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Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 19. listopadu 2020, 12:00 - online jednání přes Microsoft Teams
Přítomni: O. Bobek, V. Dvořák, K. Fantová, V. Lambl, T. Musil, M. Soušek, R. Vašík, M. Žižka
Omluveni: 0
PR: E. Skořepová
KK: P. Ondráček
Host: V. Brabec
Výkonný výbor vzal na vědomí rezignaci Václava Brabce na členství ve Výkonném výboru ČSJ
k 1. 11. 2020. Václav Brabec se bude ucházet o získání nominace na Olympijské hry 2024 jako člen
mezinárodní jury, a proto dále nemůže pokračovat jako člen exekutivního orgánu národního svazu.
Václav Brabec bude dále působit jako předseda pracovní skupiny pro Reorganizaci ČSJ a předseda
legislativní komise ČSJ. VV ČSJ děkuje Václavu Brabcovi za jeho odvedenou práci ve Výkonném
výboru ČSJ a přeje mu hodně úspěchů v dalším osobním a profesním životě.
1) Projednání zápisu
Doplnění říjnového zápisu Výkonného výboru ČSJ:
1) V seznamu členů SCM Techno 293 pro rok 2021 nebyl omylem uveden Jan Kuchař, který byl ale
Výkonným výborem ČSJ schválen.
2) Doplnění poznámky k tabulce s rozdělením příspěvku na náklady na sportovní činnost SpS Q:
Pozn. V řádcích Staňková a Žižka se jedná o náklady na akci Opti-Leader, kterou uvedení
směrem k ČSJ účtovali.
V ostatních bodech je říjnový zápis VV ČSJ schválen bez připomínek.
K úkolu 20-14 (Vytvořit poptávku a zajistit nabídky pojištění činností a majetku ČSJ a jeho členů):
Úkol trvá a je prodloužený do ledna 2021.
K úkolu 20-15 (Realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):
Úkol trvá. VV dále ukládá realizovat s kluby objednání služeb spojených s realizací projektu
Talentovaná mládež s ohledem na rozdělení 2. části a úpravy rozpočtu vzniklé na zasedání VV
19. 11. 2020. Termín pro předložení podkladů pro vyúčtovaní je stanoven do 15. 12. 2020.
K úkolu 20-16 (Realizovat s ALT objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT):
Úkol trvá. V rámci splnění úkolu 20-19 Výkonný výbor ukládá M. Souškovi realizovat s ALT
objednání služeb spojených s realizací projektu TALENT. M. Soušek informoval, že průběžně
probíhá s ALT objednávání služeb spojených s realizací projektu TALENT. Termín pro předložení
podkladů pro vyúčtovaní je stanoven do 15. 12. 2020.
K úkolu 20-31 (Zabývat se revizí směrnice D6 [Pravidla pro kvalifikaci trenérů], dále se zabývat
úpravou podmínek budoucích výběrových řízení na pozici trenérů a zapracovat toto do směrnice D6):
Úkol trvá. V. Dvořák předložil členům VV návrh nové verze směrnice D6, který bude ještě projednán
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v rámci TMK, a který bude doplněn o číslo akreditace po jejím udělení ze strany MŠMT a o podmínky
budoucích výběrových řízení na pozici trenérů ČSJ. Očekáváné předložení finálního návrhu směrnice
D6 je leden 2021. Návrh nové verze směrnice D6 je přílohou tohoto zápisu.
K úkolu 20-34 (Koordinovat přípravu Reorganizace ČSJ, koordinovat přípravu Stanov ČSJ a dalších
návazných dokumentů. O postupu příprav informovat VV ČSJ na každém jednání VV ČSJ):
Úkol trvá. V. Brabec informoval o průběhu Reorganizace ČSJ a předložil členům VV „Projektový
záměr“ (viz příloha tohoto zápisu).
Dále podal následující informace:
- probíhá přihlašování na Jachtařské fórum
- informoval o schůzkách pracovních skupin, které se uskutečnily v období od minulého VV
- podklady a zpětná vazba z Jachtařského fóra budou zapracovány do Projektového záměru.
Výkonný výbor ČSJ vzal na vědomí Projektový záměr a předložené informace.
K úkolu 20-35 (Realizovat se závodníky SCM, SpS Techno 293 vyplacení a vyúčtování příspěvku na
náklady na sportovní činnost): Úkol trvá. M. Soušek informoval, že průběžně probíhá se závodníky
SCM, SpS Techno 293 vyplácení a vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost. Termín
pro předložení podkladů pro vyúčtovaní je stanoven do 15. 12. 2020.
K úkolu 20-37 (Vyplatit reprezentantům schválené doplatky na náklady spojené se sportovní
činností.):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že průběžně probíhá vyplácení doplatků reprezentantům na náklady
spojené se sportovní činností. Termín pro předložení podkladů pro vyúčtovaní je stanoven do 15. 12.
2020.
K úkolu 20-38 (Realizovat se závodníky SCM 29er vyplacení a vyúčtování příspěvku na náklady na
sportovní činnost):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že průběžně probíhá se závodníky SCM 29er vyplácení a
vyúčtování příspěvku na náklady na sportovní činnost. Termín pro předložení podkladů pro
vyúčtovaní je stanoven do 15. 12. 2020.
K úkolu 20-39 (Realizovat se závodníky SpS Q vyplacení a vyúčtování příspěvku na náklady na
sportovní činnost):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že průběžně probíhá se závodníky SpS Q vyplácení a vyúčtování
příspěvku na náklady na sportovní činnost. Termín pro předložení podkladů pro vyúčtovaní je
stanoven do 15. 12. 2020.
K úkolu 20-40 (Zaslat M. Souškovi do 10. 11. 2020 požadavky na jednotlivé rozpočtové kapitoly
pro rok 2021):
Úkol splněn. M. Soušek informoval, že obdržel od členů VV požadavky na jednotlivé rozpočtové
kapitoly pro rok 2021.
2) Zprávy z trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie ČSJ
V. Dvořák – TMK, JA – informoval o aktuálních aktivitách TMK a Jachtařské akademie ČSJ.
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V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že Pavel Schwarz postoupil do finále akce „Díky trenére“.
Vyhlášení je zatím přesunuto z původní termínu 8. listopadu 2020 na sobotu 16. ledna 2021 do Arény
Sparta na Podvinném mlýně v Praze.
V. Dvořák – TMK, JA – podal informaci, že probíhá vypořádání připomínek MŠMT k žádosti o
akreditaci rekvalifikačního programu Trenér II. třídy.
V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že plánovaná závěrečná zkouška Karla Lavického na FTVS UK
byla díky omezením spojených s Covid-19 odložena na týden od 16. do 20. 11. 2020. V tomto termínu
je K. Lavický na ME v Portugalsku a je tedy ze zkoušky omluven. FTVS UK plánuje vypsat další
termín patrně v prosinci, tohoto termínu by se Karel Lavický mohl zúčastnit.
V. Dvořák – TMK, JA – informoval, že 21. 11. 2020 se uskuteční on-line seminář na téma: Svět
vnitřních vítězů. Lektorem semináře je Marian Jelínek.
3) Informace KVS, SÚ, trenérů SCM a SpS / nominace na mezinárodní závody
T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – podal informace z jednání Sportovního úseku ČSJ,
které se konalo 18. 11. 2020. Zápis z jednání SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.
T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – představil členům VV návrh na složení
reprezentačního družstva pro rok 2021 (viz zápis SÚ v příloze), ale vzhledem k tomu, že hodnocení
sezóny 2020 bude s reprezentanty dokončeno během listopadu, navrhl odložit schválení složení
celého RD na prosincové zasedání VV. Výkonný výbor s návrhem SÚ na odložení schvalování RD
pro rok 2021 jednohlasně souhlasí.
T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval o tom, že KVS obdržela žádost ČWA o
doplnění RD a RDJ. Žádostí se bude zabývat Sportovní úsek (viz zápis SÚ v příloze).
O. Bobek – KTM – předložil návrh na nové rozdělení budgetu pro RDJ ILCA pro rok 2020
následovně:
A. Palanti
380 000,- Kč
K. Himmelová
300 000,- Kč
B. Přikryl
200 000,- Kč
V. Moučka
120 000,- Kč
Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil (nehlasoval V. Lambl z důvodu dočasné
nepřítomnosti).
O. Bobek – KTM – předložil návrh na nové rozdělení budgetu pro RDJ 29er pro rok 2020 následovně:
L. Krsička/M. Krsička

236 665,- Kč

Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil (nehlasoval V. Lambl).
T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval o tom, že KMR navrhuje nabídnout čtyři
starší lodě 29er k dlouhodobé zápůjčce ALT 29er (viz zápis SÚ v příloze). Výkonný výbor vzal
předložené informace na vědomí.
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T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – předložil žádost ČWA na nákup 10 ks plováků Techno
293. ČWA v rámci běžícího programu podpory rozvoje LT Techno 293 navrhuje zakoupení 10 ks
plováků Techno 293 v celkové ceně přibližně 338.000 Kč. Zároveň nabízí ČWA odkoupení stávající
flotily 6 ks plováků Techno 293 za cenu 90.000 Kč. Nové plováky by byly opět ve správě ČWA.
Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil (nehlasoval V. Lambl).
T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – za Sportovní úsek ČSJ předložil návrh na rozdělení
druhé poloviny finanční podpory klubů pracujících s mládeží vypracovaný podle směrnice C22,
příloha 6.3. Radim Vašík na základě aktuálního stavu čerpání rozpočtu ČSJ navrhl navýšit příslušnou
kapitolu rozpočtu (1301) z 1.200.000 Kč na celkových 1.800.000 Kč. Jedná se o jednorázové
navýšení z důvodu nižšího čerpání prostředků v ostatních kapitolách rozpočtu ČSJ v důsledku
pandemie Covid-19. Tímto tedy dochází k navýšení druhé části této finanční podpory z 600.000 Kč
na 1.200.000 Kč.

VV hlasováním toto jednorázové navýšení a navržené rozdělení finanční podpory klubům
jednohlasně schválil (nehlasoval V. Lambl).
Sportovní úsek ČSJ obdržel žádost Jana Krause o zapůjčení lodě 29er pro sezonu 2021.
Tato žádost je aktuálně projednávána s trenérem SCM 29er, následně bude projednána na SÚ ČSJ.
T. Musil – místopředseda ČSJ, KVS, SÚ ČSJ – informoval o žádostech Jana Krause, Borise Živného
a ALT RS Feva (viz zápis SÚ v příloze). Těmito žádostmi se nadále bude zabývat SÚ ČSJ, respektive
jednotlivé komise SÚ ČSJ.
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O. Bobek – KTM – podal souhrnné informace o činnosti družstev SCM a SpS. Zprávy trenérů SCM
a SpS za říjen jsou přílohou tohoto zápisu.
Ondřej Bobek – KTM – předložil návrh na složení RDJ Foil pro rok 2021 následovně:
Adam Neveloš
Kateřina Altmanová
Barbora Švíková
Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.
Ondřej Bobek – KTM – předložil návrh na složení RDJ ILCA pro rok 2021 následovně:
Benjamin Přikryl
Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.
Ondřej Bobek – KTM – předložil návrh trenéra SCM 29er na úpravu složení členů SCM 29er pro rok
2021 následovně:
SCM “A”
Michal Krsička 2003 / Lukáš Krsička 2003
Tibor Nevelöš 2006 / Adam Nevelöš 2004
Markéta Bauerová 2003 / Vanda Paigerová 2003
Lukáš Dadák 2003 / Dan Viščor 2004
SCM “B”
Šimon Jurečka 2003 / Matěj Jurečka 2001
Lucie Košatová 2004 / Anna Košťálová 2006
Anna Justová 2002/ Magdalena Holá 2004 / Barbora Šabatová 2003
Vojtěch Cibulka 2005 / Petr Tupý 2001
Ondřej Baštář 2006 / Jan Juha 2006
Nela Viščorová 2006 / Kateřina Šlechtická 2005
Jaroslav Čermák 2001 / Petr Košťál 2002 - 49er
Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.
Ondřej Bobek – KTM – předložil návrh na podporu SPS Optimist 2020 dle jednotlivých akcí
následovně:
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Reprezentant
Kraus Lukáš
Tlapáková Zuzana
Flosmanová Kristýna
Rabasová Adéla
Dokoupilová Linda
Ráža Matyáš
Lojková Karolína
Dokoupilová Beáta
Burda František
Jeremiáš Přikryl
Klára Chalupníková
Tomáš Peterka
Valenta Jan
Dymák Matyáš
Tomeš Jiří
Klíma Ondřej
Čaganová Julie
Přikryl Petr - člun

Celkem
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36 546 Kč
4 515 Kč
339 Kč
2 966 Kč
16 644 Kč
2 130 Kč
1 280 Kč
29 112 Kč
10 125 Kč
10 945 Kč
5 867 Kč
4 007 Kč
7 156 Kč
2 319 Kč
12 243 Kč
0 Kč
1 200 Kč

7 300 Kč
154 694 Kč

Výkonný výbor bere rozdělení příspěvku na podporu SPS Optimist 2020 na vědomí.
Ondřej Bobek – KTM – předložil návrh proplatit trenérům SCM a SpS deset dnů na vodě navíc, a to
v důsledku pandemie Covid-19 (příprava neuskutečněných akcí, komplikace v rámci uskutečněných
akcí v důsledku vyhlášené pandemie, apod.).
Výkonný výbor předložený návrh jednohlasně schválil.
VV hlasováním (pro: Bobek, Dvořák, Fantová, Lambl, Musil, Vašík, Žižka; proti: 0; zdržel se:
Soušek) schválil složení komise pro hodnocení nabídek a otvíraní obálek pro odprodej majetku ČSJ
(motorové čluny VSR včetně vleků) ve složení: Tomáš Musil, Martin Soušek, Vojtěch Lambl.
VV a SÚ ČSJ gratuluje následujícím posádkám SCM Techno 293, které uspěly na Gardě v závodě
TORBOLE 293 INTERNATIONAL WINDSURFING EVENT 2020: Třídu U15 chlapci vyhrál s
přehledem Tibor Nevelöš, v U15 dívky skončila Nicol Říčanová na skvělém 3. místě a 4. místo
obsadila Alexandra Lojínová. V U17 chlapci bral David Drda bronz a bednu zcela ovládly
windsurferky brněnského Rapidu. Zlato si domů veze Kristýna Chalupníková a stříbro Kristýna
Piňosová.
Dále VV a SÚ ČSJ gratuluje následujícím posádkám SCM Techno 293, které uspěly na prvním
závodě nové juniorské foilové třídy Techno Wind Foil 130: V kategorii U15 dívky vyhrála Nicol
Říčanová, třetí místo získala Alexandra Lojínová. Mezi chlapci byl v kategorii U15 Tibor Nevelöš
čtvrtý. V U17 patří 2. místo Kristýně Piňosové a David Drda byl mezi chlapci na 5. místě.
4) MČR 2020
Nebyly předloženy žádné informace.
5) Čerpání rozpočtu 2020
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 18. 11. 2020.
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6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že podepsal dodatek ke smlouvě mezi ABF, a.s. a ČSJ
na posunutí termínu konání veletrhu FOR BOAT 2020 který se měl konat v termínu 13. – 15. 3. 2020.
Český svaz jachtingu bere na vědomí, že nový termín konání veletrhu je 12. – 14. 3. 2021.
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Plénum ČOV neproběhlo ani v náhradním termínu 10. 11.
2020. Z důvodu současné situace spojené s pandemií COVID-19 nebyl zatím stanoven další náhradní
termín konání Pléna ČOV.
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že Český svaz jachtingu podal 12. 11. 2020 žádost o dotaci
ve výzvě „VSA 2021“ na MEJ 49er/49erFX/Nacra 17, které se bude konat 4. - 8. 9. 2021 v JK Černá
v Pošumaví.
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že KR ČSJ přeložila nová závodní pravidla jachtingu 20212024. Na odkazu
https://drive.google.com/drive/folders/1_inc5CAHBa5SF6AQXVlQkFgAlLGsXA5H?usp=sharing
naleznete Závodní pravidla v různých formátech (Word, epub, mobi a pdf.). Formáty jsou uzpůsobeny
pro čtení na mobilních zařízeních.
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval o tom, že podepsal návrh na zařazení Kateřiny Švíkové do
VICTORIA Vysokoškolského sportovního centra MŠMT pro rok 2020, a to od 1. 10. 2020.
R. Vašík – předseda ČSJ – informoval, že World Sailing má nového prezidenta. Ve druhém kole
voleb byl 1. listopadu na virtuálním valném shromáždění World Sailing zvolen na následující čtyři
roky Quanhai Li z Číny, který porazil těsným poměrem hlasů 68/60 stávajícího prezidenta Kima
Andersena z Dánska.
Dále bylo zvoleno sedm nových členů představenstva World Sailing.
Tomasz Chamera z Polska
Sarah Kenny z Austrálie
Philip Baum z Jihoafrické republiky
Yann Rocherieux z Francie
Duriye Özlem Akdurak z Turecka
Marcus Spillane z Irska
Cory Sertl z USA
Nově jmenované představenstvo bude vykonávat svou činnost po čtyřleté funkční období do
Valného shromáždění v roce 2024.
7) Různé
Výkonný výbor obdržel od předsedkyně ALT 29er a 49er J. Košťálové a trenéra SCM 29er návrh
dlouhodobé koncepce materiálové a trenérské podpory mládežnické lodní třídy 29er a zahájení
systémové podpory lodní třídy 49er. Výkonný výbor vzal předložený návrh na vědomí a ukládá
Sportovnímu úseku ČSJ zahájit s ALT 29er a 49er a trenérem SCM 29er jednání o zaslaných
návrzích.
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Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za září a říjen a plán na listopad a
prosinec 2020 (viz příloha tohoto zápisu).
E. Skořepová – PR manažerka ČSJ – informovala, že se finalizuje výběr a nákup oblečení pro
reprezentanty.
E. Skořepová – PR – informovala, že na webu a FB je zveřejněná výzva k podávání návrhů nominací
do ankety Jachtař roku 2020. Návrhy nominací lze zasílat PR manažerce ČSJ do 30. 11. 2020.
E. Skořepová – PR – zpracovala na základě podkladů a připomínek členů PR komise dokument
Strategie Komunikace na období 2021–2024 (viz příloha tohoto zápisu). Na základě tohoto
dokumentu bude každý rok připraven roční plán PR a komunikace, který bude základním
dokumentem pro práci PR manažera ČSJ a PR.
VV ČSJ vzal dokument Strategie Komunikace na období 2021–2024 na vědomí.
Kateřina Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovovala o přípravě pracovního setkání zástupců
KKK v roce 2021. V případě, že to pandemie coronaviru a opatření spojená s ní dovolí, proběhne
tradiční pracovní setkání v termínu 15. - 17. 1. 2021 v Olomouckém kraji.
K. Fantová vyzvala členy VV k účasti na setkání a zároveň požádala o návrhy bodů k jednotlivým
problematikám řešeným z úrovně ČSJ, které mohou být zařazeny do programu a v průběhu setkání
projednány.
K. Fantová – předsedkyně KKK, PR – informovala, že k 31. 12. 2020 končí smlouva pro PR
manažerku ČSJ Evu Skořepovou. Tato smlouva nebude prodloužena.
Členům Výkonného výboru bude předložen návrh na vyhlášení výběrového řízení a zadávací
podmínky VŘ pro výběr PR manažera k hlasování per rollam po jeho úpravě.
Vzhledem k tomu, že předpokládaný podpis smlouvy pro nového PR manažera bude nejdříve k 1. 3.
2021, bude období leden a únor 2021 řešeno dle aktuálních potřeb zajištění komunikace a prezentace
ČSJ vlastními silami VV ČSJ, popř. zajištěním jednotlivých potřeb pomocí externích služeb v této
oblasti.
P. Ondráček – předseda KK ČSJ – informoval o přesunu plánované kontroly hospodaření majetku
ČSJ z listopadu 2020 na leden 2021, a to z důvodu, že stále dobíhá nákup materiálu ČSJ a proběhne
uzávěrka inventury majetku ČSJ.
Václav Brabec – KLT, LK – informoval, že 16. 11. 2020 se konalo prostřednictvím MS Teams
zasedání Komise lodních tříd. Zápis z jednání KLT je přílohou tohoto zápisu.
Václav Brabec – KLT, LK – informoval o tom, že byl připraven nový systém pro tvorbu Celostátní
termínové listiny.
Václav Brabec – KLT, LK – informoval o aktuálních záležitostech a jednáních ve World Sailing.
Václav Brabec – KLT, LK – informoval o přípravách závodu Czech Youth Nationals a MEJ
49er/49erFX/Nacra 17 v roce 2021.
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Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 17. prosince 2020 od 12 hod. přes Microsoft Teams.
Seznam příloh zápisu:
1. Návrh směrnice D6
2. Projektový záměr Reorganizace ČSJ
3. Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ
4. Zprávy trenérů SCM a SpS za říjen
5. Přehled PR září a říjen a plán na listopad a prosinec 2020
6. Zápis z jednání KLT
7. Strategie Komunikace na období 2021–2024

