 2005 – September 2009 
 
SailLaser centres offer complete service for the sailor. The centres can teach any age 
of client to sail and also provide unique courses, such as Laser clinics with an 
Olympic Gold Medallist. SailLaser also provides a complete service when buying a 
boat, where the customers can be shown how to rig, sail and de-rig their own boat. 
 
I drove this project forward from concept stage, which involved producing 3 year 
business and financial plans and deciding on the venue for the first centre and 
subsequent UK centres. I also appointed key staff and monitored their progress.  
 
Key Achievements: 
 
• I successfully set up the blueprint centre in Weymouth, which teaches over 

5,000 courses per year and after 2 years was regarded as the premier sailing 
centre in the UK. 

• Direct responsibility for UK centres in Scotland and Weymouth. In 2009, these 
centres’ revenues were 19% over budget in tough trading conditions.  

• I effectively managed budgets and Profit and Loss accounts. Costs were 
carefully controlled, ensuring SailLaser UK had a healthy Net Profit variance 
(10%).  

• I assisted the centre set-up in Miami, where the model had to be carefully 
adapted in order to be attractive to the American public.   

• From my experience at these centres, I created a Global Operations Manual, 
which is invaluable for the roll out of the concept.  

 
Sailing Manager 
Minorca Sailing  - www.minorcasailing.co.uk  
Minorca, Spain 
1997 - 2005 
 
Minorca Sailing is World’s leading dinghy sailing centre. This centre has over 300 
boats and set the global benchmark for customer service.  
 
Key Achievements: 
 
• I successfully managed 70 – plus instructors and delivered a first-class sailing 

experience for up to 250 sailing clients.  
• I assisted Minorca Sailing to exceed customer expectations, with 70% of 

bookings being repeat or recommended.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PERSONAL INTERESTS 
 
Dinghy sailing. I am a past member of the British Sailing Team, with the top 
achievement of finishing 2nd in the Laser Youth Europeans. 
 
I cycle 200 km every week. I have completed www.hauteroute.org events numerous 
times, finishing in the top 15%. 
 
I am married and have 3 children aged 4 to 10 years.  
 
 
 
REFERENCES 
 
References are available on request.  
 



Pravidelná měsíční zpráva za březen 2020

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: 29er
Trenér: David Křížek
Datum: 10.4.2020



V měsíci březnu jsme se společně chystali na další soustředění do Barcelony. Vše bylo skvěle připravené a 
nebylo pochyb o tom, že nás tato akce posune zas o skok dál. Bohužel osud tomu chtěl jinak a přišla 
koronavirová pandemie. Napřed jsme zrušili plánovanou účast na dubnové regatě na Lago di Garda a 

následně jsme rušili i soustředění v Barceloně. Nakonec 
se tam nedalo ani odletět pro lodě. S pomocí se nabídl 
bývalý závodník Jonatán Klimeš, odletět chtěl i Ondřej 
Bobek, ale nakonec se to nestihlo a hranice byly 
uzavřeny. Díky ČSJ a Tomášovi Musilovi byl do 
Barcelony vyslán profesionální řidič, který auto s vlekem 
dovezl zpět do republiky. Za to patří velké poděkování.

Závodníci aktivně cvičí, měli jsme dvě videokonference 
o pravidlech s Václavem Brabcem a já jako trenér 
dávám každý den zdarma na facebook příspěvky pod 
názvem “Jachtařská škola.” Situace není jednoduchá a 
dopad na sport určitě přijde. Nyní myslím na své kolegy 
trenéry, aby vše ustáli a mohli pokračovat ve své 
trenérské práci pro ČSJ.

Vím, že všichni nyní bojují a bojovat budou. Doufejme, 
že se situace brzo zlepší a my se opět vrátíme na vodu. 
Mistrovství světa i Evropy bylo zrušeno, ale přijdou další 
závody a my na ně vyrazíme v plné síle.

