
 
 

 

Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ) 

Jednání se uskutečnilo dne 14.4.2022 od 17:30 prostřednictvím MS Teams. 

 

Přítomen: Johana Nápravníková Kořanová (JNK), Dominika Vaďurová (DV), Štěpán Novotný 
(ŠN), Milan Hájek (MH), Karel Lavický (KL), Nikol Staňková (NS), Tomáš Musil (TM), Karel Bauer 
(KB), Martin Žižka (MŽ) 

Omluven: Vojtěch Lambl (VL), Vladimír Dvořák (VD), Roman Teplý (RT), Antonín Mrzílek (AM), 
Ondřej Bobek (OB) 

Host: 0 

 

 

1. Revize ostatních směrnic v návaznosti na úpravy B9 a C12 

ŠN provedl revizi směrnic ČSJ a vyhledal ty, které je třeba aktualizovat s ohledem na nedávné 
úpravy směrnic B9 a C12. Jedná se o směrnice C2, C17, C19, C20, C22 a D2. Sportovní úsek 
pověřil ŠN a KB aktulizací těchto směrnic. Návrhy těchto úprav budou předloženy na květnové 
schůzi Sportovního úseku. 

 

2. Návrh finanční podpory a zdroje financování pro dva nové členy SpS Techno 293 

TM předložil návrh na přerozdělení vyčleněné finanční podpory členů SPS Techno 293 takto: každý 
ze členů SPS Techno 293 obdrží finanční příspěvek 30 000,- Kč. Příspěvek skupiny, jehož rozdělení 
jednotlivým jejím členům je v kompetenci trenéra SPS Techno 293, bude ve výši 60 000,- Kč. 
Celkový plánovaný rozpočet SpS na Techno 293 se tímto nemění. Sportovní úsek jednohlasně tento 
návrh přijal.  

 

3. Prototyp karty závodníků a plány přípravy 

Sportovní úsek jmenoval pracovní skupinu ve složení JNK, DV, NS, ŠN, MH, KB a TM, jejímž úkolem 
je dopracovat zadání funkcí a výstupů plánů přípravy a karty závodníka (výsledková historie). ŠN 
spolu s KB do 25. 4. předloží k připomínkám pracovní skupiny první verzi návrhu formátu 
tréninkových plánů a karet závodníka. Materiál bude sloužit jako podklad – zadání pro zpracování 
elektronických verzí ať už ve vlastním informačním systému či Yarmillu apod. 

 

4. Zprávy týkající se sportu 

Přítomní trenéři SPS a SCM předložili své zprávy o činnosti za březen 2022. Ti, kteří tak neučinili, 
byli vyzváni, aby své zprávy do konce týdne předložili.  

 

5. Zprávy o finančních záležitostech 

TM informoval o schůzce s předsedou NSA Filipem Neusserem, kde byl spraven o úmyslu dokončit 
proces letošních dotací v průběhu dubna. Tento termín bude možné dodržet pouze v případě, že v 
dané skupině sportů budou mít všechny svazy podanou žádost o dotace v pořádku bez potřeby 
jejího doplnění / oprav. Takovýto ideální případ nelze realisticky očekávat. Žádný mezní termín pro 
vyplacení dotací není stanoven. Z tohoto důvodu je rozumné plánovat cashflow ČSJ 
s předpokladem vyplácení dotací na přelomu května a června. 

Sportovní úsek dále doporučuje VV ČSJ vyplacení druhé zálohy členům RD 2024 a RD 2028 ve výši 



 
 

 

zohledňující aktuální stav cashflow ČSJ. 

 

6. Žádost posádky Veronika Živná – Kateřina Živná 

Sportovní úsek obdržel žádost posádky 49er FX Veronika a Kateřina Živná o zařazení do 
reprezentačního družstva ČSJ a o finanční podporu své závodní činnosti. Členové SÚ byli zevrubně 
seznámeni s výsledky této posádky. Při zařazování do jednotlivých RD Sportovní úsek přihlíží 
především k výsledkové historii posádky, kdy posádka musí v dané LT prokázat svými výsledky z 
MS, ME případně závodů sv. poháru, že v redukovaném pořadí těchto závodů se umísťuje nejhůře 
2 místa za postupovou kvótou na OH. Do RD mohou být zařazeni i sportovci, kteří tuto podmínku 
nesplňují (například přešli na jinou LT, změnili složení posádky, dosud se v dané třídě MS / ME 
nezúčastnili apod.). Vysokou úroveň výsledků z MS / ME a závodů SP pak musí prokázat výsledky 
z jiné olympijské LT. U posádek, kdy tato kritéria splňuje pouze část posádky, posuzuje SÚ 
individuálně zkušenosti a potenciál ostatních členů posádky. Zařazeni mohou být i juniorští 
závodníci, kteří se umístili na MSJ / MEJ do 10. resp. 5. místa. Součástí žádosti o zařazení do RD 
musí být rámcový plán přípravy, výkonnostní cíle, trenérské zabezpečení, logistika, plán fyzické a 
mentální přípravy, rozpočet a požadovaná výše příspěvku. 

Po zvážení všech těchto podmínek SÚ jednohlasně rozhodl žádosti nevyhovět a doporučuje VV ČSJ 
žádost zamítnout. 

 

7. Schválení tohoto zápisu 

TM nechal 16. 4. hlasovat o tomto znění zápisu ze schůze SÚ per rollam. Toto znění zápisu ze 
schůze SÚ ze dne 14. 4. 2022 Sportovní úsek hlasováním přijal (pro: TM, NS, MH, JNK, KL, ŠN, 
DV, KB, MŽ, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zapsal: Tomáš Musil                                  Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zápis z jednání Komory trenérů Sportovního úseku ČSJ 

Jednání se uskutečnilo dne 12. 4. 2022 od 19:00 prostřednictvím MS Teams. 

 

Přítomen: Johana Nápravníková Kořanová (JNK), Nikol Staňková (NS), Johana Rozlivková (JR), Dominika 
Vaďurová (DV), Milan Hájek (MH), Štěpán Novotný (ŠN), Tomáš Musil (TM) 

Omluven: Ondřej Bobek (OB) 

Host: 0 

1. Laboratorní testy 

Jarní kolo laboratorního testování se z časových důvodů závodníků neuskuteční. Po vyjasnění budgetu ČSJ 

(cca květen) JNK, TM a OB obnoví debatu, ve kterých centrech se testování uskuteční. JNK počítá s 

podzimním kolem laboratorního testování. 

2. Úprava měsíční zprávy trenéra 

ŠN a TM navrhli přesunout celé vytváření zprávy do prostředí tréninkového deníku Yarmill. Prostředí by 

bylo podobné tomu, co vyplňují závodníci. Zprávu by bylo možné exportovat do PDF. TM a ŠN si ještě 

zavolají kvůli konkrétní podobě zprávy ve středu 13.4. Téma bude dále probráno i při jednání SÚ. 

3. Dodatky k trenérským smlouvám 

TM pošle trenérům k nahlédnutí připravené dodatky ke smlouvám, aby je mohli podepsat v součinnosti s 

M. Souškem. 

 

 

 

 

Zapsala: Johana Nápravníková Kořanová    Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK 

 

 