Český svaz jachtingu
Trenérsko metodická komise

Směrnice D6 – Pravidla pro kvalifikaci trenérů ČSJ –
aktualizace směrnice – návrh ze dne 17.11. 2020 – úkol z
VH ČSJ 2020
1. Proč potřebujeme systém celoživotního zvyšování kvalifikace trenérů
Podpora a organizace závodní činnost je jednou hlavních činností ČSJ. Jachting je olympijský sport a
pravidelná účast na OH s ambicí umístění reprezentantů v top 10 na OH a na mistrovství světa a Evropy je
jednou z podmínek financování ČSJ. To je z více než 95% financováno z veřejných rozpočtů a úspěšnost na
OH a mezinárodních závodech je jednou z hlavních metrik určujících výši státní podpory. Počet a kvalita
trenérů jachtingu je základní podmínkou pro výcvik jachtařů ať už závodních tak i rekreačních je zásadní pro
úspěšnost jachtingu. Profesionální trenér dále musí splňovat zákonné kvalifikační podmínky pro získání
živnostenského listu a Český svaz jachtingu je pro orgány veřejné moci zákonným partnerem pro zajištění
odborné kvalifikace trenérů.
Český svaz jachtingu je tedy odborným garantem zajištění kvalifikace trenérů a tato směrnice popisuje jak je
zajištěno celoživotní zvyšování kvalifikace trenérů.

2. Legislativní rámec ČR pro profesionální trenéry
Trenérská činnost v ČR je rozdělena na amatérské a profesionální trenéry. Amatérský trenér smí vykonávat
samostatnou trenérskou činnost pouze bezplatně a nebo může pracovat jako placený asistent
profesionálního trenéra a vykonávat tak práci pod jeho dohledem nebo dozorem.
Profesionální trenér je v ČR vázaná živnost, která pro vydání živnostenského listu vyžaduje zákonem danou
profesní kvalifikaci.
V ČR je systém kvalifikace trenérů 3 stupňový:
• Trenér 3. třídy (nebo licence C) – amatérský trenér, jehož kvalifikaci zajištuje svaz podle vlastních
metodických pravidel
• Trenér 2. třídy (nebo licence B) – profesionální trenér, jehož kvalifikaci zajišťuje Ministerstvem
školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) akreditované vzdělávací středisko nebo vysoká
škola.
• Trenér 1.třídy (nebo licence A) – profesionální trenér s vysokoškolským vzděláním získaným na
vysoké škole s akreditovaným trenérským vzdělávacím programem.
Získání potřebné kvalifikace pro profesionální trenérskou činnost se řídí Vyhláškou MŠMT č. 176/2009 Sb a
zákonem č. 179/2006 Sb.

3. Zkratky
ČSJ Český svaz jachtingu
KSJ krajský svaz jachtingu
VV ČSJ výkonný výbor ČSJ
TMK ČSJ Trenérsko-metodická komise ČSJ
RD reprezentační družstvo
SCM Sportovní centrum mládeže
SPS Sportovní středisko dětí do 15 let
ALT Asociace lodní třídy
FTVS UK Fakulta tělesní výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
FSPS MUNI Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně
KR Komise rozhodčích
MOV Mezinárodní olympijský výbor
ČOV Český olympijský výbor
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

4. Třídy trenérů ČSJ a podmínky platnosti trenérských licencí ČSJ
ČSJ rozlišuje 2 kategorie trenérů:
• Aktivní trenér
• Neaktivní /zasloužilý) trenér

4.1. Aktivní trenér
Aktivním trenérem ČSJ je člen ČSJ s dosaženou příslušnou kvalifikací a platnou licencí trenéra ČSJ. Je
evidován v informačním systému členů ČSJ.
Aktivní trenéři si udržují potřebnou kvalifikaci pro výkon trenérské činnosti a jsou rozděleni (v souladu se
obecnými zvyklostmi pro kategorie sportovních trenérů v ČR) do následujících tříd dle dosažené kvalifikace:
a) trenér 1. třídy – kvalifikace opravňující k získání živnostenského listu s možností být profesionální trenér,
absolvent VŠ - trenérského oboru se specializací na jachting a platná trenérská licence ČSJ.
b) trenér 2. třídy - kvalifikace opravňující k získání živnostenského listu s možností být profesionální trenér,
absolvent MŠMT autorizovaného kvalifikačního kursu - trenérského oboru se specializací na jachting a
platná trenérská licence ČSJ.
c) trenér 3. třídy – amatérský trenér, absolvent kvalifikačního kursu ČSJ a platná trenérská licence ČSJ.

4.2. Neaktivní (zasloužilý) trenér
Za dlouholetou a významnou práci v oblasti trénování závodníků, může být člen ČSJ jmenován „Zasloužilým
trenérem ČSJ“. Toto ocenění (nejedná se o funkci) je čestné, není závislé na momentální profesionální
aktivitě jmenovaného a je určeno pro trenéry 1. a 2. třídy, kteří se významně zasloužili o rozvoj jachtingu
v ČR nebo na světe.
Zasloužilého trenéra jmenuje VV ČSJ na návrh TMK ČSJ, KSJ nebo ALT.

4.3. Podmínky platnosti trenérských licencí
Podmínky platnosti trenérských licencí:
• Trenér 1. třídy má platnou licenci trenéra ČSJ pokud:
o získal a statutárnímu zástupci ČSJ doložil doklad o získání potřebné kvalifikace trenéra 1.
třídy
o je členem ČSJ
o doložil doklad o absolvování pravidelného doškolení trenéra 1. třídy. Platí v případě, že od
získání kvalifikace trenéra 1. třídy uplynulo více než 10 let
• Trenér 2. třídy má platnou licenci trenéra ČSJ pokud:
o získal a statutárnímu zástupci ČSJ doložil doklad o získání potřebné kvalifikace trenéra 2.
třídy
o je členem ČSJ
o doložil doklad o absolvování pravidelného doškolení trenéra 2. třídy. Platí v případě, že od
získání kvalifikace trenéra 2. třídy uplynulo více než 5 let
• Trenér 3. třídy má platnou licenci trenéra ČSJ pokud:
o získal a statutárnímu zástupci ČSJ doložil doklad o získání potřebné kvalifikace trenéra 3.
třídy
o je členem ČSJ
o doložil doklad o absolvování pravidelného doškolení trenéra 3. třídy. Platí v případě, že od
získání kvalifikace trenéra 3. třídy uplynulo více než 5 let

4.4. Evidence trenérů
Evidenci trenérů všech tříd a vydaných trenérských licencí vede ČSJ prostřednictvím vlastní databáze.
Zápisy do evidence provádí statutárem pověřená osoba na základě splnění podmínek uvedených v bodě
4.3. Tato evidence je považována za průkaznou pro všechny subjekty. Každý člen ČSJ je zodpovědný za
poskytnutí aktuálních kontaktních údajů, které jsou v databázi uvedeny.

4.5. Disciplinární řízení a zrušení platnosti licence trenéra ČSJ

Trenér ČSJ musí dodržovat platné zákony ČR, směrnice a nařízení ČSJ a duch „Fair play“ a v případě
podezření na jejich porušení podléhá stejně jako každý jiný člen ČSJ disciplinárnímu řízení. Na trenéra ČSJ
se vztahují pravidla disciplinárního řízení ČSJ.
Jedním z uložených trestů disciplinární komise ČSJ, specifickým pro trenéra ČSJ, může být pozastavení
nebo zrušení platnosti trenérské licence ČSJ.

5. Systém celoživotního vzdělávání trenérů
Kvalifikace trenérů ČSJ je koncipována jako celoživotní vzdělávání a má tyto části etapy:
• Získání a zvyšování kvalifikace – systém pro dosažení kvalifikace trenéra 3., 2. a 1. třídy
• Prohlubování kvalifikace – systém pro prohlubování kvalifikace profesionálních trenérů se
zaměřením na specializaci buď z pohledu jednotlivých lodních tříd (například jedno posádková
olympijská třída Laser ) nebo skupin jachtařů (např. základní výcvik hendikepovaných jachtařů).
• Udržování kvalifikace - obnovení licence trenéra ČSJ – systém, pro pravidelné doškolení trenérů
v rámci dosažené kvalifikace tak, aby si trenér pravidelně ( v intervalech daných pro jednotlivé
trenérské třídy) doplňoval znalosti o nové poznatky a trendy v trénování.

5.1. Systém získání a zvyšování trenérské kvalifikace
Kvalifikaci trenérů 3. třídy zajišťuje ČSJ podle svých metodických pravidel.
Školení a semináře musí v jednotlivých krajích probíhat podle programu schváleného TMK
ČSJ a TMK ČSJ tato školení (semináře) zajišťuje ve spolupráci s KSJ.
Teoretická část se skládá z těchto odborných oblastí: závodní pravidla, taktika, technika jízdy
a trim, životospráva, meteorologie, první pomoc, tréninkové metody, teorie plavby, podpora na
vodě v průběhu závodů. Studijní materiály pro teoretickou část jsou dostupné na internetovém
odkazu www.jacht-akademie.cz.
Praktická část školení je zajištěna nácvikem dovedností na vodní hladině pod záštitou vedení
určeného trenéra.
Zkouška v rámci školení/semináře se skládá z teoretické a praktické části, teoretická část je
skládána pomocí elektronického testu přes web rozhraní, praktická část ověřením znalostí na
vodní hladině.
Trenéry 3. třídy potvrdí TMK ČSJ.
Platnost licence C (trenér 3. třídy) je pět let.
Kvalifikaci trenérů 2. třídy zajišťuje ČSJ v rámci rekvalifikace prováděné ČSJ dle akreditace MŠMT (
v letech 2017 – 2020 pod čj.: 093/ 2017-50 od roku 2021 – 2024 pod č.j xxxxxxx)
Pro zjištění kvalifikace Trenérů 2. třídy se musí ČSJ v rámci svého akreditovaného rekvalifikačního programu
pohybovat v zákonném rámci následovně:
•

•

zákon č. 179/2006 Sb. se vztahuje především na autorizaci k provádění úplných a profesních
kvalifikací. Tuto autorizaci ČSJ udělenu nemá. Trenér jachtingu není profesní kvalifikací ve smyslu
uvedeného zákona a není tedy obsažen ani v registru národních kvalifikací. Prakticky to znamená,
že pokud by trenér získal profesní kvalifikaci v zahraniční a chtěl ji uznat v ČR pro účely získání
živnostenského oprávnění, tak ČSJ není oprávněn takovou kvalifikaci uznat.
ČSJ se musí v rámci programu rekvalifikace Trenér II třídy držet vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb a
aby mohl účastník rekvalifikace získat osvědčení o rekvalifikaci, musí vždy ukončit vzdělávání
závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se dle vyhlášky koná před tříčlennou komisí a
uskutečňuje se formou (i) písemnou, (ii) ústní, (iii) praktickou, nebo kombinací nejméně dvou forem
ad (i) – (iii). Zkoušku může konat účastník, který absolvoval nejméně 80 % vzdělávání z celkové
hodinové dotace vzdělávání podle rekvalifikačního programu.

Rekvalifikační program Trenér 2. třídy má obecnou a odbornou část. VV ČSJ rozhodl, že obecnou část
vzdělávání nebude zajišťovat vlastními silami, ale bude spolupracovat s FTVS UK a FSPS MUNI v tom,
smyslu, že podmínkou úspěšného ukončení rekvalifikačního programu Trenér II. třídy organizovaného ČSJ
je úspěšné absolvování obecné části akreditovaného kursu FTVS UK „Licence B“ nebo akreditovaného
kursu FSPS MUNI „Obecná část školení pro získání trenérské licence B“.

Platnost licence B (trenér 2. třídy) je pět let.
Kvalifikace trenérů 1. třídy se získává vysokoškolským studiem na FTVS UK nebo FSPS MUNI. ČSJ je pro
toto studium odborným garantem za oblast jachtingu.
Platnost licence A (trenér 1. třídy) je deset let.
ČSJ má s FTVS UK a FSPS MUNI uzavřeny smlouvy o spolupráci při zajištění kvalifikačních programů
trenérů 1. a 2 třídy ČSJ. Za uzavření smluv a jejich plnění je zodpovědný předseda TMK ČSJ. Znění smluv
schvaluje VV ČSJ a smlouvy podepisuje statutární zástupce ČSJ.

5.2. Systém prohlubování trenérské kvalifikace
Prohlubování kvalifikaci trenérů v jednotlivých oblastech nebo specializacích je určeno pro trenéry 1. a 2.
třídy. Jeho cílem je prohloubit specifické znalosti pro výcvik závodníků v jednotlivých LT nebo skupin
jachtařů.
Návrh na zřízení specializovaného kurzu, obsahující popis záměru, rámcový obsah kursu a návrh jeho
garanta předkládá ALT nebo klub VV ČSJ prostřednictvím předsedy TMK ČSJ. Předseda TMK ČSJ návrh
projedná v rámci TMK a doplní jej o své vyjádření pro projednání schválení VV ČSJ.
VV ČSJ schválené specializované kurzy jsou následně zařazeny do programu vzdělávání trenérů ČSJ a jsou
zveřejněny na stránkách ČSJ v příslušné sekci informující o vzdělávacích programech ČSJ.

