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1. O jachtaři roku rozhodla olympiáda. Přesněji jachtařkou roku 2016 se stala Veronika 
Kozelská Fenclová   
sportovnilisty.cz | 13.01.2017 | Petr Skála | 0.80  
http://www.sportovnilisty.cz/voda/o-jachtari-roku-rozhodla-olympiada-presneji-jachtarkou-roku-2016-s...   
http://www.sportovnilisty.cz/voda/o-jachtari-roku-rozhodla-olympiada-presneji-jachtarkou-roku-2016-se-stala-
veronika-kozelska-fenclova/  

   
2. Jachtařkou roku 2016 se stala Veronika Kozelská Fenclová   
regiony24.cz | 13.01.2017 | 0.80  
http://www.regiony24.cz/38-229136-jachtarkou-roku-2016-se-stala-veronika-kozelska-fenclova   
http://www.regiony24.cz/38-229136-jachtarkou-roku-2016-se-stala-veronika-kozelska-fenclova  

   
3. O novém jachtaři roku 2016 rozhodla olympiáda   
prazsky-zpravodaj.cz | 13.01.2017 | Veronika Kozelská Fenclová Yacht | 0.80  
http://prazsky-zpravodaj.cz/sport/vodni-sport/o-novem-jachtari-roku-2016-rozhodla-olympiada/   
http://prazsky-zpravodaj.cz/sport/vodni-sport/o-novem-jachtari-roku-2016-rozhodla-olympiada/  

   
4. VÝSLEDKOVÝ SERVIS   
Kroměřížský deník | 13.01.2017 | 14 | Sport /Florbal, volejbal a servis | 0.80  
http://kromerizsky.denik.cz/   
JACHTING Anketa Jachtař roku 2016: Absolutní vítěz: 1. Veronika Kozelská-Fenclová 53 bodů. Muži: 1. Ondřej 
Teplý 507, 2. Daniel Bína 484, 3. Milan Koláček 462. Ženy: 1. Veronika Kozelská-Fenclová 833, 2. Markéta 
Audyová 351, 3. Michaela Kořanová/Lenka Mrzílková 347.  

   
5. výsledky, fakta   
Sport | 13.01.2017 | 11 | Kanoistika | 0.80  
http://deniksport.blesk.cz/   
JACHTING REPREZENTANTKA VERONIKA KOZELSKÁFENCLOVÁ triumfovala v anketě o nejlepšího jachtaře 
uplynulého roku. Dvanáctá žena z olympijských her v Riu de Janeiro v lodní třídě Laser Radial získala v 
hlasování delegátů svazové konference 53 bodů a hlavní kategorii ovládla už pošesté v kariéře.  

   
6. Kozelská-Fenclová pošesté vyhrála anketu o jachtaře roku   
sport.cz | 12.01.2017 | Veronika Fenclová | 0.80  
https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/844277-kozelska-fenclova-poseste-vyhrala-anketu-o-jachta...   
https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/844277-kozelska-fenclova-poseste-vyhrala-anketu-o-jachtare-rok
u.html  

   
7. Kozelská-Fenclová pošesté vyhrála anketu o jachtaře roku   
blesk.cz | 12.01.2017 | 0.80  
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/291178/kozelska-fenclova-poseste-vyhrala-anketu-o-jachtare-...   
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/291178/kozelska-fenclova-poseste-vyhrala-anketu-o-jachtare-roku.htm
l  

   
8. Kozelská-Fenclová pošesté vyhrála anketu o jachtaře roku   
ceskenoviny.cz | 12.01.2017 | 0.80  
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kozelska-fenclova-poseste-vyhrala-anketu-o-jachtare-roku/1437282   
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kozelska-fenclova-poseste-vyhrala-anketu-o-jachtare-roku/1437282  

   
9. Kozelská-Fenclová pošesté vyhrála anketu o jachtaře roku   
Sport.cz | 12.01.2017 | Ostatní | 0.80  
https://www.sport.cz/clanek/844277-kozelska-fenclova-poseste-vyhrala-anketu-o-jachtare-roku.html   
Další dva účastníci loňské olympiády Karel Lavický a Viktor Teplý v Jachtaři roku nebodovali. "Dvanácté místo 
z olympiády? Poté, co jsem si to zhodnotila, jsem za něj ráda, ale chtěla jsem být do desítky.  

   
10. Neratovické jachtařky mají šanci získat titul té nejlepší   
denik.cz | 09.01.2017 | CREA:, Barbora Walterová | 0.84  
http://melnicky.denik.cz/ostatni_region/neratovicke-jachtarky-maji-sanci-ziskat-titul-te-nejlepsi-20...   
http://melnicky.denik.cz/ostatni_region/neratovicke-jachtarky-maji-sanci-ziskat-titul-te-nejlepsi-20170109.ht
ml  

   
11. Neratovické jachtařky mají šanci získat titul té nejlepší   
Mělnický deník | 09.01.2017 | BARBORA WALTEROVÁ | 14 | Mělnicko | 0.87  
http://www.melnicky.denik.cz   
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1. V nominaci do Ria je 105 Čechů, Sáblíková chybí. Přesto poletí? Zeman kritizoval svaz   
sport.cz | 12.07.2016 | Jiří Orság | 0.80  
https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/792777-v-nominaci-do-ria-je-105-cechu-sablikova-chybi-pr...   
https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/792777-v-nominaci-do-ria-je-105-cechu-sablikova-chybi-presto-
poleti-zeman-kritizoval-svaz.html  

