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

sportovních svazů - závěrečná zpráva

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

1. Požadavky klubů

a. Materiální požadavky

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

b. Ostatní požadavky

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

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

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

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

• potřeba podpořit co nejširší růst mládežnické členské základny v klubech

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

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



3. Přidělení nových lodí Laser

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4. Přidělení nových lodí Optimist

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

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

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

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

• udržovací poplatek za 1 rok činí 4.000,- Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

5. Hodnocení projektu

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

Zapsal: T. Musil, místopředseda ČSJ

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

Duchcov 1
Lanškroun 3
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