5.3. Systém udržování trenérské kvalifikace
Systém udržování trenérské kvalifikace – obnovení licence trenéra ČSJ zajištuje průběžné doplňování
kvalifikace o nové trendy a vědecké poznatky a je určeno pro trenéry 1.,2. i 3. tříd.
Metodický rámec a obsah kursů pro obnovení licence trenéra ČSJ zajišťují jednotliví garanti vzdělávání.
Kursy pro obnovení licence ČSJ jsou zakončeny přezkoušením z nabytých znalost, forma a obsah
přezkoušení je dána obsahem jednotlivých kursů.
Úspěšné absolvování kursů pro obnovení licence trenéra ČSJ 1.a 2. třídy nemá vliv na již dosaženou
kvalifikaci nutnou na zřízení živnostenského listu. Ztráta licence trenéra ČSJ tedy neznamená ztrátu
živnostenského oprávnění.

6. Organizační, metodické a finanční zajištění systému vzdělávání trenérů ČSJ
Za vypracování systému celoživotního vzdělávání, pravidel jeho financování a jeho organizační zajištění je
zodpovědný předseda TMK ČSJ, který tyto materiály vypracovává nebo pověřuje jejich vypracováním členy
TMK nebo příslušné odborníky ve spolupráci s dalšími členy TMK ČSJ a předkládá je schválení VV ČSJ.

6.1. Organizační zajištění vzdělávání trenérů ČSJ
Základním organizačním rámcem pro kvalifikaci trenérů je tato Směrnice D6 – pravidla pro kvalifikaci trenérů
ČSJ.
Organizaci trenérských kurzů 3. a. 2 třídy zajištuje VV ČSJ pověřená externí organizace nebo interní tým
nebo organizační složka ČSJ. Návrh na zajištění organizace trenérských kursů předkládá ke schválení VV
ČSJ předseda TMK ČSJ.
Pro zajištění odborné kvality pro jednotlivé stupně kvalifikace a splnění všech zákonných norem a smluv
s partnery VV ČSJ a interních směrnic a metodických postupů, na návrh předsedy TMK ČSJ jmenuje:
• Garanta vzdělávání trenérů 3. Třídy, který je zodpovědný za vytvoření metodického rámce a
tréninkového programu pro získání a udržení kvalifikaci a trenérů 3. třídy ČSJ. Dále je zodpovědný
za organizaci kursů, zkoušek, vystavení osvědčení a zápisu do registru trenérů ČSJ. Garantem
může být jen trenér s platnou licencí trenéra 1. nebo 2. třídy.
• Garanta vzdělávání trenérů 2. třídy, který je odpovědný za sestavení vzdělávacího programu pro
rekvalifikační kurs Trenér 2. třídy akreditovaný MŠMT a za sestavení programu udržování kvalifikace
pro trenéry 2. třídy. Garant je dále uveden jako smluvní věcný garant se smlouvách o spolupráci
s FTVS UK a FSPS MUNI a v žádosti o akreditaci MŠMT. Garantem může být jen trenér s platnou
licencí trenéra 1. nebo 2. třídy.
• Zkušební komisi pro závěrečné zkoušky pro ukončení studia akreditovaného rekvalifikačního
programu Trenér 2. třídy organizovaného ČSJ – předsedu a 2 členy zkušební komise, tak aby byly
naplněny požadavky vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.

•

•
•

Garanta vzdělávání trenérů 1.třídy pro vytvoření obsahu specializace jachtingu pro vysokoškolské
studium Trenér 1. třídy. Garant je odpovědný za vypracování obsahu specializace jachtingu pro
vysokoškolského studia, za výuku tohoto předmětu a za sestavení otázek pro zkoušky, zadání
semestrálních a závěrečných prací a sestavení sady otázek pro závěrečnou zkoušku. Garantem
může být jen trenér s platnou licencí trenéra 1. nebo 2. třídy.
Zkoušejícího pro zkoušení specializace jachtingu pro pravidelné semestrální zkoušky a zkoušejícího
do zkušební komise pro závěrečné státní zkoušky Trenéra 1. třídy na FTVS UK nebo FSPS MUNI.
Garanty specializačních kurzů pro vytvoření obsahu specializovaných nadstavbových kurzů.
Garantem může být jen trenér s platnou licencí trenéra 1. nebo 2. třídy.

Práce Garantů je placená a je vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo na základě uzavřené
objednávky nebo smlouvy. Stejná osoba může být garantem pro více oblastí.
Jmenování školitelů (lektorů) na jednotlivé akce provádí předseda TMK ČSJ na základě návrhu jednotlivých
garantů, kteří zodpovídá za výběr a kvalitu lektorů. Práce lektorů je placená a je vykonávána na základě
dohody o provedení práce nebo na základě uzavřené objednávky nebo smlouvy. Stejná osoba může být
lektorem pro více oblastí.
Informace o aktuálních připravovaných a běžících programech, včetně pokynů pro přihlášení účastníků a
organizačních pokynech jsou s dostatečným předstihem (nejméně 1 měsíc před uzávěrkou přihlášek)
zveřejněna na webu ČSJ.

6.2. Metodické zajištění vzdělávání trenérů ČSJ
Za vypracování, udržování a aktualizaci metodiky a vzdělávacího obsahu pro každou úroveň kvalifikačních,
udržovacích a specializačních kurzů odpovídá příslušný garant. Garantem navrženou metodiku projedná
TMK ČSJ a spolu s jejím vyjádřením ji předseda TMK ČSJ předloží ke schválení VV ČSJ.

6.3. Finanční zajištění vzdělávání trenérů ČSJ
Financování vzdělání trenérů ČSJ je kombinované.
Náklady na celý udržování a rozvoj systému vzdělávání – garanti, akreditace programů, otázky pro
zkoušky, zkušební komise a zkoušející, vypracování metodik je hrazeno z rozpočtu ČSJ, kapitoly 14
Trenérsko-metodická komise, kde jsou ještě zvlášť rozděleny náklady na metodické zajištění vzdělávání
amatérských trenérů 3 třídy – kapitola 1403 a profesionálních trenérů 1. a 2. třídy – kapitola 1404.
Veškerá teoretická znalostní báze, organizace přihlášek, elektronické zkoušky z teorie jsou zajišťovány
prostřednictvím webu www.jacht-akademie.cz který je financován z kapitoly 1405. Na kvalifikaci trenérů je
určena pouze část rozpočtu z této kapitoly.
Náklady na účast na kursech (ubytování, strava, cestovné,..) a náklady na pro získání kvalifikace trenéra
2. třídy povinné kursy na FTVS UK a FSPS MUNI si hradí účastnici sami.

7. Přílohy
7.1. Odborná obsahová náplň rekvalifikace trenér 2. třídy

7.2. Rozhodnutí o udělení akreditace Trenér jachtingu II. třídy č.j.093/2017-50

7.3. Jak se stát trenérem jachtingu II. třídy ČSJ – vizualizace procesu

Příloha návrhu č.1 – původní směrnice D6 Pravidla pro kvalifikaci trenérů ČSJ
Úvod
Tato směrnice stanovuje jednotné podmínky pro přípravu a kvalifikaci trenérů ČSJ. Trenér či
žadatel musí být členem ČSJ, pokud o členství v ČSJ přijde, potom současně přijde i o
kvalifikaci trenéra.

1. Třídy trenérů
1.1 Aktivní trenér
Aktivní trenéři mohou získat následující třídy kvalifikace:
a) trenér 1. třídy
b) trenér 2. třídy
c) trenér 3. třídy

1.2 Neaktivní (zasloužilý) trenér
Za dlouholetou a významnou práci v oblasti trénování závodníků, může být člen ČSJ jmenován
„Zasloužilým trenérem ČSJ“. Toto ocenění (nejedná se o funkci) je čestné a není závislé na
momentální aktivitě jmenovaného.
Zasloužilého trenéra jmenuje VV ČSJ na návrh TMK ČSJ, KSJ nebo ALT.
Zasloužilým trenérem nemůže být navržen ani jmenován trenér 3. třídy.

2. Kvalifikace trenérů
2.1 Trenér 1. třídy (licence A)
Trenérem 1. třídy se může stát uchazeč, pokud splňuje následující kritéria:
a) ukončené studium na FTVS UK v programu „Trenérská škola licence A“ nebo na jiné
vysoké škole v ekvivalentu tomuto programu a to včetně splnění odborné části trenér
jachtingu (rozsah a obsah určuje TMK ČSJ v souladu s požadavky programu FTVS
UK);
b) praxe ve funkci trenéra nejméně 3 roky v 2. trenérské třídě. Ve výjimečných a
odůvodněných případech může TKM ČSJ potvrdit získání této kvalifikace trenéra i bez
splnění požadované délky praxe.
Trenéry 1. třídy potvrdí TMK ČSJ.
Platnost licence A (trenér 1. třídy) je časově neomezena.

2.2 Trenér 2. třídy (licence B)
Trenérem 2. třídy se může stát uchazeč, pokud splňuje následující kritéria:
a) má ukončený vzdělávací program akreditovaný MŠMT dne 21. 9. 2017 pod čj.: 093/
2017- 50 (rekvalifikační kurs trenér jachtingu II. třídy)
b) v odůvodněných případech může TMK ČSJ udělit tuto trenérskou licenci pokud byl
uchazeč 5 let trenérem reprezentanta jachtingu.
Trenéry 2. třídy potvrdí TMK ČSJ.
Platnost licence B (trenér 2. třídy) je pět let.
Její další platnost je podmíněna absolvováním semináře trenérů 2. třídy nejméně 1x za toto
období a to nejdříve po třech letech od získání nebo prodloužení licence. Platnost licence se
prodlužuje na další období počínaje dnem, kdy vyprší platnost původně udělené licence. Není-li
tato podmínka splněna, je trenér automaticky přeřazen z trenéra 2. třídy na trenéra 3. třídy.
Možnost obnovit licenci trenéra 2. třídy je podmíněna absolvování semináře trenérů 2. třídy
v období jednoho roku po vypršení platnosti licence trenéra 2. třídy.

2.3 Trenér 3. třídy (licence C)

Školení trenérů ve spolupráci s KSJ
Školení a semináře musí v jednotlivých krajích probíhat podle programu schváleného TMK
ČSJ a TMK ČSJ tato školení (semináře) zajišťuje ve spolupráci s KSJ.
Teoretická část se skládá z těchto odborných oblastí: závodní pravidla, taktika, technika jízdy
a trim, životospráva, meteorologie, první pomoc, tréninkové metody, teorie plavby, podpora na
vodě v průběhu závodů. Studijní materiály pro teoretickou část jsou dostupné na internetovém
odkazu www.jacht-akademie.cz.
Praktická část školení je zajištěna nácvikem dovedností na vodní hladině pod záštitou vedení
určeného trenéra.
Zkouška v rámci školení/semináře se skládá z teoretické a praktické části, teoretická část je
skládána pomocí elektronického testu přes web rozhraní, praktická část ověřením znalostí na
vodní hladině.
Trenéry 3. třídy potvrdí TMK ČSJ.
Platnost licence C (trenér 3. třídy) je deset let.
Její další platnost je podmíněna absolvováním semináře trenérů 3. třídy nejméně 1x za toto
období a to nejdříve po sedmi letech od získání nebo prodloužení licence. Platnost licence se
prodlužuje na další období počínaje dnem, kdy vyprší platnost původně udělené licence. Neníli
tato podmínka splněna, je trenérovi licence na jeden rok pozastavena a je vyzván
elektronickou poštou k absolvování doškolení. Pokud tak do jednoho roku neučiní je vyřazen
z evidence.

3. Školení, zkoušky a doškolování trenérů
3.1 Školení a zkoušky pro kvalifikaci trenéra 1. třídy
a) školení a zkoušky pro kvalifikaci trenéra 1. třídy jsou absolvovány v rámci ukončeného
studia na FVTS UK nebo ekvivalentu tohoto studijního programu na jiné vysoké škole.
b) zkoušky ze specializace zajišťuje TMK ČSJ, teoretické studijní materiály jsou
dostupné v rámci programu jachtařské akademie www.jacht-akademie.cz (web
prezentace, přednášky), odborná praxe je plněna v rámci praktických jachtařských
seminářů.

3.2 Školení a zkoušky pro kvalifikaci trenéra 2. třídy
Ukončený vzdělávací program akreditovaný MŠMT dne 21. 9. 2017 pod čj.: 093/ 2017- 50
(rekvalifikační kurs trenér jachtingu 2. třídy).
Obnovení kvalifikace trenéra 2. třídy probíhá na školeních (seminářích) pořádaných TMK ČSJ.

3.3 Školení a zkoušky pro kvalifikaci trenéra 3. třídy
Školení a zkoušky pro kvalifikaci trenéra 3. třídy se řídí schváleným programem TMK ČSJ.
TMK ČSJ tato školení (semináře) zajišťuje ve spolupráci s KSJ. Registraci a přidělení
registračního čísla provádí TMK ČSJ na základě zprávy o provedeném školení a zkouškách.
Zkouška v rámci školení (semináře) se skládá z teoretické a praktické části, teoretická část je
skládána pomocí elektronického testu přes web rozhraní, praktická část ověřením znalostí na
vodní hladině.
Trenér může být registrován až po dovršení 18 ti let.

4. Evidence trenérů
Evidenci trenérů všech tříd vede ČSJ prostřednictvím vlastní databáze. Tato evidence je
považována za průkaznou pro všechny subjekty. Každý člen ČSJ je zodpovědný za poskytnutí
aktuálních kontaktních údajů, které jsou v databázi uvedeny.

5. Výběr a jmenování školitelů (lektorů)
Jmenování školitelů (lektorů) na jednotlivé akce je plně v kompetenci TMK ČSJ, která
zodpovídá za výběr a kvalitu přednášejících. Ve spolupráci s KSJ TMK ČSJ zajišťuje výběr

školitelů pro školení trenérů 3. třídy.

6. Zrušení jmenování nebo kvalifikace trenéra
Orgán ČSJ, který trenéra potvrdil, případně ke jmenování navrhoval, má právo ze závažných
důvodů jeho jmenování zrušit nebo snížit jeho kvalifikaci. Tímto důvodem může být porušení
dobrých mravů a „Fair play“.
Trenér má právo být přítomen a účastnit se jednání orgánu, který takto projednává jeho
přestupek. Trenér má právo se odvolat proti rozhodnutí, případně návrhu na rozhodnutí těchto
orgánů ČSJ u disciplinární komise ČSJ.
Disciplinární komise ČSJ musí odvolání trenéra projednat a informovat trenéra o výsledku
projednání nejdéle do 2 měsíců od data podání odvolání.

7. Zkratky
RD reprezentační družstvo
TMK ČSJ Trenérsko-metodická komise ČSJ
VV ČSJ výkonný výbor ČSJ
KSJ krajský svaz jachtingu
LT lodní třída
FTVS UK Fakulta tělesní výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
KR Komise rozhodčích
MOV Mezinárodní olympijský výbor
ČOV Český olympijský výbor

Vážení členové Českého svazu jachtingu,
rádi bychom Vám touto cestou prezentovali projektový záměr Reorganizace ČSJ. Úkol Reorganizace
ČSJ byl zadán Výkonnému výboru ČSJ (dále jen VV ČSJ) Valnou hromadou ČSJ dne 28.6.2020. Cílem
tohoto procesu je proměnit a zefektivnit organizační strukturu, fungování, procesy, ale i cíle, kterých
by měl ČSJ dosahovat jako národní sportovní svaz 21. století, jehož rozpočet se za posledních 10 let
více než zdvojnásobil. Pracovní skupina VV ČSJ připravila tento dokument jako ucelený soubor cílů a
navrhovaných prostředků k dosažení těchto cílů, včetně harmonogramu provedení těchto změn.
Pro obsahové vymezení těchto cílů si pracovní skupina definovala 3 základní problémy, ve kterých vidí
možnosti pro zlepšení:
•
•
•

Komunikace,
Struktura,
Rozhodování.

Pojmenování těchto problémů, resp. příležitostí pro zdokonalení se, vyplynulo z průzkumu mezi
aktivními členy ČSJ, když tito členové jmenovali stále stejné záležitosti, jejichž společným
jmenovatelem byly právě tyto tři problémy.
ČSJ svůj účel, kterým je “vytváření podmínek k provozování sportovní činnosti v oblasti jachtingu”, dále
pak “pomáhá zabezpečovat podporu sportovní a související činnosti svých členských subjektů na všech
výkonnostních, rekreačních, věkových či územních úrovních” a “plní funkci organizace, která poskytuje
služby svým členským subjektům”, naplňuje různou formou a různými činnostmi. Na základě analýzy
pracovní skupiny byly vymezeny oblasti, které jsou pro naplňování účelu ČSJ klíčové a změny v nich
nesnesou odkladu:
•
•
•
•
•

Sportovní úsek,
Kluby a kraje,
PR & Marketing,
Organizace,
Kontrola a finance.