   
2. Bronzoví jachtaři   
Českobudějovický deník | 12.07.2016 | (vit). | 20 | Sport/Jižní Čechy | 0.84  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Černá v Pošumaví – V týdnu jachtingu na Lipně byl jihočeský jachting zastoupen jen ve třídě Létající 
Holanďan, mezi devíti startujícími loděmi se ale Jihočeši určitě neztratili. Na stupně vítězů se prosadili Karel 
Šimek a Pavel Beneš ze společenství Slavoj Hluboká nad Vltavou a DIM Bezdrev, a to na 3.  

   
3. Na paralympijské hry do Ria pojede nejméně 36 českých sportovců   
denik.cz | 11.07.2016 | Běla Třebínová, Vendula Dušková, Anežka Floriánková, Arnošt Petráček, 
Miroslav Smrčka | 0.84  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/na-paralympijske-hry-do-ria-pojede-nejmene-36-ceskych-sportovcu-20...   
http://www.denik.cz/ostatni_sport/na-paralympijske-hry-do-ria-pojede-nejmene-36-ceskych-sportovcu-
20160711.html  

   
4. Jachtař Ondřej Teplý se stal v dánském Aarhusu juniorským vicemistrem světa   
sportovnilisty.cz | 11.07.2016 | 0.89  
http://www.sportovnilisty.cz/voda/jachtar-ondrej-teply-se-stal-v-danskem-aarhusu-juniorskym-vicemist...   
http://www.sportovnilisty.cz/voda/jachtar-ondrej-teply-se-stal-v-danskem-aarhusu-juniorskym-vicemistrem-
sveta/  

   
5. Jachtař Teplý získal na juniorském MS stříbro   
ceskatelevize.cz | 10.07.2016 | 0.80  
http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/335575-jachtar-teply-ziskal-na-juniorskem-ms-stribro/   
http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/335575-jachtar-teply-ziskal-na-juniorskem-ms-stribro/  

   
6. Na Lipně se jelo jachtingové mistrovství republiky třídy Fireball   
budejckadrbna.cz | 09.07.2016 | Eva Skořepová, Dana Kulajová | 0.84  
http://www.budejckadrbna.cz/sport/vodni-sporty/12161-na-lipne-se-jelo-jachtingove-mistrovstvi-republ...   
http://www.budejckadrbna.cz/sport/vodni-sporty/12161-na-lipne-se-jelo-jachtingove-mistrovstvi-republiky-
tridy-fireball.html  

   
7. Na Lipně se jelo jachtingové mistrovství republiky třídy Fireball   
budejckadrbna.cz | 09.07.2016 | Eva Skořepová, Dana Kulajová | 0.84  
http://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/ceskokrumlovsko/12161-na-lipne-se-jelo-jachtingove-mistrovstvi-r...   
http://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/ceskokrumlovsko/12161-na-lipne-se-jelo-jachtingove-mistrovstvi-
republiky-tridy-fireball.html  

   
8. Na Lipně si jachtaři při mistrovství ČR třídy Fireball užili vítr i slunce. Soutěže zde 
pokračují..   
sportovnilisty.cz | 09.07.2016 | Eva Skořepová, Dana Kulajová | 0.80  
http://www.sportovnilisty.cz/voda/na-lipne-si-jachtari-pri-mistrovstvi-cr-tridy-fireball-uzili-vitr-...   
http://www.sportovnilisty.cz/voda/na-lipne-si-jachtari-pri-mistrovstvi-cr-tridy-fireball-uzili-vitr-i-slunce-
souteze-zde-pokracuji/  

   
9. Rudolf Krautschneider: Lidé a oceán   
literarky.cz | 06.07.2016 | 0.80  
http://literarky.cz/literatura/cteni/22365-rudolf-krautschneider-lide-a-ocean   
http://literarky.cz/literatura/cteni/22365-rudolf-krautschneider-lide-a-ocean  

   
10. Měsíc do her: kdo se kvalifikoval do Ria? Kteří Češi mají ještě naději?   
zpravy.iDNES.cz | 05.07.2016 | MAFRA, Tomáš Macek | Zprávy iDNES.cz /Rio 2016 | 0.80  
http://oh.idnes.cz/kvalifikace-olympijske-hry-rio-dmw-/rio-2016.aspx?c=A160704_225212_olympiada-rio-...   
Jachting Místa pro Rio získali Fenclová , pátá na mistrovství světa ve třídě Laser Radial, a v evropské 
kvalifikaci také Teplý na Laseru. Judo Určující byl redukovaný světový žebříček k 30.  

   
11. Hranice vody   
Esquire | 30.06.2016 | 32 | styl průvodce gentlemana | 0.84  



Letos se ale firma rozhodla rozšířit své pole působnosti i do neklidných jachtařských vod – vyrobila tyto hodinky 
America’s Cup Regatta, díky nimž se zároveň stala oficiálním "strážcem času" závodu Pohár Amerika. 
(Zajímavostí je, že v korunce hodinek Regatta se nachází karbonové vlákno z poslední vítězné lodi Oracle.  

