
 

 

Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ) 

Jednání se uskutečnilo dne 20.1.2021 od 17:00 prostřednictvím MS Teams. 
 
Přítomen: Tomáš Musil (TM), Ondřej Bobek (OB), Martin Žižka (MŽ), Vladimír Dvořák (VD), Vojtěch 
Lambl (VL) 
Omluven:  
Host:  
 

 
1. Pracovní skupina pro úpravu Koncepce podpory rozvoje jachtingu (C22) 

Během listopadového jachtařského fóra byl sportovním úsekem představen návrh změn 
struktury Sportovního úseku, a především jeho profesionalizace. TM navrhl, aby se na práci v 
příslušné pracovní komisi podíleli členové Sportovního úseku. TM navrhl také trenéry SPS a 
SCM. Tito budou osloveni samostatně T. Musilem. Dále jsou k práci této komise zváni 
dobrovolníci prostřednictvím článku na webu sailing.cz. Sportovní úsek hlasováním předložený 
návrh jednohlasně přijal. 
 

2. Třídový trenér ALT Laser 
Sportovní úsek dále projednával návrh na finanční podporu činnosti druhého trenéra ALT Laser. 
Návrh má hlavní parametry:  

• trenérská činnosti v rozsahu 30 dní na vodě,  

• cílení na LT ILCA / Laser 4.7, tj. příprava závodníků pro další postup v rámci SCM a RD na LT 
ILCA / Laser.  

SU rozhodl návrh podpořit. 
SU navrhuje VV ČSJ vypsat výběrové řízení na tuto pozici. 
 

3. KMR – dlouhodobá zápůjčka 4 lodí 29er ALT 29er 
TM informoval, že zaslal Janě Košťálové, zástupkyni ALT 29er, návrh smlouvy na dlouhodobou 
zápůjčku 4 lodí 29er. Zároveň požádal Pavla Bobka o dopracování této smlouvy. ALT 29er se 
k návrhu smlouvy vyjádřil během společné schůze. Upravený návrh se zapracovanými 
připomínkami byl ALT 29er zaslán k odsouhlasení. 
 

4. Návrh koncepce podpory ALT 29er 
V návaznosti na návrh koncepce podpory ALT 29er zaslaný 17. 11. 2020 Výkonnému výboru 
TM domluvil se zástupkyní ALT Janou Košťálovou schůzku, která proběhla 20. 1. online. Schůze 
se účastnili Jana Košťálová, Jan Pokorný, Ondřej Bobek a Tomáš Musil. Byly projednány úpravy 
v nájemní smlouvě svazových lodí 29er závodníkům této třídy. Úpravy byly předány Pavlu 
Bobkovi k zapracování do smlouvy.  
 

5. Eva Flosmanová – žádost o zapůjčení staršího Lasera 
KVS obdržela 22. 12. 2020 žádost Evy Flosmanové o zapůjčení starší lodi ILCA (Laser) pro dceru 
Kristýnu Flosmanovou (2006, reg.č. 1304-0262) na sezónu 2021. Trenér SCM Laser žádost 
podporuje. 
Sportovní úsek hlasováním předložený návrh jednohlasně přijal. 
 
 
 
 



 

 

6. KMR – rozdělování materiálu z investiční dotace 2020 
Proběhlo proměření 10-ti závodních Optimistů Devoti ve skladu v Roudnici a byly jim doplněny 
certifikáty. Proměření Optimistů Far East proběhne v YC CERE v únoru, až budou vhodné 
povětrnostní podmínky.  
Je připravováno znění smluv ČSJ s kluby, které obdrží materiál z investiční dotace 2020. 
 

7. KTM – nominační pravidla pro LT Q na ME a MS 2020 
Byl schválen návrh kvalifikačních pravidel na MS a ME, předložený trenérkou SpS Q (návrh 
schválený ALT Q i KTM). Jejich zveřejnění bude nadále v gesci trenérky a ALT Q. 
 

8. Doplnění KVS 
TM informoval o rozšíření Komise vrcholového sportu o Antonína Mrzílka. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsal: T. Musil 

Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK 