Tento dokument je tedy stručným vodítkem, kterým by se ČSJ mohl řídit, aby tak vystoupil ze
stereotypu a letargie a opustil svůj vlastní stín. K tomuto však není dostatečné pouhopouhé
následování doporučených kroků a změn, ale zejména pak spolupráce a vůle celé komunity věci měnit
k lepšímu. Ambicí tohoto dokumentu není vytvářet návod, ale spíše se zamyslet nad možnostmi řešení
některých problémů a jejich podstatou a dát podněty k dalším krokům a změnám, které ČSJ dále
posunou.
Na následujících stranách postupně definujeme jednotlivé problémy, vymezíme cíle v daných
oblastech a navrhneme některé prostředky pro jejich dosažení.
V průběhu své práce došla pracovní skupina k zjištění, že navrhovaná řešení, ale i vymezení problémů
se ve své podstatě shoduje s Programem rozvoje jachtingu 2015-2020 vypracovaného předchozím VV
ČSJ. Lze tedy seznat, že cíle změn jsou stále stejné, nicméně pro dosažení těchto cílů bylo dosud
učiněno velmi málo.
Věříme, že ČSJ najde vůli dělat odvážné, ale promyšlené, kroky, které nás zařadí mezi ambiciózní
sportovní svazy s jasnou vizí.
Za pracovní skupinu, Václav Brabec

Definování problémů:
KOMUNIKACE
Ačkoliv se může zdát, že tato problematika je nejméně důležitou je tomu právě naopak. Středobodem
všech problémů ČSJ v posledních letech byla nedostatečná a v některých případech i špatná
komunikace. Komunikaci však musíme rozdělit do dvou oblastí, a to komunikaci vnitřní, tj. komunikaci
mezi orgány a členy ČSJ, a komunikaci vnější, kterou ČSJ vede vůči ostatním osobám a jak se prezentuje
navenek. Špatná komunikace měla častokrát za následek to, že rozhodnutí nebo kroky, které byly
provedeny s náležitou péčí, byly často špatně pochopeny nebo mis interpretovány a nemohly tak
dosáhnout svého účelu. Snaha všech zainteresovaných stran tak byla častokrát zmařena. Zlepšit
komunikaci je déle trvající proces, který však vyžaduje vůli všech v rámci ČSJ pracovat na sobě
a zlepšovat se. Ze všech problémů však může být změněn nejsnáze a náklady na zlepšení v této oblasti
jsou v porovnání s ostatními problémy nejnižší.
STRUKTURA
Struktura ČSJ je zastaralá a nenapomáhá tak efektivnímu naplňování účelu ČSJ. Strukturu ČSJ lze také
popsat jedním slovem – složitost, vycházeje z toho, že málokomu, včetně některých zkušených
funkcionářů, je jasné kdo, jak a o čem rozhoduje. Moderní sportovní organizace potřebují kvalitní
a přehledné organizační zázemí, aby tak mohlo být úsilí a čas, který dobrovolní funkcionáři organizaci
svým způsobem věnují, náležitě využit. ČSJ musí přizpůsobit a zpřehlednit organizační strukturu
a vytvořit fungující výkonný aparát, který bude vytvářet vhodné podmínky pro všechny orgány a členy
ČSJ. Je důležité si však uvědomit, že ČSJ je dobrovolným spolkem členů a mezi jeho hlavní činnosti
nepatří dosahování zisku. Z tohoto lze vyvodit, že zdroje, které budou vynaloženy na nápravu tohoto
problému (ať už zdroje finanční nebo lidské) musí být využity s rozmyslem, aby bylo dosaženo
stanoveného cíle.
ROZHODOVÁNÍ
ČSJ chybí koncepce a vize čeho chce dosahovat, z čehož často pramení nerozhodnost. Stanovené cíle
nejsou kvantifikovány a není možné průběžně kontrolovat jejich naplňování. Nejenom, že
nerozhodnost nepřináší žádné výsledky, ale je však i v dlouhodobém časovém rámci finančně náročná
a neefektivní. Strukturovaná, přehledná a troufáme se říct i ambiciózní vize, jak má český jachting
vypadat a čeho chce dosáhnout, pak nejenom, že pomůže většině orgánů ČSJ, ale i členů ČSJ na všech
úrovních, držet ten správný směr, ale zároveň pomůže dělat rozhodnutí, která mohou být opřena
o konkrétní definované cíle. Máme za to, že nějaké rozhodnutí, je lepší než žádné rozhodnutí. ČSJ tak
musí připravit dlouhodobou koncepci a vizi fungování českého jachtingu.

Sportovní úsek
Vypracoval: Tomáš Musil
Současný stav:

RD
Českým jachtařům se pravidelně daří nominovat na Olympijské hry. Jedinou olympijskou medailistkou
je Lenka Šmídová (OH 2004 Athény, 2. místo). Všichni naši účastníci OH šli vlastní individuální cestou,
popřípadě cestou spolupráce se zahraničními trenéry a týmy. V posledních 15 letech se jachting
výrazně profesionalizoval. Tím se individuální cesta prakticky uzavřela. Uspět můžou jen závodníci za
podpory profesionálních týmů.

RDJ, SCM, a SPS
Přibližně od roku 2004 běží v různých podobách projekt podpory výběrových týmů mládeže, který má
v současnosti strukturu SPS (děti do 15 let) a SCM (15–18 let). Od roku 2016 zaměstnává ČSJ 3 (od roku
2018 4) profesionální trenéry působící celoročně u jednotlivých družstev. Některým z družstev projde
nejméně polovina ze všech jachtařů ve věku 15–18 let. Doposud se žádnému z bývalých nebo
současných členů SCM nepodařilo nominovat na OH.

Dětská a juniorská členská základna
V současné době startuje na pohárových závodech (koeficient 3 a vyšší) 280 závodníků do 14 let včetně
a zhruba 120 závodníků ve věku 15–18 let. V dětských třídách to je průměrně 86 na Optimistu, 58 na
RS Feva, 16 na Cadetu a 22 na Techno 293.

Cíl, kterého má být dosaženo:

RD a OH
Umístění v TOP 10 českého závodníka a pravidelná účast na OH ve 2 (iQfoil, Laser) nebo 3 (+49er)
třídách. Stabilní reprezentační družstvo v alespoň dvou olympijských třídách (IQfoil, Laser) skládající se
z trenéra a alespoň 2 závodníků.

RDJ, SCM a SPS
Systém výchovy talentovaných jachtařů produkující dostatečný počet juniorských jachtařů s reálnou
ambicí uspět v profesionálním olympijském jachtingu. Podmínkou nutnou je fungující asociace lodní
třídy zařazené v SPS a SCM.

Dětská a juniorská členská základna
Zdravá členská základna by měla být zhruba dvojnásobná tak, aby výběrovými družstvy procházela
maximálně čtvrtina všech jachtařů. Pro kvalitní závodní pole v dětských třídách je třeba navýšit počet
závodníků této věkové kategorie a kvalitu jejich přípravy.

Profesionalizace Sportovního úseku
Proč?
•
•
•

Profesionální vedení a podpora členů RD. Profesionální sportovce a trenéry musí vést
profesionál.
Vypracování a uvedení v život strategie podpory vrcholového jachtingu na 2 OH cykly a více.
Mentoring a profesní rozvoj trenérů SPS a SCM.

Jak?
•
•
•
•

Reorganizace sportovního úseku ve smyslu doplnění role profesionálního sportovního
manažera a jeho zařazení do organizační struktury
Výběr a najmutí profesionálního manažera Sportovního úseku.
Rozhodnutí o strategii lodních tříd pro RD
Výběr a najmutí / navázání dlouhodobé spolupráce (nejméně 1 olympijský cyklus)
profesionálních trenéru RD pro IQfoil a Laser

Co, Kdy, Za kolik?
•
•
•
•

Vypsání výběrového řízení - duben - červen. Výběr a nástup po OH 2021 - cca říjen.
Výběr RD trenérů - prosinec 2021 – únor 2022
Manažer sportovního úseku - náklady na cca 1 500 000,- Kč ročně .
Reprezentační trenér pro Laser a IQfoil - náklady cca 1 500 000 .-Kč ročně každý

Rozvoj SPS a SCM
Proč?
•
•
•

Kvalitní příprava juniorských závodníků a jejich motivace k vrcholovému sportu.
Přechod z juniorských variant lodních tříd do seniorských (L4,7 – LaR/LAS, Techno 293 na IQfoil,
29er na 49er/49er FX
Rozvoj trenérského know how v lodních třídách a klubech.

Jak?
•
•

Pokračování v podpoře SPS Q, SCM RS:X/IQfoil, SCM Laser, SCM 29er/49er
Spolupráce se zahraničními trenéry a účast ve školících programech.

Kolik?
•

V rámci stávajícího rozpočtu KTM: 7 400 000,- Kč

Funkční asociace lodních tříd v preferovaných přípravných třídách
Proč?
•
•

Široká základna pro výběr nejlepších závodníků.
Možnost kvalitní přípravy členů SPS a SCM i v rámci tuzemských akcí.

Jak?
•
•

Spolupráce napříč ČSJ
Zřízení a podpora funkce třídového trenéra

Kolik?
•

250 000,- Kč na lodní třídu

Fungující jachtařské kluby
Proč?
•

Budování široké členské základny.

•
•

Kvalitní základní výcvik.
Budování vztahu ke sportu.

Jak?
•
•
•

Materiální podpora: lodě, čluny, auta.
Podpora klubů při náborové činnosti a základním výcviku.
Vzdělávací systém pro trenéry.

Kolik?
•
•
•
•

6 000 000,- Kč ročně z investiční dotace
1 200 000,- Kč ročně stávající podpora klubů pracujících s mládeží
600 000,- Kč rozpočet Trenérsko-metodické komise
Vlastní zdroje klubů z dotací, sponzorských darů a ostatních příjmů

Alternativně: regionální jachtařská centra (Lipno, Nové Mlýny, Nechranice).
Proč?
•

Možnost tréninku a soustředění na našich nejlepších vodách (Lipno, Nové Mlýny, Nechranice)
pro členy ČSJ

Jak?
•
•
•

Materiální podpora: lodě, čluny, auta.
Personální zajištění trenéry.
Zázemí na břehu, vybavení centra.

Kolik?
•

???
Kluby a kraje

Vypracoval: Kateřina Fantová, Václav Brabec
Současný stav: Krajské svazy jachtingu kopírují územní uspořádání České republiky a jejich účel je
vymezen ve Stanovách ČSJ. V současné organizační struktuře tak máme 14 krajských svazů, resp. 12
kdy kraje Ústecký a Liberecký a Plzeňský a Karlovarský sdruženy do jednoho krajského svazu. . Stanovy
umožňují, aby krajské svazy byly samostatnou právnickou osobou (Praha, Středočeský, Karlovarský s
Plzeňským, Jihomoravský a Moravskoslezský), pobočným spolkem ČSJ (Olomoucký) či organizační
složkou ČSJ (všechny ostatní kraje). Každá z těchto forem má své výhody a nevýhody.
Kraje hospodaří s vlastními rozpočty, které jsou majoritně tvořeny (kromě Prahy) příspěvkem ČSJ dle
schváleného rozpočtu vypočteného ze vzorce v směrnici C2. Prostředky jsou krajským svazům
propláceny na základě fakturace. ČSJ tak nemá přímý vliv na hospodaření KSJ. Tyto prostředky jsou
nejčastěji rozdělovány klubům sdruženým v KSJ.
V ČSJ je aktuálně sdruženo 91 klubů, které lze vyhodnotit jako kluby aktivní (tj.mají alespoň 1 závodníka
s 1 startem, viz příloha). Jednotlivé kluby mají v průměru 17 aktivních závodníků. Kluby lze rozdělit do
dvou kategorií: “kluby u vody” (kluby s vlastním přístupem k vodě, kluby disponující movitým i
nemovitým majetkem atp.) a “kluby domácí/obývákové” (nejčastěji rodinné kluby, které nedisponují
majetkem velkého rozsahu a vlastním nemovitým majetkem (loděnicí) a nemají sídlo ani své působiště
u vodní plochy). Zdrojem financování klubů jsou členské příspěvky členů, dotace z veřejných zdrojů –

obce, kraje, stát – NSA, příjmy z vlastní hospodářské činnosti, podpory donátorů. ČSJ financuje kluby
pracující s mládeží (kapitola rozpočtu 1301) na základě Koncepce rozvoje jachtingu přímo dále nepřímo
prostřednictvím KSJ. V roce 2020 a 2021 se rozšířila podpora klubů o materiální vybavení (lodě, čluny
dle poskytnuté investiční dotace MŠMT).
Cíl, kterého má být dosaženo: Zformování účelu Krajských svazů jachtingu, resp. regionálních
organizací ČSJ, tak aby plnily roli prostředníka mezi ČSJ a kluby a byly ku prospěchu ČSJ (subsidiarita –
přenesení vybraných pravomocí na KSJ) a ku prospěchu klubům (KSJ jako aktivní složka ČSJ). Postavení
ČSJ do role “ČSJ – proaktivní sportovní svaz”, kdy ČSJ nabízí klubům a KSJ služby, které potřebují pro
své fungování, a hlavně pro svůj rozvoj. Narovnání a zvýšení financování klubů na základě jejich potřeb,
aby tak bylo dosahováno cílů vytyčených Koncepcí rozvoje jachtingu.
Dílčí cíle, včetně harmonogramu a rozpočtu:
•

•

•

•

Vymezení účelu krajských svazů jachtingu
o Proč? Účel KSJ je ve Stanovách definován spíše administrativně-organizační. KSJ, resp.
regionální organizace musí v návaznosti na účel ČSJ (viz Stanovy ČSJ nebo 1. stránka
tohoto dokumentu) realizovat takové činnosti, aby tomuto účelu napomáhali. Vizí
účelu existence KSJ je organizace výkonnostního sportu v kraji/regionu a pomoc
klubům při získávání krajských dotací. KSJ by tak měli mít kompetentní a proaktivní
lidské zdroje, znalosti v oblasti managementu sportu a dotačního managementu.
o Kdy? Definice účelu do července 2021, realizace účelu průběžně
o Kolik?
Reorganizace krajských svazů jachtingu
o Proč? ČSJ jako organizace sdružující 6 961 členů, z toho 1574 aktivních jachtařů
nepotřebuje, tak sofistikovanou organizační strukturu jako má například FAČR. Na
druhou stranu by bylo na škodu “bořit” něco vytvořeného a částečně fungujícího. V
rámci této dílčí reorganizace dojde ke sloučení některých KSJ do větších organizačních
celků, které budou tvořit logické a funkční spojení, aby tak neexistovaly KSJ, které mají
například pouze 1 aktivní klub. Cílovou právní formou by měly být pobočné spolky ČSJ,
které díky své odvozené právní subjektivitě umožňují vstupovat do závazkových
vztahů a také například čerpat krajské dotace a zároveň jsou propojeny s ČSJ, který
tak může plnit funkci servisní organizace pro tyto regionální organizace. Při
reorganizaci krajských svazů je nutné dbát a akceptovat potřeby sdružených klubů,
tak, aby reorganizace splnila daný účel.
o Kdy? V průběhu roku 2021
o Kolik? 10000,- náklad na právní služby + administrativní činnost sekretariátu ČSJ +
řídící a revizní činnost Komise klubů a krajů a Legislativní komise
Financování krajů
o Proč? Aktualizace vzorce (uvedeného ve směrnici C2) pro rozdělování peněz do KSJ,
aby tak nedocházelo k překryvu jednotlivých prvků tohoto vzorce. Přenastavení
rozpočtu ČSJ pro KSJ tak, aby byly financovány skutečně pouze aktivity, které jsou
zabezpečovány KSJ. Nastavení prvků finančního kontrolingu pro účely vyhodnocování.
o Kdy? Listopad 2021 (aktualizace rozpočtu a vzorce), Finanční kontroling co nejdříve
o Kolik? řídící a revizní činnost Komise klubů a krajů
Vytvoření prototypu ideálního klubu
o Proč? Každý klub je originál a má rozdílné potřeby a požadavky na ČSJ. ČSJ ve snaze
pomoci těmto klubům, ale současně veden snahou o zachování co nejspravedlivějšího
a nejtransparentnějšího financování vytvoří “prototyp ideálního klubu” ve třech

•

kategoriích: výcvikový klub (tj. klub jehož převažující činností je základní výcvik a tvoří
tedy členskou základnu), závodní klub (tj. klub jehož převažující činností je pořádání
závodů a udržuje tak členskou základnu), klub, který nespadá do žádného z uvedeného
typu. Tento prototyp ideálního klubu tak bude sloužit jako checklist pro jednotlivé
kluby, které budou mít možnost definovat jaké jsou jejich potřeby a s čím jim ČSJ nebo
KSJ může pomoci.
o Kdy? Do dubna 2021
o Kolik? Řídící a revizní činnost Komise klubů a krajů a externí pracovní skupiny
Financování klubů
o Proč? Kluby tvoří základní stavební kámen ČSJ (lze uplatnit příměr, že rodina je základ
státu), protože vytvářejí základní činnost, která vede k zvyšování, ale i udržování
členské základny. Finanční analýzou je tak třeba najít další zdroje pro financování
kapitol rozpočtu ČSJ Kluby pracující s mládeží (kapitola 1301) a nové kapitoly rozpočtu
Ideální klub.
o Kdy? Listopad 2021 (tvorba rozpočtu 2022)
o Kolik? Ideálním stavem je alokace do kapitoly Kluby pracující s mládeží (2,5 mil Kč) a
do kapitoly Ideální klub (1 mil Kč). Jistě se ptáte, jak jsme k takovýmto číslům došli? V
současné době ČSJ rozpočtuje do kapitoly Kluby pracující s mládeží 1,6 mil Kč, KSJ 880
tis Kč, ALT pracující s mládeží 600 tis Kč. To je v součtu něco málo přes 2 miliony Kč.
Jde tedy z velké části pouze o redistribuci finančních zdrojů a nutnosti hledání dalších
zdrojů v rozpočtu ČSJ.