   
12. Křížek na Lipně zdolal Hájka   
Mladá fronta Dnes | 29.06.2016 | (es) | 15 | Kraj Plzeňský | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jachting Souboj skvělých plzeňských jachtařů přinesla na Lipně v Černé v Pošumaví "Windy Point Skiff 
Regatta" lodní třídy RS700. Přestože se jednalo pouze o domácí pohárový závod, zúčastnilo se jej minulý 
víkend 17 lodí.  

   
13. Jachtaři na Lipně o české tituly   
Českobudějovický deník | 28.06.2016 | PETR VITOŇ | 18 | Sport/Jižní Čechy | 0.84  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
ročník Radavské regaty kajutových jachet Týden plný jachtingu čeká od první červencové soboty Lipno v 
Černé v Pošumaví. Černá v Pošumaví – "Bude to dost náročné, ale věříme, že to v našem klubu zvládneme. 
Hlavně, aby nám přálo počasí, hlavně vítr," věří jeden z rozhodčích a kapitánů doprovodného člunu Jan Tlášek.  

   
14. KAM O VÍKENDU V KRAJI ZA SPORTEM?   
Českobudějovický deník | 24.06.2016 | 18 | Sport/Jižní Čechy | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
JACHTING – Radavská regata kajutových jachet na Orlíku (10 na Radavě, neděle též 10), Modrá stuha 
pojišťovny (Pohár ČR tř. Pirát a krajský závod tř. Laser a Optimist v Třeboni (10 rybník Svět, neděle též 10). 
MOTORISMUS – Krajský přebor v motokrosu v Nihošovicích (12.  

   
15. Lidé netušili, co dělám, líčí jachtař Teplý   
5plus2 | 24.06.2016 | JAN DANĚK | 28 | Česká republika | 0.84  
Mysleli si, že nedělám jachting, ale něco jako veslování. Až v dnešní době hodně lidí jezdí na velké lodě do 
Chorvatska, tím se možná trochu povědomí o jachtingu rozšířilo." Právě Jadranské moře představuje nejbližší 
destinaci, kde se mohou čeští závodníci připravovat na moři.  

   
16. Plány Masterlanu zkřížilo zranění   
Mladá fronta Dnes | 23.06.2016 | (es) | 15 | Kraj Plzeňský | 0.84  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jachting Místo tří prestižních regat "jen" účast v podniku světové série foilujících katamaránů Flying Phantom 
a desátá příčka v kvalitní konkurenci. Taková je bilance jachtařského týmu Masterlan s Plzeňanem Davidem 
Křížkem po závodech ve Švýcarsku na Ženevském jezeře.  

   
17. Park Rio - Lipno? Chaos a přípravy na poslední chvíli, tvrdí starostové   
Mladá fronta Dnes | 20.06.2016 | Martin Beneš | 13 | Jižní Čechy | 0.87  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Podle oficiálního rozpisu má být v Černé jachting, lukostřelba, hřiště na ultimate frisbee a také fotbal. "Zatím 
jediné, co se stalo, je, že umístili billboard na začátku obce," dodává Pekárková. Obce netuší, jaký bude během 
akce režim, starostové nevědí, co mají odpovídat občanům nebo podnikatelům, kteří se na to ptají.  

   
18. Jachta je luxusní vila brázdící oceány. Nic jiného vám takovou svobodu nezaručí, říká 
šéfka jachtařství Azimut   
byznys.iHned.cz | 19.06.2016 | Jan Úšela | 0.84  
http://byznys.ihned.cz/c1-65338040-jachta-je-luxusni-vila-brazdici-oceany-nic-jineho-vam-takovou-svo...   
Protože má vedle něj ale vášeň také pro jachting, rozhodl se tyto dva světy spojit a založil si roku 1969 vlastní 
loděnici. Naše rodina pochází z oblasti Turína, takže stavíme většinu našich lodí právě tam," říká dcera 
zakladatele, která přiznává, že je výroba lodí v předhůří Alp poněkud nezvyklá, ale dává smysl.  

   
19. Jachta je luxusní vila brázdící oceány. Nic jiného vám takovou svobodu nezaručí, říká 
šéfka jachtařství Azimut   
blog.ihned.cz | 19.06.2016 | Jan Úšela | 0.84  
http://byznys.ihned.cz/c1-65338040-jachta-je-luxusni-vila-brazdici-oceany-nic-jineho-vam-takovou-svo...   
http://byznys.ihned.cz/c1-65338040-jachta-je-luxusni-vila-brazdici-oceany-nic-jineho-vam-takovou-svobodu-
nezaruci-rika-sefka-jachtarstvi-azimut  

   
20. Jachta je luxusní vila brázdící oceány. Nic jiného vám takovou svobodu nezaručí, říká 
šéfka jachtařství Azimut   
iHNed.cz | 19.06.2016 | Jan Úšela | 0.84  
http://byznys.ihned.cz/c1-65338040-jachta-je-luxusni-vila-brazdici-oceany-nic-jineho-vam-takovou-svo...   
http://byznys.ihned.cz/c1-65338040-jachta-je-luxusni-vila-brazdici-oceany-nic-jineho-vam-takovou-svobodu-
nezaruci-rika-sefka-jachtarstvi-azimut  

   
21. Lipno hostí olympijský park   
Mladá fronta Dnes | 17.06.2016 | — Lukáš Marek | 54 | Letní plovárna | 0.87  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   



Černá v Pošumaví, která je centrem vodních sportů na Lipensku, bude hostit závody v jachtingu, kitingu a 
windsurfingu. V Přední Výtoni se uskuteční turnaj v ragby či závod v triatlonu a v korytě řeky Vltavy u Loučovic 
se budou prohánět rafty a kajaky.  

