
 

 

Zápis z jednání Komise vrcholového sportu ČSJ (KVS ČSJ) 

Jednání se uskutečnilo dne 13.4.2021 od 15:00 prostřednictvím MS Teams. 
 
Přítomen: Roman Teplý (RT), Antonín Mrzílek (AM), Tomáš Musil (TM) 
Omluven:  
Host:  
 

 
1. Informace o posádce 49er FX Vaďurová - Tkadlecová 

Na základě konzultací se závodnicemi Dominikou Vaďurovou a Sárou Tkadlecovou TM podal 
informace o účasti jejich posádky na OH kvalifikaci na Lanzarotte. Naše posádka podala 
vynikající výkon. Bohužel na kvalifikaci to o kousek nestačilo. Po návratu z akce Dominika 
Vaďurová v souladu se svým dlouhodobým plánem oznámila konec svého působení v této 
posádce. KVS posádce 49er FX gratuluje k poctivému výkonu v závodě a děkuje za výbornou 
reprezentaci ČSJ během jejich celé OH kampaně. 
 

2. Informace před OH kvalifikací ILCA 6 a 7 
RT podal informace o přípravě Viktora Teplého na OH kvalifikaci. Bohužel měl Viktor v době 
kratší než 14 dní před začátkem kvalifikační regaty pozitivní test na Covid-19, což mu zabraňuje 
v účasti na regatě. Boj o poslední místa na OH ve třídách ILCA 6 a 7 tak zůstává na Kláře 
Himmelové, Alessii Palanti, Jakubu Halouzkovi a Benjamínu Přikrylovi. KVS jim přeje mnoho 
úspěchů. 
 

3. Kontejner ČSJ pro OH Tokyo 2020 
TM informoval, že spolu se správcem majetku ČSJ, Michaelem Maierem, vybrali k nákupu 40-
stopý HQ kontejner pro potřeby ČSJ. Kontejner je zarezervován a uskladněn ve skladu 
prodávající firmy. V tuto chvíli je TM v jednání se společností Schenker a připravuje dopravu 
materiálu do Japonska s ohledem na probíhající kvalifikace a první možný termín příjezdu 
sportovců do místa konání OH.. 
 

4. Lékařské prohlídky a výkonnostní testy členů RD 
Přes komplikovanou situaci ohledně cestování a termínových možností členů RD většina z nich 
absolvovala během ledna až března lékařské prohlídky spojené s testy výkonnosti. Výsledky 
testů budou předloženy KVS v nejkratším možném termínu. 
 

 
 
 
Zapsal: T. Musil 

Na vědomí: Sportovní úsek ČSJ a VV ČSJ 