PR & Marketing
Vypracoval: Kateřina Fantová
Současný stav: ČSJ doposud nepracoval na základě žádné komunikační strategie. ČSJ má uzavřenou
smlouvu o zajištění služeb PR manažera.
Nejvyužívanějším komunikačním kanálem ČSJ je web ČSJ, který slouží paralelně jako přehled o činnosti
a aktivitách ČSJ pro širokou veřejnost, tak (a to v převažující míře) pro komunitu jachtařů a členů ČSJ.
ČSJ má zřízený profil na sociálních sítích Facebook a Instagram. ČSJ primárně využívá pro prezentaci
zpracovávání tiskových zpráv a článků o akcích. ČSJ předává textové, obrazové i zvukové materiály
zástupcům (především tradičních médií) na základě databáze, kterou vytvořila PR manažerka.
Monitoring médií probíhá každé pondělí. Z měřitelných hodnot výše uvedených komunikačních kanálů
lze pozorovat stálý mírný růst a zvyšující se zájem o informace z jachtařského prostředí, který se ale
stále jeví jako nepostačující.
Tato pracovní skupina a Komise PR na připravily Komunikační strategii ČSJ na léta 2021 – 2024. Tento
dokument byl přijat VV ČSJ jako výchozí materiál pro práci PR managera a Komisi PR na toto období.
Aktuálně je připravováno výběrové řízení a ve fázi připomínek jsou zadávací podmínky pro výběr PR
managera na období 2021 – 2024.
Marketingem se v rámci struktur ČSJ a funkcí/oblastí kompetencí VV ČSJ systémově nikdo nezabývá,
přičemž okrajově je řešen z pozice PR. Marketing dle svých potřeb a možností řeší kluby a pořadatelé
velkých akci (regat) samostatně. Ve strategii komunikace je marketing řešen v jednom bodě.
Cíl, kterého má být dosaženo: Důsledné a koncepční plnění cílů vytyčených ve strategii Komunikace
při optimalizaci nákladů na rozpočet v oblasti PR a maximalizaci prospěchu z vynaložených zdrojů.

Zpracování marketingové strategie a příprava finančně nenáročných, ale atraktivních produktů, aby
tak mohl jak ČSJ, tak jeho členové nabízet tyto produkty vhodným partnerům.
Poznámka: Politika ČSJ v oblasti marketingu respektuje fakt, že státní financování sportu bude
zachováno v současné úrovni nebo bude mírně navyšováno.
Dílčí cíle, včetně harmonogramu a rozpočtu:
• Uzavření smlouvy s PR managerem ČSJ na období 2021 – 2024 na základě výsledků VŘ
o Proč? V prosinci 2020 končí smlouva s PR managerkou ČSJ Evou Skořepovou, ČSJ
považuje oblast komunikace za jednu z priorit a z tohoto důvodu je zajišťována
profesionálně a za odměnu
o Kdy? k 1. 3. 2021
o Kolik? roční odměna PR managera, náklady na zajištění PR aktivit dle schváleného
položkového rozpočtu ČSJ ročně cca 800 000 Kč
• Sestavení pracovní skupiny pro marketing s cílem zpracování marketingové strategie, popř.
alespoň přípravou vhodných produktů do marketingových nabídek
o Proč? absence takové pracovní skupiny
o Kdy? červenec 2021
o Kolik? 40 000 Kč zpracování základní marketingové nabídky a výběr vhodných
produktů
• Organizace expertního panelu, Jachtařské fórum
o Proč? zpětná vazba na práci výše uvedených komisí a práce PR managera
o Kdy? listopad 2021
o Kolik? 10 000 Kč organizační zajištění akce
Organizace
Vypracoval: Václav Brabec, Radim Vašík
Současný stav: Stanovy ČSJ, které jsou primární úpravou struktury ČSJ byly přijaty v roce 2016. Tyto
stanovy byly přijaty v reakci na účinnost nového civilního kodexu v roce 2014, přičemž tyto stanovy
nepřijaly odlišné uspořádání oproti předchozím stanovám. ČSJ tak má orgány nejvyšší (VH), statutární
(předseda, místopředseda, generální sekretář), výkonné (Výkonný výbor), kontrolní (Kontrolní komise)
a další (odborné komise a úseky). ČSJ má velké množství interních směrnic, které vydává VV ČSJ a které
upravují širokou škálu oblastí. ČSJ má uzavřený jeden pracovně-právní vztah (generální sekretář). ČSJ
uzavírá další závazky se smluvními partnery (trenéři, PR manažer, správa majetku, účetní). Ve snaze
zpřehlednit strukturu přijal VV ČSJ v roce 2019 interní směrnici – Organizační struktura.
Cíl, kterého má být dosaženo: Vytvoření propracované, ale přehledné struktury, ve které bude
akcentován fakt, že VV ČSJ jako orgán statutární a výkonný je orgánem kde vzniká vize a kde dochází
k strategickým a významným rozhodnutím, zatímco profesionální (placený) aparát ČSJ provádí činnost
výkonnou za dohledu VV ČSJ.
Dílčí cíle, včetně harmonogramu a rozpočtu:
•

Úprava jednacího řádu VV ČSJ
o Proč? Práce VV ČSJ je za současného stavu neefektivní. VV ČSJ má být místem, kde je
diskutována vize a jsou rozhodovány zásadní rozhodnutí. Členové VV ČSJ pověřeni
řízením některé z komisí/oblastí, projednávají a rozhodují tyto věci v prvním kroku na
těchto komisích/úsecích a dále pak informují VV ČSJ o své činnosti a rozhodnutích.

•

•

•

o Kdy? Současně s přijetím nových Stanov ČSJ
o Kolik? V rámci činnosti legislativní komise
Informační politika orgánů ČSJ
o Proč? Informace z VV ČSJ jsou v současné době vedené na několika úrovních, a to
v častých případech činí potíže. VV ČSJ připraví informační směrnici, která bude
součástí jednacího řádu VV ČSJ, aby určil, jak má být komunikováno s orgány ČSJ a jaký
bude výstup z těchto jednání. Smyslem této změny je upravit s kým orgány ČSJ
komunikuje (základní členové ČSJ – kluby, kraje, ALT), za jakým účelem (změna
současného stavu, návrhy, požadavky, stížnosti), a v jakém rozsahu (navrhovatel
popíše současný stav, navrhne usnesení VV ČSJ). Komunikace s orgány ČSJ bude
vedena pouze prostřednictvím sekretariátu ČSJ, aby se tak jednotlivé komunikace
neztrácely a bylo na ně včas a náležitě odpovězeno.
o Kdy? Březen 2021
o Kolik? V rámci činnosti legislativní komise
Harmonogram práce ČSJ
o Proč? Interní předpisy stanovují v současné době lhůty a doby pro ČSJ velmi
nepřehledně (podání žádostí o pořadatelství MČR, příspěvky na ME/MS, zařazování
reprezentace atd.). Smyslem tohoto cíle je připravit jasný a přehledný dokument,
resp. strukturovaný kalendář, který by pomohl jak funkcionářům ČSJ, tak členům ČSJ,
orientovat se v práci ČSJ.
o Kdy? Březen 2021
o Kolik? V rámci činnosti legislativní komise
Stanovy ČSJ
o Proč? Současné Stanovy ČSJ jsou sice dostatečné a funkční, na druhou stranu nejsou
vhodné pro efektivní fungování ČSJ. Novelizace Stanov ČSJ bude obsahovat
restrukturalizaci organizační struktury (statutární orgán je výkonný orgán), aby tak
mohla být aplikována přímá odpovědnost členů VV (viz úprava jednacího řádu VV ČSJ
výše). V rámci nových stanov by mělo být i zeštíhlení VV ČSJ a zakotvení
profesionálního aparátu ČSJ (sportovní ředitel, projektový manažer, atp.)
o Kdy?
▪ Termín pro předložení návrhu nových Stanov ČSJ – Březen 2021
▪ Konzultace vypořádání připomínek k předloženému návrhu, předložení
finálního návrhu stanov ČSJ – Leden 2022
▪ Schvalování nových stanov ČSJ na Valné hromadě ČSJ – Březen 2022
o Kolik?
▪ 30 tis. Kč – náklad na právní služby + řídící a revizní činnost legislativní komise
v rámci tvorby nových Stanov ČSJ
▪ 2 mil. Kč/rok – Náklad na profesionální aparát ČSJ (při plánu 2 osoby)

Kontrola a finance
Vypracoval: Vladimír Dvořák, Václav Brabec
Současný stav: ČSJ je téměř ze 100 % financováno ze státních zdrojů, dále jeho příjmy tvoří vydané
závodní licence a ostatní příjmy. ČSJ nemá žádné partnery ani sponzory, kteří by poskytovali ČSJ
finanční zdroje. ČSJ s těmito financemi hospodaří na základě rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
ČSJ má uzavřenou smlouvu o zpracování účetnictví s externí účetní firmou Účetnictví SaS, s.r.o, která

zpracovává účetnictví a připravuje vyúčtování jednotlivých dotačních titulů. ČSJ není plátcem DPH.
Kontrola účetnictví probíhá pravidelně Kontrolní komisí ČSJ.
Proč potřebujeme kontroling : Kontroling je základní nástroj pro řízení organizace a zmírňování rizik.
Z hlediska řízení organizace je cílem kontrolingu zajistit data o dění v organizaci a z nich vytvořit a včas
distribuovat informace o průběhu monitorovaných procesů v ČSJ tak, aby je bylo možné využít pro
rozhodování. Účelem kontrolingu je také zajistit kvalitu informací, tedy “jednu verzi pravdy” tak, aby
dobrovolní funkcionáři ČSJ, profesionální pracovníci i veřejnost měli stejné informace a mohli na jejich
základě vyhodnocovat plnění strategických cílů ČSJ, úkolů uložených VH ČSJ, jednotlivých
dlouhodobých programů a projektů a finanční hospodaření. Takto transparentní a profesionální řízení
je základním nástroj pro atmosféru důvěry ve spolku.
Z hlediska zmírňování rizik musí kontrola musí probíhat jak z věcného hlediska (dělat správné věci), tak
z formálního hlediska (dělat věci správně), tak i z ekonomického hlediska (pracovat hospodárně).
Účelem kontrolingu je získávat, analyzovat a vyhodnocovat informace o dění v oblastech a procesech,
které mohou, v případě nesprávných postupů, způsobit ČSJ škody – trestně právní, finanční, reputační
nebo vztahové a tyto informace využít ke zmírnění těchto rizik.
Poznámka: Politika ČSJ v oblasti financí respektuje fakt, že státní financování sportu bude zachováno v
současné úrovni nebo bude mírně navyšováno.
Jak budeme kontroling provádět:
Účast předsedy kontrolní komise na jednání VV ČSJ. Kontrolním orgánem ČSJ je Kontrolní komise,
která má 6 členů. Předseda Kontrolní komise se pravidelně účastní zasedání VV ČSJ. Tento způsob
průběžné kontroly práce VV ČSJ považujeme za dobrou praxi a budeme v něm i dále pokračovat.
Externí finanční a legislativní audity. Předseda kontrolní komise je dobrovolník volený VH a je tedy
“amatérem” (v dobrém a původním smyslu slova – milovníkem) a jeho schopnosti a zkušenosti
nemohou obsáhnout vše potřebné zejména z pohledu kontroly formální – tedy zda se věci dělají
správně podle platné legislativy. Tuto odbornost tedy doplňuje externí finanční auditor a externí
právní auditor. Finanční auditor je profesionální auditorská firma, které provádí audit účetnictví a
hospodaření a podává zprávu Kontrolní komisi o jeho shodě se zákony. Právní auditor je externí právní
firma, která na vyžádání Kontrolní komise provádí přezkum interní směrnic ČSJ, uzavíraných smluv a
dalších právních dokumentů. Tyto externí auditoři zaručují to, že kontrolní komise bude mít pro své
rozhodnutí dostupné profesionální podklady.
Zápis z jednání VV ČSJ. Na úrovní práce VV ČSJ je současným nástrojem kontrolingu zápis z jednání VV
ČSJ, který je zveřejnován a který obsahuje jak přehled zadaných úkolů, tak i přehled rozhodnutí VV ČSJ
a čerpání rozpočtu. V roce 2020 bylo zavedeno jednání VV ČSJ vzdáleně v rámci elektronické platformy
MS Teams, což jednak umožnilo jednat i v době pandemie a s ní souviseních omezení setkávání ale
zejména ukázalo velký prostor pro zefektivnění jednání a jeho záznamu a z něj odvozeného zápisu. V
platformě MS Team tak nyní je vidět celá příprava a průběh jednání VV a jsou zde i uloženy jednotlivé
pracovní materiály V této dobré praxi budeme také pokračovat a soustředíme se na zlepšení
přehlednosti zápisů a doplnění procesů tak, aby byly využity možnosti MS Teams a poznatky moderní
kontrolingové praxe.
Katalogizování služeb a nastavení procesu řízení jejich kvality. Služba je každá pravidelná činnost,
jejímž účelem za zajištění plnění nějakého cíle organizace. Tato služba musí být popsána – proč
existuje, jak je zajišťována, co konkrétně obsahuje, v jakém množství, kvalitě a čase je dodávána, jak
se její kvalita měří a jaké jsou nástroje k zajištění její kvality a kolik stojí. Příkladem takových služeb je

např. vedení účetnictví, propagace, IT, služby trenérů atd. ČSJ již dnes pro zajištění svých cílů tyto
služby používá a také je řídí pomocí smluvních podmínek. Zavedení katalogu těchto služeb a
sjednocení procesu jejich průběžného (měsíčního) hodnocení je zpřehlední a poskytne ucelený obraz
o jejich kvalitě a účelnosti. Vyhodnocení kvality dodávky služeb bude součástí pravidelného měsíčního
jednání VV ČSJ.
Zavedení projektového řízení. ČSJ již dnes využívá projektové řízení, bylo např. využito u projektu
investičních dotací pro nákup člunů a lodí nebo právě pro tento projekt reorganizace ČSJ. Zavedením
projektového řízení jako standardu u všech ČSJ realizovaných projektů zpřehlední dění o těchto
projektech a zmírní jejich rizika. Manažeři projektů budou předkládat pravidelně měsíčně VV ČSJ
zprávu o věcném a finančním stavu projektu.
Zavedením manažerského účetnictví. ČSJ má dnes transparentní rozpočet v účetním formátu a
kontrola jeho plnění je pravidelným bodem programu jednání VV ČSJ a je také dostupný kontrolní
komisi. Doplněním účetního rozpočtu o propojení plánu čerpání financí a skutečné čerpání na
jednotlivé služby a projekty dojde k zpřehlednění informací o věcném a finančním dění. Dále
zavedením plánu čerpání (dle sjednaných služeb), zavedením procesu vystavení a evidence
objednávek s vazbou na jednotlivé služby a projekty dojde k doplnění rozpočtu i průběžné informace
o finančním objemu již objednaných služeb nebo materiálu (tzv. obligu). Tím se do manažerského
rozpočtu doplní informace o očekávaném čerpání financí a volných finančních zdrojích.
Co jsou jednotlivé nástroje a postupy kontrolingu a plán jejich zavedení:
•

•

•

•

•

•

Účast předsedy KK na jednání VV ČSJ
o Proč? Kontrolní komise má průběžný vhled do procesu rozhodování a řízení ČSJ
o Kdy? Již běží
o Kolik? Bez navýšení nákladů
Vedení jednání VV ČSJ a zápis z něj využitím MS Teams
o Proč? Přehlednost celého procesu přípravy podkladů pro jednání VV a vlastní vedení
jednání v MS Teams umožňuje velmi rychle vytvořit, chválit a zveřejnit zápis.
o Kdy? Již běží
o Kolik? Náklady v řádu cca 20 000.-Kč pro další školení MS Teams a vytvoření šablon a
pomůcek
Externí finanční a legislativní audity
o Proč? Doplnění expertízy, kterou volená kontrolní komise nemůže zaručit.
o Kdy? Výběr auditorů duben–červen 2021, začátek práce srpen–září 2021
o Kolik? Náklady v řádu cca 200 000.-Kč ročně
Katalog služeb
o Proč? Standardizace řízení externě dodávaných služeb a doplnění nástrojů řízení jejich
kvality tam, kde v dnešních smlouvách nejsou.
o Kdy?
Analýza současných smluv a zavedení jejich katalogu duben–červen 2021.
Aktualizace smluv a projednání a podepsání jejich dodatků srpen–prosinec 2021
o Kolik? Projektové náklady cca 100 000.-Kč
Projektové řízení
o Proč? Snížení rizik realizovaných projektů
o Kdy? Vytvoření metodiky a její vyškolení VV ČSJ duben–červen 2021
o Kolik? Náklady v řádu cca 50 000.-Kč
Manažerské účetnictví a finanční kontroling

o
o
o

Proč? Získání přehledu o vystavených objednávkách a budoucích nákladech, propojení
rozpočtu se službami a projekty
Kdy? Duben 2021–červen 2021
Kolik? Náklady v řádu cca 50 000.-Kč

Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ)
Jednání se uskutečnilo dne 18.11.2020 od 16:30 prostřednictvím MS Teams.
Přítomen: Tomáš Musil (TM), Ondřej Bobek (OB), Martin Žižka (MŽ), Vladimír Dvořák (VD), Vojtěch
Lambl (VL)
Omluven:
Host:

1.