29er - 
Vzpomínka na 
poslední akci  



-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. A. Justová / B. Šabatová - 728 bodů
2. L. Košatová / A. Košťálová - 697 bodů
3. M. Krsička / L. Krsička - 694 bodů

SCM - B 

1. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 791 bodů
2. M. Bauerová / V. Paigerová - 452 bodů
3. L. Dadák / J. Viščor - 421 bodů

Hodnocení posádek:

M. Krsička / L. Krsička - Trénink v domácnosti

Š. Jurečka / M. Jurečka - Trénink v domácnosti

A. Justová / B. Šabatová - Trénink v domácnosti

L. Košatová / A. Košťálová - Trénink v domácnosti

J. Čermák / P. Košťál - Trénink v domácnosti

Hned jak to bude možné, tak se tým přesune na Nechranice a následně na Lipno, kde zahájíme trénink na 
domácích vodách. Zapojíme také tým SCM “B.”

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za březen 2020 
 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Bic Techno 
Trenér: Karel Lavický 
Datum: 31.3.2020 
 

Vzhledem k situaci kolem šíření koronaviru během měsíce března neproběhla žádná akce SCM. 

Posádky trénují individuálně na vodě nebo se věnují kondiční přípravě dle možností. Situaci nadále sleduji a 

vyhodnocuji a hledám nejlepší řešení jak se navrátit ke společnému tréninku. 

 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za březen 2020 
 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Laser 
Trenér: Štěpán Novotný 
Datum: 5.4.2020 
 

• 6.3.-12.3. Soustředění Valencie 
o účast Klára Himmelová, Jiří Himmel, Vítězslav Moučka, Jiří Vacula 
o podmínky od slabého větru po střední 
o trénink zaměřen na startovní procedury, manévrování na startu, udržení startovní pozice 
o Vítězslav Moučka měl možnost se připojit ke skupině Lotyšů (zde jezdí také Jakub Halouzka, 

Benjamin Přikryl) 
• Původní plán byl návrat na poslední tréninkový kemp v termínu 23.3.-30.3. 

o Bohužel situace ohledně Covid-19 změnila situaci. 
o 12.3. se narychlo odjelo z Valencie zpět do ČR. 
o Velké poděkování patří Benjaminovi Přikrylovi za pomoc při cestě zpět 

• Řešení dalších možností tréninků v ČR 

 

 

 



 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za březen 2020 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Optimist 
Trenér: Nikol Staňková 
Datum: 1.4.2020 
 

• Trénink Portorož 

V termínu 13.-15. 3. 2020 byla družstvem SpS plánovaná účast na regatě Sun Cup ve slovinské Portoroži. 

Před závodem byly v plánu 2 dny tréninku společně se slovinským trenérem Mauricio Benčič. Do Slovinska 

jsme odjížděli v počtu 4 závodníků 10.3. a stejný den bylo zveřejněno oficiální zrušení závodu. I přesto jsme 

se rozhodli využít uvedené dny alespoň k tréninku na moři.  

o Účast: Klára Chalupníková, Adéla Rabasová, Matyáš Ráža, Jeremiáš Přikryl a dva slovinští závodníci 

o Vítr: první den větrné podmínky 10 – 15 uzlů, druhý den 5 – 10 uzlů, třetí den bezvětří 

o Spolupráce s trenérem Maurizio Benčič, trénink zaměřený na manévry a trim 

Původně byl trénink plánovaný až do neděle 15.3. Z důvodu státních opatření týkající se onemocnění 

COVID-19 jsme trénink ukončili v pátek 13.3. a vrátili se v pořádku zpět do ČR. Po příjezdu byli všichni v 

preventivní dvoutýdenní karanténě, nikdo neměl žádné příznaky onemocnění.   

 

• Soustředění Torrevieja 

 

o Soustředění bylo přesunuto na konec sezóny 2019 z důvodu zákazu vycestování a zároveň i zrušení 

letů do Španělska. 

 

 



 
 

 
 

 

 

• Výzva 50 KARANTÝŇÁKŮ 

 

o Na sociálních sítích byla v době karantény zahájena výzva 50 angličáků, zapojili se téměř všichni 

závodníci SpS, někteří další závodníci ALT Q, i závodníci z SCM Laser i BIC Techno. Všem, kteří 

v době karanténové na sobě nepřestávají pracovat a fyzicky se i nadále připravují patří má 

pochvala. Věřím, že to na vodě zúročí.  

 

 

  

Trénink Portorož 
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