   
22. Lidé netušili, co dělám, líčí jachtař Teplý   
5plus2 | 17.06.2016 | JAN DANĚK | 32 | Brněnsko, Blanensko a Vyškovsko | 0.84  
Mysleli si, že nedělám jachting, ale něco jako veslování. Až v dnešní době hodně lidí jezdí na velké lodě do 
Chorvatska, tím se možná trochu povědomí o jachtingu rozšířilo." Právě Jadranské moře představuje nejbližší 
destinaci, kde se mohou čeští závodníci připravovat na moři.  

   
23. Palkovický Luboš Mielec si z lotyšské Rigy přivezl cenné stříbro   
fm.denik.cz | 16.06.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://fm.denik.cz/ostatni_region/palkovicky-lubos-mielec-si-z-lotysske-rigy-privezl-cenne-stribro-2...   
Palkovice – Dva zástupci českého windsurfingu Pavel Hrubý z ČWA a Luboš Mielec z Jachting TJ Palkovice se 
zúčastnili Raceboard Masters World Championships 2016, který se konal v lotyšské Rize. ""Oba jsme se do Rigy 
vydali po vlastní ose.  

   
24. Palkovický Luboš Mielec si z lotyšské Rigy přivezl cenné stříbro   
denik.cz | 16.06.2016 | 0.80  
http://fm.denik.cz/ostatni_region/palkovicky-lubos-mielec-si-z-lotysske-rigy-privezl-cenne-stribro-2...   
http://fm.denik.cz/ostatni_region/palkovicky-lubos-mielec-si-z-lotysske-rigy-privezl-cenne-stribro-
20160616.html  

   
25. Palkovický Luboš Mielec si z lotyšské Rigy přivezl cenné stříbro   
Frýdecko-Místecký a Třinecký deník | 16.06.2016 | (red) | 17 | Sport | 0.80  
http://www.frydeckomistecky.denik.cz/   
Palkovice – Dva zástupci českého windsurfingu Pavel Hrubý z ČWA a Luboš Mielec z Jachting TJ Palkovice se 
zúčastnili Raceboard Masters World Championships 2016, který se konal v lotyšské Rize. "Oba jsme se do Rigy 
vydali po vlastní ose. Pavel vyjížděl v sobotu odpoledne s tím, že cestou přespí a dorazí do místa o den později.  

   
26. VE ZKRATCE   
Českobudějovický deník | 16.06.2016 | 18 | 0.84  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
JACHTING Letošní 35. ročník 24hodinové non stop plavby na Lipenském jezeře, který se měl jet tento víkend 
18.-19. června, dle poslední informace mluvčího námořního jachtingu na jihu Čech Jana Týmala byl odložen 
na neurčito!  

   
27. Stříbrnou plachetnici si z Jesenice o víkendu vezli bratři Siví ze Slavoje Hluboká   
Českobudějovický deník | 16.06.2016 | PETR VITOŇ | 18 | 0.84  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Další pohárový závod v jachtingu třídy Pirát přilákal na Jesenickou přehradu u Chebu tentokrát pouze sedm 
nejlepších českých posádek Cheb – Další pohárový závod v jachtingu třídy Pirát se jel na západě Čech. 
Konkrétně na Jesenické přehradě u Chebu.  

   
28. Jachtaři na Lipně o pohár starosty   
Českobudějovický deník | 15.06.2016 | PETR VITOŇ | 16 | Sport | 0.87  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Před startem jsme potkali i Michaelu Szmaragovski, dříve Uhlířovou, která se vrátila k závodnímu jachtingu po 
dlouhých jednadvaceti letech. "Je to zásluhou mého manžela Dana. Ten vybral lodičku, koupil ji a po jednom 
tréninku jsme tady," usmála se.  

   
29. Rodák z Prahy propadl kouzlu oceánu   
prahatv.eu | 14.06.2016 | Praha Ostatní Barbora Měkotová | 0.84  
http://prahatv.eu/zpravy/archiv/1/praha/ostatni/clanek/2587/rodak-z-prahy-propadl-kouzlu-oceanu   
http://prahatv.eu/zpravy/archiv/1/praha/ostatni/clanek/2587/rodak-z-prahy-propadl-kouzlu-oceanu  

   
30. KAM ZA SPORTEM?   
Českokrumlovský deník | 11.06.2016 | 19 | Sport /Českokrumlovsko | 0.80  
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/   
JACHTING – Pohár ČR a Pohár starosty Lipna ve třídách RS a 29er (10, YC Lipno, dokončení v neděli od 10). 
FOTBAL – divize: Č. Krumlov – Třeboň (10.15, hřiště Větřní), I. A třída: Kaplice – Ševětín (10), Velešín – Nová 
Ves /Brloh (13.  