KVS - složení RD ČSJ pro rok 2021
KVS navrhuje RD ČSJ pro rok 2021 v tomto složení:
Laser Radiál: Klára Himmelová, Alessia Palanti, Martina Bezděková,
Laser: Viktor Teplý, Jakub Halouzka,
RS:X - muži: Karel Lavický,
Finn: Ondřej Teplý,
49er FX: Dominka Vaďurová - Sára Tkadlecová
Předběžně RS:X - ženy: Kateřina Švíková, Jana Slívová - složení RD ve třídě RS:X ženy bude
upřesněno po nominačním závodě na OH, který proběhne na konci listopadu 2020.
Vzhledem k tomu, že hodnocení sezóny 2020 bude s reprezentanty dokončeno během
listopadu, navrhuje KVS odložit návrh složení celého RD na prosincové zasedání Sportovního
úseku. Tento návrh byl jednohlasně přijat.

2.

ČWA - žádost o doplnění RD a RDJ
KVS obdržela žádost ČWA o zařazení Adély Raškové do RD a Petra Čecha a Adama Sadílka do
RDJ. KVS žádost předala KTM, která jej projednala s trenérem SCM Milanem Hájkem. KTM
společně s trenérem SCM zvažuje navržení na zařazení Petra Čecha a Adama Sadílka spíše do
SCM. Závodníci zatím nepředložili plán sezóny. KTM se bude návrhem zabývat tak, aby
případný návrh mohl být schválen na prosincovém VV.
Zařazením Adély Raškové do RD a složením RD v lodní třídě RS:X / iQfoil se bude KVS a
Sportovní úsek zabývat po skončení ME RS:X 2020.

3.

KTM – rozpočet 2020
Ondřej Bobek předložil návrh úprav rozpočtu KTM zohledňující aktuální čerpání rozpočtu v
jednotlivých položkách. Sportovní úsek po diskuzi navrhované úpravy přijal a předloží je VV ČSJ
ke schválení.

4.

KMR – dlouhodobá zápůjčka 4 lodí 29er ALT 29er
S ohledem na nákup 4 nových lodí 29er, které budou ve správě ČSJ, KMR navrhuje nabídnout
4 starší lodě 29er k dlouhodobé zápůjčce ALT 29er za následujících podmínek:
- manipulační poplatek - sezóna 2021: 40.000,- (za 1 kus)
- manipulační poplatek - sezóna 2022: 10.000,- (za 1 kus)
- manipulační poplatek - sezóna 2023: 10.000,- (za 1 kus)
- odprodej - konec sezóny 2023: 12.500,- (za 1 kus)
Havarijní pojištění lodí by do konce sezóny 2023 hradil ČSJ. Oprava a údržba lodí by byla
zajištěna ze strany ALT 29er. Úmyslem je nezatěžovat ČSJ péčí o tyto lodě.
Sportovní úsek hlasováním předložený návrh jednohlasně přijal.

5.

KMR – žádost ČWA o nákup 10 ks plováků Techno 293
KMR předložila žádost ČWA o nákup 10 ks plováků Techno 293. ČWA v rámci běžícího programu
podpory rozvoje LT Techno 293 navrhuje zakoupení 10 ks plováků Techno 293 v celkové ceně
přibližně 338.000,-. Zároveň nabízí odkoupení stávající flotily 6 ks plováků Techno 293 za cenu
90.000,-. Nové plováky by byly opět ve správě ČWA.
Sportovní úsek hlasováním předložený návrh jednohlasně přijal.

6.

KMR – podpora klubů pracujících s mládeží
TM předložil návrh na rozdělení finanční podpory klubů pracujících s mládeží vypracovaný
podle směrnice C22, příloha 6.3. Sportovní úsek vzal návrh na vědomí a předloží jej VV ČSJ ke
schválení.

7.

Jan Kraus - žádost o člun zapůjčení / odprodání svazového člunu
Žádost byla diskutována a Janu Krausovi doporučena účast ve výběrovém řízení na odkup
starších svazových člunů prostřednictvím mateřského klubu. Dále bude Jan Kraus informován
o tom, že zapůjčování svazových člunů poběží v sezóně 2021 obdobným způsobem jako
doposud, kdy měl každý člen ČSJ možnost požádat o zapůjčení motorového člunu na jednotlivé
akce sezóny.

8.

Boris Živný – žádost o zařazení posádky Živná / Živná do RD ČSJ
TM informoval o žádosti, kterou obdržel od Borise Živného, o zařazení posádky Živná / Živná
do RD ČSJ. Žádost byla diskutována a Sportovní úsek konstatoval, že zařazení do RD ČSJ je
podmíněno dobrými výsledky v olympijské třídě. Boris Živný bude o tomto informován a bude
mu nabídnuta pomoc se zajištěním sezóny posádky Živná - Živná jiným způsobem než
členstvím v RD.

9.

ALT RS Feva – návrh klíče na přidělení lodí RS Feva klubům
TM informoval o návrhu ALT RS Feva na klíč rozdělení nově pořízených lodí RS Feva v rámci
investiční dotace 2020. Návrh bude předán KMR k posouzení a případnému zapracování do
jednotného klíče přidělení všech lodí pořízených v rámci investiční dotace 2020.

Zapsal: T. Musil
Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK

Pravidelná měsíční zpráva za říjen 2020
Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: 29er
Trenér: David Křížek
Datum: 31.10.2020

České posádky lodní třídy 29er uspěly v absolutním hodnocení série Eurocup. Nejlépe se umístili Michal a
Lukáš Krsičkovi, kterým patří celkové 3. místo z více než 200 lodí. Úspěch slaví také Tibor a Adam
Nevelöšovi, kteří zvítězili ve skupině do 17 let. V kategorii dívek pak 3. místo obsadila posádka Lucie
Košatová a Anna Košťálová.
Série Eurocup byla zahájena v únoru ve španělském El Balís, kde startovalo celkem 6 našich posádek. Další
tři regaty v Holandsku, Dánsku a Velké Británii, byly kvůli pandemii zrušeny. Druhý závod sezóny se tedy jel
až na konci srpna na domácím Lipně. V září následoval německý Kiel, kterého se naše týmy z důvodů
početního limitu nezúčastnily. Všichni závodníci se naopak chystali do Maďarska na Balaton. Tam se závod
nakonec odjel také bez naší účasti, protože závodníci nebyli schopni splnit covidová kritéria. Podmínkou byly
dva testy za posledních 5 dnů v rozmezí více než 48 hodin. Jelikož Balatonu předcházel závod na
Slovensku, toto kritérium nešlo zvládnout. Naše dvě nejlepší posádky tedy vyrazily pro další body do

29er Soustředění
na Lipně

francouzského Hyéres. Tam byl závod zrušen večer před úvodním dnem regaty. Jelo se tedy zpět do Itálie
na Lago di Garda, kde se koncem října pravidelně koná velké finále série Eurocup.
Tento závod byl tradičně větrný. Na startu se sjelo celkem 61 posádek, které startovaly najednou v jedné
skupině. Úvodní den se odjely čtyři rozjížďky. Vyrovnaně vpředu jezdili bratři Krsičkové, kteří si připsali
dojezdy 13, 10, 15 a 18. Dobře jezdili také sourozenci Nevelöšovi. Těm se ale v úvodní rozjížďce zamotalo
výtahové lano na genakrové plachtě a z 18. místa se propadli během dojezdu do cíle až na poslední pozice
a nestihli časový limit. Následně jim ale vyšla další rozjížďka, když se blýskli skvělým 2. místem. Další den
se vítr hodně točil. Odjely se celkem tři rozjížďky, ale našim se moc nedařilo. Byla to předzvěst frontálního
systému, který přecházel přes Evropu následný den. To jen hustě pršelo a vítr se nedostavil. Startovalo se
až zas čtvrtý den. Byla zima a stále pršelo, ale podmínky se v průběhu čtyř rozjížděk zlepšovaly. Když padlo
do údolí slunce, vítr ještě zesílil. Byly odjety čtyři rozjížďky. Úvod se dařil oběma sourozeneckým posádkám,

následně se vyznamenal tým Dadák a Viščor, kteří ač jezdí na 29eru první sezónu, tak se rychle posouvají
kupředu.
Celkově bylo odjeto 11 rozjížděk. Zvítězila posádka Richard Schultheis a Max Körner z Malty. Michal a
Lukáš Krsičkovi skončili na 21. místě a obsadili celkové 3. místo v konečném hodnocení série Eurocup. Na
23. místě skončil teprve 14letý Tibor Nevelöš se svým bratrem Adamem. Ti si nakonec v sérii Eurocup
připsali 1. místo v kategorii do 17 let. V dívčích posádkách se nejvíce dařilo Lucii Košatové a Anně
Košťálové, které si připsaly 3. příčku v Eurocupu v kategorii dívek.
Tým SCM zůstal po závodech na Lago di Garda ještě na další tři dny tréninku.
Eurocup - Riva del Garda, ITA - 61 lodí
1. MLT - R. Schultheis / M. Körner - 1,15,1,3,3,1,9,1,2,2,15 - 23b
2. FRA - T. Le Goff / Y. Bertin - 21,13,4,1,5,2,3,16,1,1,2 - 32b
3. SLO - R. Verderber / D. Cante - 16,8,2,6,2,7,2,6,24,8,8 - 49b
—————————————————————————
21. M. Krsička / L. Krsička - 13,10,15,18,27,27,19,18,12,22,25 - 152b
23. T. Nevelöš / A. Nevelöš - DNC,2,18,DNC,19,29,45,12,15,20,30 - 190b
32. Š. Jurečka / P. Košťál - 36,27,33,14,26,33,23,30,33,31,27 - 244b
34. L. Dadák / D. Viščor - 40,32,40,25,50,53,38,23,40,13,19 - 270b
42. L. Košatová / A. Košťálová - 31,36,51,32,BFD,47,28,36,38,42,45 - 335b
43. V. Cibulka / P. Tupý - 49,43,34,23,46,35,50,37,41,39,38 - 336b
48. A. Justová / B. Šabatová - 41,UFD,48,41,44,52,47,29,42,45,36 - 373b

EUROCUP 2020
Celkové pořadí:
1. FRA - R. Thoisy / M. Kennish
2. SWE - M. Brenton / A. Norlen
3. CZE - Lukáš Krsička / Michal Krsička
Do 17 let:
1. místo - Tibor Nevelöš / Adam Nevelöš
Dívky:
3. místo - Lucie Košatová / Anna Košťálová

- soutěž aktivity členů SCM

SCM - A
1. M. Krsička / L. Krsička - 2.300 bodů
2. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 2.001 bodů
3. A. Justová / B. Šabatová - 1.767 bodů

SCM - B
1. L. Dadák / D. Viščor - 1.657 bodů
2. M. Bauerová / V. Paigerová - 1.448 bodů
3. V. Cibulka / P. Tupý - 1.005 bodů
Hodnocení posádek:
M. Krsička / L. Krsička - Posádka dokončila limit 100 dnů na vodě a to i přes nepříznivou situaci. Velmi
dobře si počínali při závodě na Gardě, kterému předcházela jejich účast ve francouzském Hyéres.
Š. Jurečka / M. Jurečka - Posádka se pro podzimní část rozdělila. Šimon Jurečka už se připravuje s Petrem
Košťálem na novou sezónu.
A. Justová / B. Šabatová - Dívčí posádka spíše stagnuje. V závodě se jim příliš nedařilo.
L. Košatová / A. Košťálová - Další dívčí posádka. Zde je vidět postupné zlepšování kosatnice, která nabírá
zkušenosti i kondici.
J. Čermák / P. Košťál - Posádka se pro podzimní část rozdělila.
T. Nevelöš / A. Nevelöš - Posádka podala dobrý výkon jak v Hyéres ve Francii, tak i na Eurocupu na Gardě.
A následně i v závodech na windsurfingu. Je třeba zapracovat na taktice.

Sportovní centrum mládeže se vrátilo z desetidenního pobytu na Lago di Garda a jak to podmínky dovolí, tak
se začne připravovat na novou sezónu.
Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek

Pravidelná měsíční zpráva za říjen 2020
Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: Techno 293
Trenér: Milan Hájek
Datum: 10. 11. 2020
Ve dnech 10. - 11. 10. se v Malcesine konal italský pohár ZONALE TECHNO 293, na který navazovalo
plánované foilové soustředění pod vedením Steve Allena, který je několikanásobným mistrem světa ve
windsurfingu a mistrem světa ve formuli foil 2019.
Závodu Zonale Techno 293 se zůčastnilo 10 českých závodníků. První den se odjely 4 rozjížďky za středního
větru. V neděli přišel silný Peler, severní vítr, a museli jsme čekat až se trochu zklidní. Nakonec se podařily
odjet další dvě rozjížďky v dešti, zimě a nárazovém větru 10-13 m/s.
Nejlépe si v závodě vedl David Drda, který obsadil 2. místo celkově. Kristýna Chalupníková byla nejlepší
mezi dívkama U17 a 3. celkově.
Alexandra Lojínová vyhrála mezi dívkama U15 a byla 3. celkově v U15.
Výsledky celkem ( 26 prken)
1. Michele Marchei ITA U17
2. David Drda U17
3. Kristýna Chalupníková U17
4. Adam Nevelöš U17
6. Nela Sadílková U17
8. Kristýna Piňosová U17
11. Markéta Štěpánková U17
13. Alexandra Lojínová U15
17. Radim Hasman U17
19. Štěpánka Matoušková U17
21. Šimon Skřepek U15

Týdenního soustředí se Steve Allenem se zúčastnilo celkem 14 mladých nadějných foilistů. Během týdne
jsme byli rozděleni do 2 skupin a trénovali hlavně manévry, rychlost a starty - vše, co je na foilu důležité.
Steve Allen jezdil společně se závodníky na prkně a vše jim názorně ukazoval ihned na vodě. Druhá
skupina pak trénovala na trati slalom a course. Obě skupiny se během jednoho tréninkového bloku
vystřídaly. Celý týden jsme jezdili dopoledne i odpoledne. Na břehu pak probíhala diskuze ohledně ladění a
trimu foilů a plachet.
Závěr ze soustředění a manuál na iQFoil zpracoval Kuba Zíma, za což mu děkuji. Máme do budoucna z čeho
vycházet a na co navazovat. Manuál je k dispozici zde: iQFoil manuál

Další plán bylo odjet na týden domu a vrátit se na závod TORBOLE 293 INTERNATIONAL WINDSURFING
EVENT 2020, který se konal místo zrušeného MS. Nakonec jsme po dohodě se závodníky zůstali i tento
týden trénovat. Druhého soustředění, ve kterém jsme střídali Techno 293 a foil, se zůčastnilo 6 závodníků.
Bohužel, vinou zranění jsme zůstali v pěti. Program každého dne byla dopoledne škola a odpolední delší
trénink. Jedno odpoledne jsme se jeli podívat na iQFoilový závod do Campione, kterého se zúčastnila celá
světová špička ( i tento závod se jel místo zrušeného MS). Fandili jsme samozřejmě Kačce Švíkové a
pozorovali nejlepší světové závodníky při akci.O víkendu se na Gardu vrátili další členové SpS a SCM a začali
jsme přípravu na náš nejdůležitější závod sezony.
TORBOLE 293 INTERNATIONAL WINDSURFING EVENT 2020 se odjel v termínu 28.-30.10. Celkem se závodu
zúčastnilo 74 závodníků, z toho 9 z Česka. Závodníci byly rozděleni do třech skupin U15, U17 a Techno+.
Odjelo se 7 rozjížděk a nejlépe z našich se umístil Tibor Nevelöš, který vyhrál kategorii U15. Nicol Říčanová
obsadila 3. místo a Alexandra Lojínová 4. místo v U15 dívky.
V U17 chlapci bral David Drda bronz a bednu zcela ovládly naše windsurferky. Zlato si domů odvezla
Kristýna Chalupníková a stříbro Kristýna Piňosová.
Celkem jsme domů přivezli 5 medailí. Škoda, že závod nebyl MS. Byli jsme na bedně ve všech kategoriích.
Bohužel, někteří naši nadějní závodníci musí příští rok přejít do vyšší kategorie nebo na iQFoil.
Výsledky :
U15 chlapci
1. Tibor Nevelöš CZE
2. Milea Andrea ITA
3. Barletta Luca ITA
U15 dívky
1. Vitali Guilia ITA
2 Rudowicz Maria POL
3. Nicol Říčanová CZE
U17 chlapci
1. Pilloni Federico ITA
2. Graciotti Alessandro ITA
3. David Drda CZ
U17 dívky
1. Kristýna Chalupníková CZ
2. Kristýna Piňosová CZE
3. Orandi Linda ITA

O víkendu 31. 10. se jel na Gardě první závod nové juniorské foilové třídy Techno Wind Foil 130. Je to
jeden z foilů, o kterém se uvažuje jako o nové juniorském třídě. Naši reprezentanti měli možnost si ho
vyzkoušet a zůčastnit se prvních závodů. Při něm se pak rozhodně neztratili a bylo vidět, že trénink na
Gardě jim hodně pomohl.
Kategorii U16 dívky vyhrála Nicol Říčanová, třetí místo získala Alexandra Lojínová. Mezi kluky byl v
kategorii U16 Tibor Nevelöš čtvrtý. V kategorii Over 16 patří 2. místo Kristýně Piňosové a David Drda byl
mezi chlapci na 5. místě.
Výsledky:
U16
4. Tibor Nevelöš
6. Nicol Říčanová
10. Alexandra Lojínová
Over 16
5. David Drda
8. Kristýna Piňosová
11. Adam Nevelöš
17. Kristýna Chalupníková
29. Radim Hasman

Bohužel situace se v Evropě nadále zhoršuje, proto jsme se rozhodli do konce roku věnovat už jen fyzické
přípravě a na vodu chceme znova na přelomu ledna a února 2021 pravděpodobně v Cadizu.

