
 

 

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 
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