   
31. Strach z vody, krádeže větru, žraloci. Teď vyhlíží (špinavé) Rio   
Mladá fronta Dnes | 11.06.2016 | Jan Daněk | 17 | Brno a jižní Morava | 0.96  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jachting je jednou z nejzábavnějších věcí, co znám," ujišťuje jediný Čech, jenž se bude v srpnu plavit v 
propíraných brazilských vodách. - Jachting může být zábavný, ale zároveň nebezpečný. Co se vám vybaví, 
když si vzpomenete třeba na mistrovství světa v australském Perthu před pěti lety?  

   



32. FOTO   
Českobudějovický deník | 08.06.2016 | 18 | Sport | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
JACHTING Bezvětří i hromy a blesky, to byla víkendová regata Cena Šumavy, pořádaná v šesti třídách za 
účasti 107 posádek JK Černá v Pošumaví. "Měli jsme pech na počasí," litoval rozhodčí Jan Tlášek. "V sobotu 
nefoukalo a vítr přišel až v podvečer,myodjeli dvě rozjížÔky.  

   
33. KAM O VÍKENDU V OKRESE ZA SPORTEM?   
Českokrumlovský deník | 04.06.2016 | 17 | Sport Českokrumlovska | 0.80  
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/   
JACHTING – Cena Šumavy a Pohár ČR tříd Evropa, Laser, 29 er, Vaurien a Optimist na Lipně (10, JK Černá, 
dokončení v neděli). FOTBAL – I. A třída: Nová Ves /Brloh – Čt. Dvory (hřiště Nová Ves), I. B třída: H. Planá – 
V. Brod, Frymburk – Netolice, KP žáci: Č.  

   
34. Jachting   
Moravskoslezský deník | 01.06.2016 | 18 | Sport /Olympiáda | 0.87  
http://www.moravskoslezsky.denik.cz/   
Do programu olympijských her byl jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním 
podmínkám byl závod zrušen. Lodě na olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé 
třídě byly srovnatelné a rozhodovalo umění sportovce.  

   
35. Zlato a bronz pro Maiera   
Ústecký deník | 28.05.2016 | (spo) | 22 | sport ústecký kraj | 0.84  
http://www.ustecky.denik.cz/   
V Torbole na Lago di Garda se konalo mistrovství světa veteránů v jachtingu lodní třídy Finn za účasti 
rekordních 355 závodníků z 39 zemí, kteří byli rozděleni do čtyř skupin. Zlato a bronz vybojoval pětinásobný 
olympionik Michael Maier z Roudnice.  

   
36. Zlato a bronz ron nz pro Maiera era   
Sport | 26.05.2016 | 13 | Moderní pětiboj | 0.80  
http://deniksport.blesk.cz/   
JACHTING V Torbole na Lago di Garda se konalo mistrovství světa veteránů lodní třídy Finn za účasti 
rekordních 355 závodníků z 39 zemí, kteří byli rozděleni do čtyř skupin. Obhájce titulu Rus Vladimir Krutskikh a 
stříbrný medailista z Athén Španěl Rafael Trujillo dokázali vyhrát všech šest odjetých rozjížděk ve skupinách.  

   
37. Španělské jachtaře v Riu přepadli. Vyvázli bez zranění   
Hradecký deník | 25.05.2016 | (čtk) | 20 | Sport | 0.80  
http://hradecky.denik.cz/   
Rio de Janeiro – Španělský olympijský vítěz v jachtingu Fernando Echavarri se stal při tréninku v Riu de 
Janeiro spolu s dvěma reprezentačními kolegy terčem loupežného přepadení. Útočníci se zbraněmi je o víkendu 
překvapili při cestě na snídani a sportovci měli podle Echavarriho štěstí, že z incidentu vyvázli bez zranění.  

   
38. Drsná předehra v Riu. Vítěze v jachtingu loupežně přepadli   
tyden.cz | 24.05.2016 | ČTK | Olympiáda | 0.89  
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/olympiada/drsna-predehra-v-riu-viteze-v-jachtingu-loupezne-prepadl...   
Španělský olympijský vítěz v jachtingu Fernando Echavarri se stal při tréninku v Riu de Janeiro spolu s dvěma 
reprezentačními kolegy terčem loupežného přepadení. Útočníci se zbraněmi je o víkendu překvapili při cestě na 
snídani a sportovci měli podle Echavarriho štěstí, že z incidentu vyvázli bez zranění.  

   
39. Španělští jachtaři vyvázli v Riu z loupežného přepadení   
blesk.cz | 24.05.2016 | 0.80  
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/270190/spanelsti-jachtari-vyvazli-v-riu-z-loupezneho-prepad...   
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/270190/spanelsti-jachtari-vyvazli-v-riu-z-loupezneho-prepadeni.html  

   
40. Zlato a bronz pro českou jachtařskou legendu Michaela Maiera   
sportovnilisty.cz | 24.05.2016 | 0.84  
http://www.sportovnilisty.cz/voda/zlato-a-bronz-pro-ceskou-jachtarskou-legendu-michaela-maiera/   
http://www.sportovnilisty.cz/voda/zlato-a-bronz-pro-ceskou-jachtarskou-legendu-michaela-maiera/  

   
41. Jachting   
Olomoucký deník | 24.05.2016 | 55 | Příloha - Deník Junior | 0.84  
http://www.olomoucky.denik.cz/   
Do programu olympijských her byl jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním 
podmínkám byl závod zrušen. Lodě na olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé 
třídě byly srovnatelné a rozhodovalo umění sportovce.  