Pravidelná měsíční zpráva za říjen 2020
Sportovní centrum mládeže
Lodní třída: Laser
Trenér: Štěpán Novotný
Datum: 16.11.2020
•

•

•

ME Gdaňsk Laser 4. - 14. 10. 2020
o Účast: Jakub Halouzka, Benjamin Přikryl
o Před závody jsme trénovali 3 dny. Trénink byl zaměřen hlavně na starty a rozjížďky ve
velkých skupinkách.
o Během závodu foukal hlavně vítr ze břehu o síle 2-8 m/s.
o Výsledky: Jakub 74./126, Ben 120./126
Jakub zajížděl poměrně konstantní výsledky v kvalifikační sérii okolo poloviny.
V jedné rozjížďce měl BFD a v této kombinaci tyto výsledky nestačily na zlatou
skupinu. Největší problém byl ve startech a v první stoupačce, kdy na první bójku
dojížděl hluboko za polovinu a poté doháněl. Ve finálových skupinách už jezdil
mnohem lépe.
Ben v prvních dnech velmi bojoval se starty, díky tomu dojížděl na horní bójku velmi
vzadu. A zatím nemá tak dobrou rychlost, aby dokázal nějak značně dohánět.
V průběhu závodu jsme změnili taktiku na starty a výsledky byly lepší. Ve stříbrné
skupině už dokázal mnohem lépe bojovat.
Trénink Gdaňsk Laser Radiál 22. - 30. 10. 2020
o Účast: Klára Himmelová, Jiří Himmel, Zdeněk Vysloužil
o Na ME jsem v tomto místě zjistil, že se jedná o perfektní místo pro trénink.
o Během tréninku foukal vítr 6 - 10 m/s a i na konec října zde bylo 13 - 15°C.
o Trénink byl zaměřen hlavně na nápravu zlozvyků během sezóny.
o Jednalo se o první trénink přípravného období na další sezónu.
Plánování dalších akcí na listopad, prosinec.

Pravidelná měsíční zpráva za říjen 2020
Sportovní středisko
Lodní třída: Optimist
Trenér: Nikol Staňková
Datum: 9.11.2020
•

MISTROVSTVÍ EVROPY – Slovinsko, Portorož
Odjezd na ME 15.10. z Prahy 2 auty společně s Team leaderem Jakubem Burdou.
Trénink před ME 16.- 19. 10. za větru 2 – 8 kt
Závod: Celkem 4 závodní dny, 6 kvalifikačních rozjížděk v prvních 3 dnech a jedna finálová rozjížďka
čtvrtý závodní den pro skupinu chlapců i děvčat. Chlapci i děvčata závodí zvlášť, chlapci jsou
rozděleni do 3 skupin, děvčata do 2.
Vítr: 5 – 10 kt
Do závodu velice pěkně vstoupili téměř všichni svěřenci. Po prvních 3 rozjížďkách u děvčat si
nejlépe vedla L. Dokoupilová na celkovém 22. místě, B. Dokoupilová s jedním BFD byla na na 69.
pozici, K. Chalupníková 73. a K. Flosmanová 88.
U chlapců se po prvních dvou dnech, tedy celkově po 4 rozjížďkách nejlépe držel na 64. místě L.
Kraus, J. Valenta na výborné 69. pozici, J. Tomeš skvělé 71., F. Burda 85. a M. Dymák 136.
Měli jsme ideální podmínky, přímo pro nás – slabý vítr se změnami, se kterými se dalo předem
počítat, hladká voda bez jakýchkoliv vln, jediné, co závodníci z ČR přímo neznají byl proud.
Mistrovství Evropy je pro děti fyzicky i psychicky náročný formát závodu, a ačkoliv vítr nebyl silný,
dostavila se u závodníků únava. Někteří se s ní popasovali lépe, jiní hůře.
Celkové výsledky po 7 rozjížďkách:
Děvčata celkem 113 závodnic
39. B. Dokoupilová (zlatá sk.)
46. L. Dokoupilová (zlatá sk.)
90. K. Chalupníková (stříbrná sk.)
100. K. Flosmanová (stříbrná sk.)

Chlapci celkem 156 závodníků
39. L. Kraus (zlatá sk.)
82. J. Tomeš (stříbrná sk.)
95. J. Valenta (stříbrná sk.)
105. F. Burda (bronzová sk.)
122. T. Peterka (bronzová sk.)
146. M. Dymák (bronzová sk.)

Czech Optimist Sailing Team

F. Burda 1. v bronzové skupině

Chtěla bych poděkovat Jakubovi Burdovi za jeho pomoc při organizaci logistiky ME a za to, jak
dobře zvládnul pozici team leadera během celého mistrovství. Jsem ráda, že jsem s ním mohla na
tomto závodě spolupracovat a doufám, že se nám podařilo vytvořit příjemné prostředí pro celý
tým.

•

Halloween Cup – Garda, Torbole
Rovnou z Portorože se 4 závodníci přesunuli do italské Torbole na tradiční závod Halloween Cup,
kde se k nám přidali ještě další 2 závodníci, kteří přijeli z ČR.

Letos byl závod vydařený, předpověď počasí byla přívětivá a tak jsme měli oproti loňskému roku
mnohem lepší větrné podmínky.
Dohromady jsme odjeli 5 rozjížděk za větru 5 – 22 kt.
Juniorů celkem 153; 56. J. Přikryl, 63. B. Dokoupilová, 80. L. Dokoupilová, 99. J. Valenta, 130. J.
Čaganová
Kadetů celkem 52; 7. J. Tomeš

•

Výsledky

1. L. Kraus 2673 bodů
2. B. Dokoupilová 2646 bodů
3. J. Přikryl 2465 bodů
4. F. Burda 2338 bodů
5. L. Dokoupilová 2213 bodů

TOP 5

Přehled PR září a říjen 2020
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích:
ME Finn – ČT Branky
ME Laser a Laser Radial – ČT Branky
ME 49er
Czech Windsurfer Cup – Snídaně s Novou
MČR Optimist Lipno – ČT Lvíčata
Česká námořní rallye – ČT Branky, Snídaně s Novou
Díky trenére – celorepublikový Deník, ČT, iDnes a další média
MS D-One
ME Raceboard
Kielerwoche
Další MČR, České poháry a další zahraniční a námořní závody, které proběhly
2) Příprava Marketingovaé a komunikační strategie ČSJ pro období 2021–2024 – společně
s Katkou Fantovou, Pavlem Winklerem, Jitkou Tkadlecovou, Radime Vašíkem a Václavem Brabcem
jsme dokončili Marketingovou a komunikační strategii ČSJ na následující období. Je uložena
v souborech na Teamsech.
3) Web – probíhala aktualizace webu různých částí.
4) Výstava FOR BOAT – byla přesunuta na jaro 2021, nová smlouva o spolupráci s výstavištěm je
podepsána.
5) Nominace na Díky trenére – ve finálové osmičce má jachting jednoho zástupce Pavla Schwarze.
Finále pro nejlepších osm bylo odloženo na leden.
6) Příprava rozhovoru s předsedou ČSJ
7) Aktualizace databáze médií a archivu ČSJ – průběžně na aktualizaci stále pracuji
8) Natáčení videí na Lipně a Nových Mlýnech během závodů s cílem vytvořit propagační videa pro
pořadatele významných závodů na těchto vodách – nyní se vida připravují.
9) Výběr sady oblečení pro reprezentanty, příprava grafického návrhu potisků a výběr firmy, která
to bude dělat

Přehledy:
Návštěvnost webu www.sailing.cz:

Měsíc

Návštěvy

Uživatelé

I.20
II.20
III.20
IV.20
V.20
VI.20
VII.20
VIII.20
IX.20
X.20

10 161
8 827
9 974
8 132
18 702
21 106
18 671
23 061
23 087
14 486

4 235
3 251
4 007
3 856
6 502
7 423
7 016
7 795
7 068
5 420

Míra
okamžitého
opuštění
46,44%
43,42%
48,55%
55,30%
38,09%
36,35%
38,54%
35,54%
34,24%
42,52%

Facebook:
Sledující: 1. 9. 2 296/31. 10. 2 340

Dosah příspěvků: 1. 9.–31. 10.

Podle monitoringu médií Anopress bylo v českých médiích za září a říjen publikováno 1 535
příspěvků se zmínkou o jachtingu.

Plán práce na listopad a prosinec 2020
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství:
Nominace na Jachtaře roku – vyhlášení, příprava návrhu pro schválení VV
MS RS:X Portugalsko – kvalifikační závod na OH
Případně další závody, pokud se nějaké budou konat
Rozhovory s reprezentanty
2) Web – další aktualizace údajů všech částí webu – především reprezentace podle aktuálních
změn
3) Dokončení rozhovor s předsedou ČSJ
4) Aktualizace prezentace o českém jachtingu – využití na výstavách, akcích a jednáních se
sponzory a příprava nabídek pro konkrétní firmy
5) Dokončení propagačních videí z natáčení videí na Lipně a Nových Mlýnech
6) Dokončení nákupu sady oblečení pro reprezentanty
7) Dokončení článku o průběhu výběrového řízní na nákup majetku ČSJ
9. 11. 2020
Eva Skořepová

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE LODNÍCH TŘÍD
Jednání se uskutečnilo dne 16.11.2020 od 18:00 do 19:40 prostřednictvím MS Teams.
Přítomen: Václav Brabec (VB), Jan Hirnšal (JH), Patrik Hrdina (PH), Antonín Mrzílek (AM), Petr
Sládeček (PS), Jan Myslík (JM), Zdeněk Chlup (ZC)
Omluven: David Křížek, Adéla Rašková (problémy s připojením)
Host: Radim Vašík (RV)
1. Prezence
•
•

David Křížek se omluvil z pracovních důvodů.
Adéla Rašková se zkoušela připojit, ale bohužel neúspěšně kvůli špatnému internetu
v zahraničí.

2. Vyhodnocení práce komise
o

o

o

o

o
o

o

o
o
o

VB rekapituloval dosavadní fungování komise a konstatoval, že fungování komise
(stále distanční diskutování problematiky a řešení problémů + schůzky dle potřeby) je
optimální a bude se v něm pokračovat.
VB informoval, že se uskutečnili 2 schůzky se zástupci lodních tříd (duben, říjen) na
kterých se řešili podněty jednotlivých lodních tříd. Tyto schůzky byly kvitovány ze
strany lodních tříd a bude se v nich pokračovat (ve čtvrtletním intervalu).
VB informoval o práci na „stromu lodních tříd“, který vzešel jako kompilace návrhů
všech členů komise z jara 2020. Tento dokument bude předán Sportovnímu úseku
k další práci a případnému zařazení do koncepce rozvoje jachtingu.
VB informoval o vzniku platformy Jachtařské fórum, které vzešlo jako projekt KLT.
Jachtařské fórum se uskuteční v letošním roce od 23.11.2020 a jeho tématem bude
Reorganizace ČSJ.
VB informoval o Významných sportovních akcích, materiálech, které pro jejich
kandidatury byly vytvořeny (videoprezentace, PwP prezentace)
VB informoval o aktualizaci sekce lodní třídy na webu ČSJ. VB informoval, že některé
dodané informace od lodních tříd byly zkreslené a museli tak být upraveny dle
skutečného stavu (ceny lodí atp.)
VB informoval o projektu Czech Youth Nationals. PH a JH vyjádřili podporu tohoto
projektu. JH konstatoval, že je ke zvážení zda by se mělo jednat o MČR. VB uvedl, že
mezi aspekty tohoto závodu patří i medializace akce, přilákání zahraničních závodů
což je ke statutu MČR jednodušší. PH konstatoval, že bude možné v příštích letech
zařadit i windsurfing (v případě, že nebude termínová kolize).
VB informoval o Doporučení pro pořadatele a rozhodčí.
VB informoval a stručně vysvětlil jak bude fungovat tvorba termínového kalendáře, na
jejíž úpravu vzešel požadavek od lodních tříd.
VB informoval o jednáních se spolkem Český Kiting, který bude usilovat o statut
národní třídové asociace pro sport kiteboarding.

3. Seznam lodních tříd, přijetí nových tříd
o VB informoval o potřebách na stanovení kritérií pro vedení seznamu lodních tříd. VB
vysvětlil důvody proč je tak nutné učinit. Členové komise navrhnou řešení a
stanovení kritérií pro zařazení/vyřazení lodních tříd registrovaných ČSJ.

o

o

VB přednesl návrhy na zařazení do seznamu lodních tříd: iQFoil, Waszp, RS400.
Komise se jednohlasně shodla, že tyto návrhy projedná po vytvoření metodiky
k zařazování do seznamu lodních tříd.
RV vysvětlil jaký máme současný problém s vedením, tohoto seznamu (nedůsledné
rozlišování kategorií a lodních tříd – viz. ORC). Diskuze s PH a JH o vyřazení
jednotlivých lodních tříd atp.

4. Podněty pro práci komise, diskuze
o MČR kajutových plachetnic. VB informoval o záměru/žádosti „lipenské“ skupiny
kajutových jachtařů na vypsání významného závodu pro kajutové plachetnice.
Potřebný projekty, ale komise nedoporučuje vypisování MČR (vhodná by byla
například velká cena). RV informoval o historii problému a současném problému
s neexistencí ALT. JH a PS diskuze nad hodnocením těchto závodů.
o Akademický sport. Diskuze nad záměrem organizovat soutěž pro univerzitní týmy.
Pravděpodobně v rámci ligového závodu nebo nabídka na sdružení se Slovenským
svazem jachtingu na lodích First 35.
o PH, PS, ZC zaslali dále další písemná stanoviska emailem.
5. Diskuze

Zapsal: Vašek Brabec (ačkoliv to může vypadat, že mluvil jenom Brabec, tak to není pravda – všichni
se snažili a díky za účast!)
Do kroniky: Jan Hirnšal v průběhu schůzky: „Pomáhal s tím nejenom Radim, ale i Vašík.“

Český svaz jachtingu
Strategie komunikace
pro období 2021–2024

Tento dokument slouží výhradně pro potřeby Českého svazu jachtingu(dále ČSJ).
Obsahuje komunikační cíle, kterých bude ČSJ dosahovat
postupným zaváděním vydefinovaných postupů a uplatňováním zmíněných komunikačních nástrojů
a nástrojů PR.
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1.

Strategie komunikace

1.1. Hlavní cíle
•

•
•

•

Přilákat k jachtingu další zájemce – děti i dospělé, a navýšit tak členskou základnu
vybudováním image jachtingu jako atraktivního ekologického sportu pro všechny
věkové kategorie, který rozvíjí nejenom fyzické parametry jedince, ale také analytické
myšlení, fair play…
Udržet u jachtingu stávající členy, zejména děti do dospělosti.
Nadále zvyšovat prostřednictvím médií povědomí o jachtingu u laické i odborné
veřejnosti, také u státních institucí, a zajistit tak dotace a granty minimálně ve stávající
výši.
Mezi příznivci jachtingu získat partnery pro jednotlivé akce, kluby, lodní
třídy, reprezentanty…

1.2. Cílová skupina komunikace
•

Aktivní lidé, kteří tráví dovolenou na lodi. Jezdí na charterové plavby na
plachetnicích nebo motorových jachtách, jsou majitelé rekreačních lodí nebo
člunů.

•

Široká veřejnost se zájmem o vodní sporty, ale i sport jako celek. Lidi, kteří se řadí mezi
aktivní i pasivní sportovce - „televizní“ sportovci.
Potenciální zájemci o jachting. Aktivní lidé ve středním věku, kteří chtějí zkoušet nové
sporty, nové aktivity. Mají dostatek času i peněz.
Rodiny s dětmi, sportovně založené, které hledají aktivity pro děti.

•
•

1.3. Komunikační kanály
1.3.1. Online kanály
•
•

Webové stránky
Facebook

•

Instagram

1.3.1.

Tradiční média

•

Televize

•

Rozhlas

•

Tisk

1.3.2. Eventy
Výstavy
Festivaly
Jachtař roku
Akce pro novináře a partnery

•
•
•
•

2. Prostředky, jak daných cílů dosáhnout
2.1. Webové stránky
2.1.1.
•

Stávající stav

Statistiky webu sailing.cz za roky 2019 a 2020

Měsíc

Návštěvy

Uživatelé

I.19
8 095
3 449
II.19
7 032
3 202
III.19
9 209
3 838
IV.19
10 956
4 071
V.19
14 460
5 227
VI.19
13 740
5 236
VII.19
14 256
5 557
VIII.19
14 482
5 503
IX.19
17 224
5 777
X.19
12 626
4 609
XI.19
10 502
3 561
XII.19
7 836
2 667
I.20
10 161
4 235
II.20
8 827
3 251
III.20
9 974
4 007
IV.20
8 132
3 856
V.20
18 702
6 502
VI.20
21 106
7 423
VII.20
18 671
7 016
VIII.20
23 061
7 795
IX.20
23 087
7 068
X.20
14 486
5 420
Celkem 296 625
109 270

Míra
okamžitého
opuštění
45,35%
45,73%
41,25%
38,44%
38,22%
38,01%
40,13%
35,95%
32,86%
40,12%
39,48%
44,28%
46,44%
43,42%
48,55%
55,30%
38,09%
36,35%
38,54%
35,54%
34,24%
42,52%
40,86%

•

Návštěvnost webu se oproti roku 2019 zvyšuje, míra okamžitého opuštění webu se
snižuje. Celková návštěvnost (počet uživatelů) webu je v roce 2020 více než 60 000
lidí, počet návštěv je vyšší než 150 000 a míra okamžitého opuštění webu je v průměru
nižší než 30 %.

