
 

PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT PR V LETECH 2015–2020 
 

V PR komisi od roku 2015 pracovali PR manažerka ČSJ Eva Skořepová, Vladimír Dvořák, Kateřina 
Fantová, Pavel Winkler, Tomáš Musil, Jitka Tkadlecová, Zdeněk Chlup a další 
 

1. Hlavní cíle pro roky 2015–2020 dané smlouvami PR manažerky: 
 

1) Vytvářet roční komunikační strategii a dramaturgickou koncepci jak český jachting a jachtaře 

představit veřejnosti  

2) Vytvářet měsíční komunikační plán, vycházející z kalendáře významných akci: 

- S účastí reprezentačního družstva a členů SCM a SpS 

- Významných mezinárodních závodů neolympijských tříd s účastí českých závodníků 

- Významných závodů námořních jachet s účastí českých závodníků, klubů a Asociací lodních tříd  

- Společenských a propagačních akcí, které mají vazbu na jachting  

3) Zajištovat zpravodajství a obrazový materiál (foto, video) z akcí schválených v komunikačním plánu 

a toto zpravodajství předávat do tradičních i nových medií. 

4) Zajištovat obsah z jachtařských akcí pro web a Facebook ČSJ, spolupracovat a spoluvytvářet 

uživatelsky přívětivý www.sailing.cz  

5) Nastavit spolupráci členů RD, SCM, SpS a smluvních trenérů ČSJ pro lepší prezentaci ČSJ 

prostřednictvím jejich sportovních výsledků a dalších aktivit, které v rámci své přípravy realizují. 

V případě individuálních požadavků a zájmu o rozvoj komunikačních dovedností členů RD, SCM a SpS 

jim pomoci zlepšovat jejich mediální a komunikační dovednosti a kompetence. 

6) Dle aktuálních sportovních výsledků zajišťovat produkci akcí pro novináře, ankety Jachtař roku a 

Galavečera spojeného s vyhlášením ankety. 

7) Pro Valnou hromadu ČSJ připravit závěrečnou zprávu o aktivitách spojených s PR a medializací ČSJ.  

8) Připravovat podklady pro jednání VV ČSJ se sponzory a veřejnou správou 

 

2. Plnění hlavních cílů v letech 2015–2020: 
 

1) Vytvářet roční komunikační strategii 

Komunikační strategie byla naposledy vytvořena v květnu 2019. Plán na další čtyřleté období přináší 

Marketingová a komunikační strategie pro období 2021–2024, kterou jsme společně vytvořili s 

Kateřinou Fantovou s přispěním Pavla Winklera a Jitky Tkadlecové. 

 

2) Vytvářet měsíční komunikační plán 

Každé dva měsíce připravuji plán a přehled PR, který je pravidelně součástí zápisů z VV ČSJ. 

 

3) Zajištovat zpravodajství a obrazový materiál z akcí a toto zpravodajství předávat do tradičních i 

nových medií. 

Osobně jsem se zúčastnila mnoha významných akcí, na další jsem zajistila fotografa, kameramana 

nebo reportéra. Dlouhodobě tak ČSJ úspěšně spolupracuje s Pavlem Nesvadbou, Martinou 

Barnetovou, Tomášem Lachmanem, Michalem Andelem a dalšími. Jednalo se o následující akce: 

olympijské a paralympijské hry a kvalifikace na ně, světové poháry, mistrovství Evropy a světa různých 

tříd konané v zahraničí, a především v ČR, námořní závody – La Solitaire de Figaro, Rolex Middle Sea 

Race, ME a MS ORC a další, LODM, MČR, vyhlášení Jachtaře roku, výstavy For Boat a Sportlife a mnoho 

dalších mezinárodních, národních i regionálních akcí. 

 

Medializace jachtingu a prezentace ČSJ probíhá pravidelně – v průměru jedenkrát týdně posílám do 

celorepublikových i krajských médií (televize, rádia, tisk, internet) tiskové zprávy – reportáže ze 



 

závodů, pozvánky nebo rozhovory – připravené tak, aby se daly snadno v médiích využít, doplněné 

fotografiemi a videy.  