   
42. Ester Janečková: Neumím být jen sama se sebou   
STYL - Právo | 24.05.2016 | KLÁRA ŘÍHOVÁ | 10 | Osobnost | 0.84  
http://pravo.novinky.cz/   
Protože žen, co dělají jachting, není moc, nedaly jsme dohromady správný osmičlenný tým a musely jsme 



závod zvládnout jen v šesti. Skoro jsme nespaly, ale daly jsme to – a neskončily ani poslední! Ještě teď trochu 
doplouvám na vlnách a nejradši bych se okamžitě vrátila.  

   
43. KAM ZA SPORTEM?   
Českokrumlovský deník | 21.05.2016 | 21 | Sport | 0.80  
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/   
JACHTING – MČR třídy Katamaran na Lipně (10, Jestřábí v Černé v Pošumaví, dokončení v neděli od 9). 
FOTBAL – I. A třída: Kaplice – Velešín (13.30), Nová Ves /Brloh – J. HradecB(hřiště Nová Ves), Větřní – 
Bavorovice, I. B třída: H. Planá – Sedlec, I.  

   
44. Rio? Pro Jihočechy jen sen   
Mladá fronta Dnes | 21.05.2016 | Roman Šperňák | 17 | Jižní Čechy | 0.87  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Vedle maratonce Jana Kreisingera ještě windsurfer Karel Lavický. Česká výprava přitom čítala 133 osob, z 
toho 68 mužů a 65 žen. A nejpočetnějším odvětvím byli atleti. Za nimi basketbalisté a pak veslaři. V Pekingu 
2008 byla situace bylo pět sportovců, kteří měli k jižním Čechám vztah.  

   
45. Ostrý vítr neodpouštěl jachtařům na Rozkoši chyby   
nachodsky.denik.cz | 19.05.2016 | Ostatní sporty | 0.87  
http://nachodsky.denik.cz/ostatni_region/ostry-vitr-neodpoustel-jachtarum-na-rozkosi-chyby-20160519....   
Spolu s ideálním vývojem povětrnostních podmínek si své zásluhy na krásných závodech a jejich bezchybné 
organizaci opět může připsat zkušený pořadatel, jachetní oddíl TJ Slávia – jachting Česká Skalice, z.s..Do 
kroniky jachtklubu život bohužel připisuje smutnou poznámku, že při sobotním slavnostním zahájení těchto 
závodů byla pronesena již jen tichá a uctivá vzpomínka na nedávno zesnulého dlouholetého významného 
činovníka českého jachtingu, uznávaného rozhodčího a jednoho ze zakládajících členů jachetního klubu na 
Rozkoši, Jaroslava Dvořáka z Nového Města nad Metují.  

   
46. Ostrý vítr neodpouštěl jachtařům na Rozkoši chyby   
denik.cz | 19.05.2016 | 0.87  
http://nachodsky.denik.cz/ostatni_region/ostry-vitr-neodpoustel-jachtarum-na-rozkosi-chyby-20160519....   
http://nachodsky.denik.cz/ostatni_region/ostry-vitr-neodpoustel-jachtarum-na-rozkosi-chyby-20160519.html  

   
47. Ostrý vítr neodpouštěl jachtařům na Rozkoši chyby   
Náchodský deník | 19.05.2016 | ZDENĚK PÁTEK | 21 | Sport - Náchodsko | 0.87  
http://nachodsky.denik.cz/   
Spolu s ideálním vývojem povětrnostních podmínek si své zásluhy na krásných závodech a jejich bezchybné 
organizaci opět může připsat zkušený pořadatel, jachetní oddíl TJ Slávia – jachting Česká Skalice, z.s.. Do 
kroniky jachtklubu život bohužel připisuje smutnou poznámku, že při sobotním slavnostním zahájení těchto 
závodů byla pronesena již jen tichá a uctivá vzpomínka na nedávno zesnulého dlouholetého významného 
činovníka českého jachtingu, uznávaného rozhodčího a jednoho ze zakládajících členů jachetního klubu na 
Rozkoši, Jaroslava Dvořáka z Nového Města nad Metují.  

   
48. Sourozenci z Plzně mají stříbro z ME   
Mladá fronta Dnes | 18.05.2016 | (es) | 15 | Kraj Plzeňský | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jachting Jakub Dobrý se sestrou Terezou, jachtaři Lokomotivy Plzeň, získali na Lipně stříbro na juniorském 
mistrovství Evropy třídy RS Feva. V konkurenci 73 posádek z 11 zemí se až poslední závodní den na první 
příčku vyhoupla favorizovaná britská posádka Lewis - Marshall.  

   
49. Závod "Věstonická Venuše" na Nových Mlýnech se vydařil   
jihomoravskenovinky.cz | 17.05.2016 | regiony | 0.87  
http://www.jihomoravskenovinky.cz/zpravy/regiony/zavod-vestonicka-venuse-na-novych-mlynech-se-vydari...   
Původní deštivá předpověď se nevyplnila a polojasná obloha s nárazy větru 10 - 12 m/s umožnila odjet 
pohárový závod, kterého se účastnil i olympionik Karel Lavický. Závodu se účastnilo 20 závodníků lodní třídy 
Raceboard, 13 třídy Bic Techno a 9 třídy Funboard.  

