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1. Stav jachtingu  
Stávající stav vrcholového sportu v jachtingu je velmi znepokojivý, a to zejména z pohledu budoucí 

účasti na OH a reprezentantů, kteří by měli naději se kvalifikovat na OH.  

1.1. Důvody stavu spatřujeme zejména v následujících oblastech, které buď nejsou naplněny, 

nebo jsou v jiných státech vnímány rozdílně. 

- Dlouhodobě jasná koncepce 

- Stanovení si jasných priorit 

- Profesionalizace sportovního odvětví, která je v jachtařských zemích na zcela jiné úrovni  

- Finance 

- Publicita sportu  

2. Krátkodobé cíle / priority 
Chtěli bychom si sjednotit krátkodobé cíle, tak, abychom byli schopni okamžitě reagovat na zlepšení 

fungování vrcholového/olympijského jachtingu. 

2.1. Cíl 1 

Dlouhodobým sledováním závodníků, stanovením plánů sezón a jejich vrcholů a sledováním 

vývoje jednotlivců vybírat správné adepty pro RD a vrcholné soutěže. Jednoduché pravidlo je 

nasměrovat větší podporu menší (perspektivní) skupině závodníků.  

(List závodníka, který jsme vypracovali a představili některým členům RD je nástrojem pro 

sledování výše uvedeného). Velmi podobně jsme to pojali u sledování práce trenérů, kdy 

bude do konce září představen jejich plán sezóny včetně dalších nezbytností.  

2.2. Cíl 2 

Poskytnout veškerou možnou podporu jachtařům, kteří mají možnost se kvalifikovat na OH 

2020. 

Tato podpora by se měla týkat všech možností, které je ČSJ schopen nabídnout. Je třeba se o 

tom bavit, tak, abychom byli schopni správně zajistit účast na posledním kvalifikačním 

závodě v Janově. 

2.3. Cíl 3 



Do poloviny roku 2020 představit koncepci pro 4 leté olympijské období, tak, abychom byli 

schopni se seriózně ucházet o kvalifikaci na OH 2024. 

Součástí je i stanovení si jasných priorit, které můžeme během tohoto období splnit. Jsou to 

například fungování RD a komunikace jako týmu (ne individualit), funkce trenéra fyzické 

kondice, finanční podpora RD (ČSJ, sponzoři atd). 

2.4. Komunikace, jednoduchost, odpovědnost 

KVS se skládá z lidí, kteří se dlouhodobě pohybují v blízkosti závodníků a jsou obeznámeni 

s problematikou skupin a jednotlivců. Je to samostatná Komise, která navrhuje a doporučuje 

řešení, která vycházejí ze znalostí konkrétních problémů. Je třeba zjednodušit některé 

postupy směrem k VV ČSJ, které celou agendu zjednoduší. Je to například: 

- Schvalování/vyřazování členů SPS, SCM (na základě doporučení trenérů) 

- Rozdělování materiálu (včetně půjčování člunů) 

- Řízení a kontrola práce trenérů 

a některá další, která budou dávána VV ČSJ pouze na vědomí a tím umožní pružné řešení 

situací, kvůli nimž se VV ČSJ nebude muset scházet. 

Nemůže docházet k situacím kdy KVS není vůbec informována o zásadních věcech týkajících 

se přímo jejích kompetencí a pravomocí. 

V opačném případě bude na škodě sport, a hlavně nadějní jednotlivci, kterých se to přímo 

týká.  

2.5. Budget 

Chceme požádat o stanovení budgetu pro KVS ve výši 200 000,- Kč /rok a více na pokrytí 

nutných cestovních nákladů spojených s podporou RD (ne jen pro KVS, ale i pro případné 

specialisty, kteří by mohli RD pomoci). 

3. Dlouhodobé vize 
By měly napomoci dodržování odsouhlaseného směru, který bude respektován i nad rámec 4letého 

volebního období. 

3.1. Vize 1 

Striktně rozdělovat jachting na vrcholový/olympijský, sportovní a rekreační. Za prioritu KVS 

považujeme orientaci na vrcholový olympijský jachting za plné podpory všech ostatních 

jachtařů, kteří jsou součástí sportovního dění. KVS si jasně uvědomuje, že bez podpory 

široké sportovní veřejnosti se neobejde a každý jachtař na vodě je důležitou veřejnou 

podporou těch, kteří se snaží prosadit na vrcholných sportovních akcích. Jejich podpora se 

jim vrací i tím, že olympijský jachting na sebe váže nezbytnou finanční podporu, která je 

přerozdělována dál a směřuje i do jachtingu sportovního nebo rekreačního.  

Důležité poučení po diskusi s PhDr. MARIANEM JELÍNKEM, Ph.D. (expertem na mentální 

rozvoj sportovců, trenérem a odborníkem na vrcholový sport): Nezbývá nám nic jiného než 

se soustředit na kvalitu, a ne na kvantitu. Kvalita nám pomůže pozitivně ovlivnit kvantitu 

formou nových zájemců o jachting.  

Tento trend jsme mohli v minulosti pozitivně vnímat například u biatlonu. 

3.2. Vize 2 Změna myšlení 

Je nutné od mládí vychovávat jedince, kteří budou schopni správně vnímat a oceňovat krásu 

sportu jménem jachting. Na druhou stranu si musí být vědomi, že postupem směrem 

k olympijským LT se jedná o velmi tvrdou dřinu, fyzicky velmi podobnou sportům jako je 

veslování, atletika a další. Nutná podpora ze strany oddílů a KTM atd. 

 

 

3.3. Vize 3 Finanční podpora 



Pokusit se těm nejlepším umožnit podobné podmínky, jako mají zahraniční soupeři. 

Nemůžeme očekávat zásadní zlepšení, pokud si stávající reprezentanti hradí cca 60% a více 

z vlastního rozpočtu. 

Tento fakt je také důvodem, proč mnoho nadějí nepokračuje dále a v lepším případě se 

věnuje jachtingu sportovnímu, popřípadě rekreačnímu.  

3.4. Vize 4 

Jak přiblížit jachting široké veřejnosti a tím získat sponzorské peníze pro činnost RD. Myslíme 

si, že bez odborné pomoci to není možné. Stávající stav propagace jachtingu je neudržitelný. 

 KVS cítíme podporu od KTM, kde jsme si názorově blízcí. TMK, je v podobě Zdenála Sunderhaufa 

další oporou, která nám nezištně pomáhá a sport ji zajímá. Těšíme, se na moment, kdy i ostatní 

komise, jednotlivci budou cítit sounáležitost se sportem tak unikátním, jakým jachting bezesporu je, a 

to ve všech jeho formách. 

K zamyšlení 

Jsme schopni řídit společnost s rozpočtem 21 mil. Kč na základě 10 ročních schůzek? 

 

 

V Praze 19/09/2019 