  

Vytvořila jsem databázi kontaktů na zástupce celorepublikových a krajských médií, kteří se o jachting 

zajímají a pravidelně o něm informují (v současné době obsahuje 550 kontaktů). Ve většině krajů 

máme zástupce, kteří se jachtingu věnují. 

 

 

Pravidelně o jachtingu informují tato celorepubliková média a s jejich redaktory, kteří zpravodajství 

zajišťují, jsem také v kontaktu – například: 

 

 

Česká televize        Prima CNN             TV Seznam 

  
 

 

iDnes + MF Dnes            Hospodářské noviny, přílohy, sportovní publikace 

 
Týden                    Regionální deníky    



 

  
 

 

TV Praha, Český rozhlas, Rádio Beat, Deník Sport a mnoho dalších celostátních i regionálních médií. 

 

 

4) Zajištovat obsah z jachtařských akcí pro web a Facebook ČSJ 

Web – od roku 2015 fungují reprezentativní a plně funkční moderní stránky ČSJ. Neustále je doplňuji a 

udržuji aktuální. Několikrát týdně přidávám do Aktualit příspěvky ze všech významných akcí a závodů. 

Dle Google analytics má web měsíčně přibližně 10 000 uživatelů a 35 000 návštěv. Cca 80 % jsou 

opakované návštěvy. Po změně designu webu a přísunu aktualit ze závodů se počet uživatelů zvedl z 

tehdejších cca 2 000 na dnešních 10 000!  

 

Facebook – byl založen v roce 2005 – nyní má 2 186 to se mi líbí, 2 316 sledujících a dosah příspěvků 

až 10 000, příspěvky se v sezóně přidávají každý den, mimo sezónu několikrát týdně. 

Srovnání: 

- Facebook v roce 2014 neexistoval 

- na konci roku 2015 – 614 sledujících a cca 2 000 dosah příspěvků 

- na konci roku 2016 – 974 sledujících a cca 4 000 dosah příspěvků 

- na konci roku 2017 – 1217 sledujících a až 6 000 dosah příspěvků 

- v polovině roku 2020 – 2 326 sledujících a až 10 000 dosah příspěvků 

Pro srovnání Česká golfová federace má 3 463 sledujících, Deutscher Segler Verband 3 737 sledujících.  

 

Instagram, Youtube – další kanály, které byly založeny a postupně se rozrůstají.  

Sociální sítě spravuji nejenom já, ale podílejí se na nich i další. 

 

5) Nastavit spolupráci členů RD, SCM, SpS a smluvních trenérů ČSJ pro lepší prezentaci ČSJ 

Spolupráce byla nastavena – aktivně spolupracuji se všemi reprezentačními trenéry a většinou 

reprezentantů.  

Vzniklo DESATERO PRO DOBRÉ PR AKTIVNÍHO REPREZENTANTA, které přináší základní pravidla, jak 

k vlastní medializaci přistupovat, co je potřeba dělat, jak se chovat. 

 

 



 

6) Zajišťovat produkci akcí 

Jachtař roku – vyhlášení ankety Jachtař roku probíhá na Galavečeru českého jachtingu, za poslední 

roky se podařilo vybudovat pěknou tradici a kvalita a úroveň akce se stále zvyšuje. 

 

 

 

Výstavy LODĚ NA VODĚ, FOR BOAT – díky spolupráci ČSJ s Asociací lodního průmyslu (APL) (zajistila 

jsem podpis memoranda o spolupráci), čímž ČSJ získal pomoc zejména v legislativě a také napojení na 

rekreační jachtaře a majitele motorových lodí, které by se mohli stát donátory či sponzory svých 

klubů, se mi podařilo zajistit zdarma (barterem za reklamu na stránkách ČSJ) plochu na výstavách 

nejdříve LODĚ NA VODĚ a nyní FOR BOAT. Od roku 2015 má český jachting reprezentativní stánek na 

těchto největších a nejvýznamnějších českých výstavách lodí. Podílí se na doprovodném programu a 

získává nové zájemce z široké veřejnosti. Kluby a lodní třídy tak mají možnost úspěšné prezentace, 

kterou každoročně koordinuji a zajišťuji. 