   
50. Stříbrné i bronzové medaile zůstávají doma   
e-sportfoto.cz | 17.05.2016 | 0.89  
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/stribrne-i-bronzove-medaile-zustavaji-doma/   
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/stribrne-i-bronzove-medaile-zustavaji-doma/  

   
51. Stříbrné i bronzové jachtařské medaile z ME třídy RS FEVA na Lipně zůstaly doma   
sportovnilisty.cz | 17.05.2016 | 0.89  
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/stribrne-i-bronzove-jachtarske-medaile-z-me-tridy-rs-feva-...   
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/stribrne-i-bronzove-jachtarske-medaile-z-me-tridy-rs-feva-na-lipne-
zustaly-doma/  

   
52. BORCI NA JUNIORSKÉM MISTROVSTVÍ SVĚTA DOBOJOVALI   
Českokrumlovský deník | 17.05.2016 | 2 | Českokrumlovsko | 0.89  
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/   



Skvěle si s nimi poradily české posádky, které v neděli držely první dvě místa průběžného pořadí," informovala 
včera Eva Skořepová, manažerka Českého svazu jachtingu. "Vedení patří pardubické posádce Jaroslav 
Čermák a Petr Košťál a druhé místo Jakubovi Dobrému a Tereze Dobré z Plzně.  

   
53. Mladí jachtaři bojují na Lipně o titulymistrů Evropy   
Mladá fronta Dnes | 16.05.2016 | (plu) | 15 | Jižní Čechy | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Od pátku do dneška bojují na hladině jihočeské přehrady o tituly mistrů Evropy v jachtingu ve třídě RS Feva. 
Začínající jachtaři musí na lehkých plastových lodích s plachtami dojet od břehu k několik set metrů vzdálené 
bójce, tam se otočit a zase míří zpět.  

   
54. Se zkušeným jachtařem za delfíny a překrásnou přírodou   
Jihlavský deník | 14.05.2016 | (tz) | 20 | U nás doma | 0.80  
http://wwwjihlavsky.denik.cz/   
Ideální pro lidi, co nemají žádnou zkušenost s jachtingem – pro všechny cestovatele a dobrodruhy," říká 
Kůdela. Na první "azorskou" etapu vypluje Kůdela 18. srpna, vzhledem k cenám letenek je ale vhodné je 
zarezervovat co nejdříve. "Jde o destinaci, kde má člověk cestující letadlem šanci navštívit jen jeden až dva 
ostrovy.  

   
55. KAM ZA SPORTEM?   
Českokrumlovský deník | 14.05.2016 | 21 | Sport - Českokrumlovsko | 0.80  
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/   
SOBOTA JACHTING OE ME toídy RS Feva na Lipni (10, Eerná, pokraeování v nedili a v pondilí), 16. roeník 
Lipno maratonu kajutových jachet a katamaranu (10, Lipno, pokraeování v nedili). ATLETIKA OE Frymburská 
desítka ve Frymburku (start námistí, 12.  

   
56. První český jachtař na paralympiádě v Riu   
novinky.cz | 13.05.2016 | Kamila Biddle | Vaše zprávy | 0.84  
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/praha/3672-37679-prvni-cesky-jachtar-na-paralympiade-v-riu....   
I přesto, že jachting není věkově omezen, uvědomuji si, že tato šance se nebude opakovat. I proto se 
pokusím udělat maximum, abych reprezentoval se ctí a získal pro Českou republiku dobré umístění," uvádí. 
Jachtingu se věnoval už od dětství.  

   
57. Mistrovství Evropy v jachtingu – třída RS Feva   
e-sportfoto.cz | 13.05.2016 | 0.80  
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/mistrovstvi-evropy-v-jachtingu-trida-rs-feva/   
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/mistrovstvi-evropy-v-jachtingu-trida-rs-feva/  

   
58. Na Lipně se jede Mistrovství Evropy v jachtingu třídy RS Feva   
regionalninoviny.cz | 13.05.2016 | 0.80  
http://regionalninoviny.cz/detail.php?kraj=jck&okres=CKU&zid=1463131255&tid=1387127019   
http://regionalninoviny.cz/detail.php?kraj=jck&okres=CKU&zid=1463131255&tid=1387127019  

   
59. Den otevřených dveří na Bezdrevu se vydařil   
Českobudějovický deník | 05.05.2016 | PETR VITOŇ | 17 | Sport - Českobudějovicko | 0.84  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Olympionik Karel Lavický představil windsurfingový komplet, na kterém se bude závodit na letošních 
olympijských hrách v Riu. "Potom, co jsem jim to na vodě ukázal, si to několik odvážlivců samo i zkusilo," těšilo 
Lavického.  