2.1.2. Web pro závodní jachtaře členy ČSJ
•

Reprezentativní a plně funkční moderní stránky ČSJ www.sailing.cz primárně
zachovat pro účely závodních jachtařů.

– Pod úvodní fotku na homepage (slider) umístit TOP oblasti z horního menu, které
chceme, aby návštěvník webu ihnedviděl.
o Jak a kde začít s jachtingem - odkaz na samostatnou
stránku www.zacnisjachtingem.cz
o Lodní třídy
o Kalendář a výsledky závodů
o Reprezentace
– Představit nejlepší vodní plochy (20), aktivní kluby (30), aktivní lodní třídy (30) (lze
využít i v dalších médiích)
– Aktuality budou obsahovat informace pro závodníky, pozvánky na závody a další
akce pro členy ČSJ a podobně.
– Upravit horní menu – například přesunout záložku Média do patičky webu,
záložku „Jachting“ změnit na „O jachtingu“, přidat záložku Jachtařská akademie a další
změny, které horní menu zpřehlední a zpřístupní i novým zájemcům o jachting
– Pravou část webu a případně i prostor pod úvodní fotkou nechat pro partnery a
placené bannery. Do pravé části umístit i bannery na Jachtařskou akademie a nový
web informační web – Český jachting/iRegata. Odkazy na sociální sítě nechat jen
v patičce webu.
– Vytvořit prostor pro ukládání fotek, případně videí, aby členové a média měli
přístup pro stažení médií ve vyšší kvalitě.
– Zavést rozesílání Newsletteru po vyplnění e-mailu na stránkách (RSS kanály ne
každý umí používat).
– Využít prostor webu pro partnery ČSJ, pro pořadatele závodů, případně pro
reklamu lodních firem a podobně – barterové nebo placené bannery
Příklady:
Golf – www.cgf.cz
Badminton - https://czechbadminton.cz
Lyžování - https://www.czech-ski.com

– Vytvořit alespoň část webu i v angličtině

2.1.3. Samostatná náborová stránka Landing page
•

Vytvořit samostatnou stránku www.zacnisjachtingem.cz jako informační kanál
pro širokou veřejnost
Stránka bude napojena na www.sailing.cz a bude obsahovat informace o klubech
a lodních třídách, včetně jasných kontaktů a postupů pro nové zájemce o jachting.
Bude zde jednoduše vysvětleno, proč by děti měly jachting dělat, bude zde
interaktivní mapa, kde jsou vodní plochy a kluby, a jednoduchá cesta/kontakty,
kam se obrátit.

2.1.4. Informační web pro jachtařskou komunitu i pro
veřejnost
•

Podobně jako je samostatný web Jachtařské akademie www.jacht-akademie.cz,
vytvořit samostatný web, který budeinformačnímkanálemprojachtařskou
komunitu i pro veřejnost – www.ceskyjachting.cz, www.iregata.cz
Příklad:
Jezdectví – www.jezdci.cz

•

Web bude obsahovat reportáže a články ze závodů a různých akcí s fotografiemi a videi,
rady a články pro začínající jachtaře, zajímavosti z námořního jachtingu, rozhovory
s jachtaři i organizátory závodů, zajímavosti z klubového života, představení nových
lodí…. Zároveň na něm bude prostor pro reklamu a placené bannery. Bude mít
formu webového časopisu.

•

Je možné založit úplně novou webou stránku, nebo využít před několika lety velmi
populární iRegatu, která je nyní volná a její majitelé by s její obnovou tímto způsobem
souhlasili.

•

Díky plánované reklamě by si časem tento web na sebe mohl sám vydělat a umožnit
zapojení více placených redaktorů.

•

Cílit bude jak na závodní jachtaře, kteří si rádi přečtou o úspěchách svých kolegů, tak
především na jachtařskou veřejnost, kteří jachting provozují rekreačně – jsou
majitelé rekreačních motorových lodí nebo plachetnic nebo jezdí na charter.

•
-

Takových lidí je v ČR cca 100 000 jsou to:
aktivní často bohatí lidé,
potenciální partneři akcí, klubů,
rodiny s dětmi, které pro ně hledají atraktivní sport

2.2. Sociální sítě
2.2.1. Stávající stav
•

Facebook Český svaz jachtingu slouží nyní primárně jako informační kanál o právě
probíhajících soutěžích a přináší čerstvé výsledky ze závodů nejrůznějších
jachtařských kategorií. Z tohoto hlediska je facebooková stránka atraktivní pro
komunitu jachtařů nebo jejich přátele, či zaryté fanoušky tohoto sportu, nikoliv pro
širší veřejnost.

•

FB stránka je aktivní živý profil, který sleduje přibližně 2 500 lidí.

•

Průměrný dosah příspěvků je 5 000 lidí

•

ČSJ má aktivní Instagramový profil, který sleduje 1 000 lidí.

2.2.2. Cíl komunikace na Facebooku
•

Hlavním cílem komunikace na Facebooku je přilákat nové jachtaře z řad
dětí a mládeže. Komunikace by měla být zaměřena jak přímo na děti, tak na rodiče.
Facebook by měl přinášet informace o hodnotách, jaké jachting nabízí, a důvody, proč
by to měly děti dělat. A od jejich rodičů může být pak kousek ke sponzorství.

2.2.3. Obsah příspěvků
•

Aktuálně téměř veškerý prostor zabírají příspěvky informující o probíhajících
závodů, nebo výsledky těch uplynulých. Vzhledem k vysoké četnosti příspěvků bude
nutné

Obsah filtrovat a informovat jen o tom „nejatraktivnějším“. Vzniklý prostor
věnovat příspěvkům pro nováčky s cílem přilákat je k jachtingu:

•

Typy příspěvků
1) Výsledky, závody (1–3 týdně)(stávající, avšak zredukovaný obsah)
2) Příspěvky (1–2 týdně) Jak začít s jachtingem v propojení s
www.zacnisjachtingem.cz (představení jednotlivých klubů, co je potřeba
k tomuto sportu, jaká je finanční náročnost, jak se přihlásit a proč se chtít
přihlásit…)
3) Naučné příspěvky, které přiblíží jachting laikům (1–2 týdně) (rozdělení kategorií a
soutěží, typy lodí a jak se liší, technika jízdy, jak probíhají tréninky…)
4) Příspěvky z činnosti Jachtařské akademie (když budou k dispozici)
5) Tváře jachtingu (představení našich významných jachtařů a jejich příběh, jak se
k jachtingu dostali, jejich začátky a sny do budoucna) (1–2 měsíčně)
6) Realita jachtingu – nakládání, cestování, lidé okolo (když budou k dispozici)
7) Zapojení známých osobností do PR ČSJ (1–2 ročně)

•

Používané fotografie
– Profesionální fotky z cest nebo závodů
– Pořízení fotografií s lidským prvkem
– Fotografie musí komunikovat zejména krásu sportu, ale zároveň musejí působit
autenticky. Uživatelům by se při zhlédnutí fotografií měli vybavit následující
pojmy: rychlost, nespoutanost, voda, živel, dřina, překonávání přírody, disciplína,
svoboda, příroda, síla.

•

Frekvence příspěvků
Doporučeno je 2 až 3 příspěvky týdně, tedy 8 až 12 příspěvků měsíčně v kategorii pro
nováčky a zhruba stejný počet nejzajímavějších aktualit ze závodů.

2.2.4. Facebooková skupina
• Pro zachování reportážního charakteru Facebooku bez obtěžování veřejnosti,
množstvím zpráv, založit na FB stránku navázanou facebookovou skupinu. Ta
bude sloužit primárně pro jachtaře, kluby, trenéry a rodiče, kteří mají
zájem o všechny zprávy z dění v českém jachtingu. Účelem skupiny bude také
diskuze o aktuálních tématech, problémech a situaci. Bude tedy sloužit i jako
diskuzní fórum, kde může každý člen vznést otázku, dát tip nebo poradit ostatním ve
věcech trénování, legislativy, aktuálních možností, propagace.

2.2.5. Cíl komunikace na Instagramu
•

Instagram by měl sloužit jako doplňkový komunikační kanál k obsahu
komunikovanému na Facebooku. Více „imageově“ zaměřený kanál, důležité jsou
hlavně emoce a vizuály.

•

Komunikační obsah bude obdobný jako na FB, ve Stories lze jednoduše a efektivně
informovat o aktuálním dění a vzhledem ke krátké trvanlivosti Stories (24 hodin)
nebude obsah nikoho obtěžovat vysokou frekvencí (Stories lehce přeskočí).

• Frekvence příspěvků
Doporučeno je ve feedu 1 až 2 příspěvky týdně, ve Stories dle aktuální situace (velký
prostor)
• Záložka Výběry má obsahovat nejaktuálnější informace. Zároveň je dobré
ukládat pouze vybraná Stories, která obsahují krásnou fotografii nebo obecně
důležitou informaci.

2.2.6. Placená podpora a efektivní správa FB kampaní
• Na Facebooku dnes prakticky žádnás tránka/instituce nedokáže efektivně
fungovat bez alespoň minimální placené podpory (algoritmy Facebooku intenzivně
upřednostňují stránky, které vykazují alespoň nějakou činnost v oblasti finanční
podpory). Proto je nutné, aby kvalitní obsah na facebookové stránce ČSJ byl
doplněný propagačními aktivitami. Finanční podpora bude probíhat na dvou
nezávislých úrovních.
• Připlácení dosahu potenciálně úspěšných příspěvků zaměřených na získání
nových zájemců o jachting zveřejněných na stránce ČSJ (navrhovaný rozpočet je
alespoň 1000 Kč/měsíc)
• Dle situace nasazení samostatných kampaní (tzv. dark posts – kampaně, jejichž
reklamní příspěvky se nezobrazí na profilu ČSJ, ale zobrazují se ve feedu konkrétní
cílové skupině – na FB, Instagramu, ve Stories). Tyto kampaně lze efektivně
optimalizovat dle jejich účelu, cílit na relevantní publikum a sbírat nové fanoušky a
zájemce o jachting.

2.2.7. Technické aspekty propagace na webu a sociálních sítích
• Abychom mohli využít široké spektrum možností propagace na sociálních sítích, je
třeba implementovat na web remarketingový kód – FB Pixel, díky
kterému dokážeme efektivně oslovit jak stávající návštěvníky webu, tak nové jim
podobné publikum a celkově správně a relevantně cílit na potenciální zájemce o
jachting. Pomocí remarketingových kódů (FB, Google Analytics, atd.) lze také
sledovat návštěvnost a pohyb návštěvníků na webu a vyvodit z toho patřičné závěry
k dalšímu vývoji webu a propagace.
• V tomto kroku je nutné myslet na legislativní podmínky propagace na sociálních
sítích a sledování pohybu návštěvníků webu a umístit na web prohlášení o souhlasu
s trackováním a remarketingem.

2.3.

Tradiční média
2.3.1. Stávající stav
•

ČSJ má k dispozici aktuální databázi novinářů a médií, se kterými dlouhodobě
spolupracuje a pravidelně je informuje

•

Celorepubliková i krajská tradiční i internetová média o jachtingu
pravidelně informují:

2.3.2. Jak pokračovat
•

Postupně navyšovat prostor pro jachting v místních i celorepublikových
médiích

•

Vytipovat nová vhodná média a navázat s nimi spolupráci

•

Zvýšit zájem novinářů o jachting zintenzivněním osobních kontaktů – schůzky,
osobní pozvání na akce, jachtařské závody, svezení na plachetnici a podobně

•

Nadále pravidelně poskytovat médiím kvalitní informace a podkladové materiály
(fotky, videa), a to tak, aby jejich vyhledávání bylo pro zástupce médií co nejsnazší – to
znamená vytvořit přehlednou databázi médií „ke stažení“ a dát do ní aktivním
novinářům přístup

•

Spolupracovat při komunikaci zejména s místními médii se zástupci příslušných
klubů, aktivně vyhledávat možné „dopisovatele“ do médií

•

Zapojit do komunikace s médii reprezentanty v nejvyšší možné míře – pořádat
pravidelná setkání či semináře, kde se reprezentanti budou učit, jak s médii
komunikovat, jaké materiály zajišťovat a dodávat.

2.4. Eventy
•

Český svaz jachtingu se bude aktivně účastnit vhodných sportovních a společenských
akcí, kde bude prezentovat svoje aktivity širší veřejnosti s cílem ukázat jachting jako
zábavný, úspěšný a oblíbený sport.

•

Mezi nejdůležitější akce patří:
o výstavy FOR BOAT v Praze a Sportlife v Brně,
o Olympijské festivaly,
o Galavečer – jachtař roku

•

Na těchto akcích bude mít ČSJ svou vlastní prezentaci/zónu, kde si budou návštěvníci
moci prohlédnout lodě, dozvědět se něco o jachtingu, o tom, jak s jachtingem začít a jak
k němu přivést své děti, kde mají nejbližší klub atd. Prezentace budou tvořeny formou
interaktivní a zábavné zóny, kde se zabaví celá rodina.

•

Vytvořit zónu tak, aby se návštěvníci nejen dozvěděli o ČSJ, ale aby se také bavili, měli
tendence se o své zážitky podělit s přáteli, na sociálních sítích atd. (Např. interaktivní
hry, propagace hashtagu přímo v místě akce, fotokoutek s online přesahem, který dále
propaguje ČSJ při sdílení fotek na sociálních sítích – virální dosah a budování
povědomí o ČSJ)

•

Organizace schůzek přímo na akci nejen s médii, ale i s významnými a vlivnými lidmi
s potenciálním zájmem o jachting

•

Místní akce (Den Náborů v Brně na Kravíhoře, festival Sporťáček atd.) – na
těchto akcích s lokální působností je potřeba, aby se aktivně zapojily místní
kluby a spolupracovali na vytvoření efektivní prezentace jachtingu.

•

Galavečer – jachtař roku – na jednom místě se setkají nejen nejdůležitější zástupci ČSJ,
nejúspěšnější sportovci, ale také zástupci médií a vlivných významných lidí. Jedná se o
ucelenou prezentaci uplynulé sezony ČSJ a dalšího budování povědomí o jachtingu
v České republice, založení tradice opravdu reprezentativních akcí pro závodní i
rekreační, okruhové i námořní jachtaře, jejich příznivce a další významné osobnosti.
Galavečer musí být spojený s významnou společenskou událostí nejen mezi jachtaři, ale
i u širší veřejnosti.

2.5. Databáze fotografií, videí a materiálů ČSJ
•

Do budoucna by měla vzniknout ucelená databáze audiovizuálních materiálů, kde
budou snadno dohledatelné, orientace v databázi bude snadná. V databázi bude
možnost vyfiltrování podle data vzniku souborů, lodních tříd a dalších aspektů, které
budou předem stanovené pro to, aby práce se soubory byla co nejefektivnější.
Soubory budou pojmenovány a otagovány dle předem daného systému.

•

Součástí databáze může být i monitoring mediálních výstupů nebo sekce pro
partnery, kde se budou shromažďovat ucelené prezentace a podkladové
materiály pro komunikaci s potenciálními partnery.

2.6. Databáze kontaktů členů ČSJ
•

Vytvořit databázi e-mailů, případně telefonů členů ČSJ – je to možnost, jak zvýšit
komunikaci přímo se členy – není tím myšleno zahrnovat je e-maily, ale cílené pozvánky
na závody a další akce, nebo slevy do jachtařských obchodů, výhodné pojištění lodí a
podobně, určitě ocení. Jeden e-mail měsíčně nikoho neobtěžuje a samozřejmě by každý

měl možnost se z mailingu odhlásit. Databáze členů je určitě cenná a měla by být
kompletní včetně e-mailů. Kluby by kontakty na své členy měly dodat při objednání
licencí. (Rozesílání informací pro členy klubů pouze přes jejich předsedy se často míjí
účinkem.)

2.7. Propojení závodního okruhového jachtingu
s námořním jachtingem a majiteli motorových člunů
•

Zajistit osvětu v klubech, děti námořních a rekreačních jachtařů přivést k okruhovému
jachtingu.

•

Uspořádat seminář – pozvat někoho ze zahraničního takto fungujícího klubu, podílet se
na propagaci jednotlivých klubů

2.8.

Získání partnerů pro jednotlivé akce a kluby

•

Vytvořit pracovní skupinu, ve které budou jak marketingoví specialisté,
tak členové VV ČSJ, která jasně stanoví, za jakým účelem sponzory shánět
(možná materiální podpora – čluny, auta, oblečení…), dále co může ČSJ nabídnout,
a bude se shánění sponzorů a partnerů aktivně věnovat.

•

Základní prezentační materiály ČSJ jsou vytvořeny, je potřeba jejich aktualizace pro roky 2021
-2024.

V Praze, 9. 11. 2020, zpracovala Eva Skořepová na základě podnětů PR komise.

Schváleno VV ČSJ 19. 11. 2020