 

 

 

Olympijské festivaly, Olympiáda dětí a mládeže, Sport v okolí, výstava Sportlife, Dámská jízda pod 

plachtami – to jsou příklady akcí, kde český jachting pravidelně prezentujeme. 

 

 

 



 

Tiskové konference a akce pro novináře – zejména při příležitosti mimořádných výsledků, 

olympijských kvalifikací, významných českých závodů a podobně jsem pořádala a zajišťovala několik 

setkání s novináři a tiskových konferencí. 

 

7) Pro Valnou hromadu ČSJ připravit závěrečnou zprávu 

 

Pro Valnou hromadu ČSJ jsem každý rok připravila atraktivní zprávu, a představila tak delegátům, 

co bylo v oblasti PR za daný rok uděláno. 

 

8) Připravovat podklady pro jednání VV ČSJ se sponzory a veřejnou správou 

 

Připravila jsem materiály pro potencionální sponzory pro kampaň na Tokio 2020 – Publikace a 

materiály Český jachting a Český jachting hledá generálního partnera 

V roce 2017 jsme připravili databázi kontaktních údajů potenciálních sponzorů, oslovili je 

a s některými proběhla jednání. Generálního partnera pro ČSJ se zatím zajistit nepodařilo, pouze dílčí 

sponzory na jednotlivé akce, kluby nebo závodníky. 

 

Co se podařilo: 
 
• Pravidelnou komunikací s atraktivním audiovizuálním obsahem zvýšit povědomí u široké 

veřejnosti o jachtingu, českých jachtařích, lokalitách a klubech, kde se dá jachting provozovat, a 

lodních třídách. Jachting úspěšně proniká do médií, a to i celostátních včetně televize. 

 
• Zajistit vnitřní informovanost jachtařské komunity atraktivním a technologicky moderním 

webem a sociálními sítěmi. 

 

• Přivést do klubů nové zájemce o jachting a tím vytvořit prostředí pro rozšíření členské 

základny. Růst členské základny je prokazatelný zejména u dětí. Ve třídě Optimist v posledních 

letech startovalo na MČR přes 90 českých závodníků. Letos se očekává přes 100 závodníků. 

Velký nárůst zaznamenává i třída RS Feva. Velké kluby v Praze a Brně mají plný počet dětí ve 

všech dětských třídách, které provozují.  

 

• Propagace jachtingu a jeho zviditelňování stejně jako nárůst členské základny přispívá i ke 

snazšímu získávání grantů a finanční podpory od státních institucí, a to jak pro ČSJ, tak 

jednotlivé kluby nebo akce. 

 

• Vytvořit prostředí pro získání sponzorů pro závodníky reprezentace (dospělé i mládežnické) – 

v současné chvíli jsou připraveny všechny podklady (monitoring tisku, představení jachtingu a 

ČSJ, návrh spolupráce pro partnery, video medailonky reprezentantů, databáze fotografií, 

životopisy reprezentantů a podobně) pro oslovování potenciálních sponzorů a partnerů jak PR 

komisí ČSJ, tak jednotlivými závodníky nebo zástupci klubů, lodních tříd či pořadateli závodů.  

 

Ráda bych ve své práci pokračovala i v dalším čtyřletém olympijském období, abych mohla nadále 

zvyšovat popularitu a medializaci českého jachtingu, a tím přivést k jachtingu nejen více aktivních 

sportovců, zejména dětí, ale také silné sponzory a důležité partnery.  

 

22. 9. 2020 

 

Eva Skořepová 