   
60. servis ve spolupráci s Českou unií sportu   
Sport | 05.05.2016 | 20 | Tenis | 0.80  
http://deniksport.blesk.cz/   
JACHTING Veronika Kozelská Fenclová byla pátá v závodě SP v Hyeres Naše olympionička Veronika Kozelská 
Fenclová skvěle rozjela Světový pohár v Hyéres ve Francii, který se jel od 27. 4. do 1. 5. První dva dny se 
držela na druhém místě, pak klesla na třetí a těsně před finálovou rozjížďkou byla na čtvrtém místě, jen dva 
body za úřadující mistryní světa Alison Youngovou z Velké Británie.  

   
61. Z prkna se nepadá, ale skáče   
Českobudějovický deník | 03.05.2016 | (win) | 15 | U nás doma | 0.84  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
V jachtingu jsem byl člen oddílu Pozemních staveb na Bezdrevu. Nejdůležitějším rádcem v jachtingu mi byl 
Jiří Petráček z Hluboké nad Vltavou. S ním jsem jezdil na lodi a lodě také stavěl. A při jachtařských závodech 
na Lipně v roce 1972 jsem se poprvé potkal s windsurfingem.  

   
62. Hájek a Preibischová ovládli Nové Mlýny   
Mladá fronta Dnes | 03.05.2016 | (es, sko) | 17 | Kraj Plzeňský | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jachting Plzeňští jachtaři Milan Hájek a Michaela Preibischová suverénně ovládli na Nových Mlýnech 
Pavlovskou regatu, závod Českého poháru ve třídě Fireball. Triumf závodníků Lokomotivy Plzeň podtrhla 



druhým místem posádka Jiří Čechura – Jan Will.  
   

63. Je známa desítka nejlepších sportovců našeho okresu   
Frýdecko-Místecký a Třinecký deník | 30.04.2016 | ROBERT SCHEDLING | 21 | Sport - Z Frýdecko - 
Místecka a Třinecka | 0.80  
http://www.frydeckomistecky.denik.cz/   
jachting), Olga Sikorová (šachy) Foto: OCENĚNÍ sportovci Frýdecko-Místecka a Třinecka za uplynulý rok. Foto: 
Deník/Robert Schedling  

   
64. Jachting   
Tachovský deník | 29.04.2016 | 26 | Sport - Olympijský seriál - 9. díl | 0.84  
http://tachovsky.denik.cz/   
Do programu olympijských her byl jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním 
podmínkám byl závod zrušen. Lodě na olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé 
třídě byly srovnatelné a rozhodovalo umění sportovce.  

   
65. Jachtaři na Klatovsku našli azyl na Hnačovském rybníce   
Klatovský deník | 29.04.2016 | (tk) | 26 | Sport - Olympijský seriál - 9. díl | 0.89  
http://klatovsky.denik.cz/   
Klatovsko – Mnozí lidé budou překvapeni, že i na Klatovsku, kde nejsou pro jachting ideální podmínky, existují 
jachtaři, kteří se tomuto sportu aktivně věnují. A zdaleka nejde o záležitost týkající se poslední doby. Vždyť 
oddíl jachtingu při TJ Klatovy byl ustanoven již v roce 1975.  

   
66. Jachting   
Klatovský deník | 29.04.2016 | 26 | Sport - Olympijský seriál - 9. díl | 0.84  
http://klatovsky.denik.cz/   
Do programu olympijských her byl jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním 
podmínkám byl závod zrušen. Lodě na olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé 
třídě byly srovnatelné a rozhodovalo umění sportovce.  

   
67. Jachtklub Cheb oslavil padesátiny   
Chebský deník | 29.04.2016 | BEDŘICH KLIMA | 24 | Sport - Olympijský seriál 9. díl | 0.84  
http://chebsky.denik.cz/   
Václav Novotný, který je v současné době i státním trenérem jachtingu. Za těmito výsledky se skrývá nejen 
píle a poctivý trénink závodníků, ale také obětavá práce trenérů a činovníků, nadšení pro společnou věc 
ostatních členů Jachtklubu Cheb a v neposlední řadě finanční podpora města Cheb, Sportovní unie Chebska, 
Českého svazu jachtingu, Karlovarského kraje a všech ostatních, kteří jakýmkoliv způsobem přímo či 
nepřímo přispěli na sportovní činnost Jachtklubu Cheb.  

   
68. Jachting   
Chebský deník | 29.04.2016 | 24 | Sport - Olympijský seriál 9. díl | 0.84  
http://chebsky.denik.cz/   
Do programu olympijských her byl jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním 
podmínkám byl závod zrušen. Lodě na olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé 
třídě byly srovnatelné a rozhodovalo umění sportovce.  

   
69. Jachting   
Plzeňský deník | 29.04.2016 | 26 | Sport - Olympijský seriál - 9. díl | 0.84  
http://plzensky.denik.cz/   
Do programu olympijských her byl jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním 
podmínkám byl závod zrušen. Lodě na olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé 
třídě byly srovnatelné a rozhodovalo umění sportovce.  

   
70. Proudy jsou hodně šílené, říká Teplý o Riu   
Brněnský deník | 29.04.2016 | JAROSLAV KÁRA | 23 | Sport /Aktuálně | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/   
V Riu však bude jachting těžký, vítr není stabilní, proudy jsou hodně šílené. Nedá se nic předpovídat," 
upozorňuje. Foto:  

   
71. Jarní premiéra jachet na Rozkoši   
Mladá fronta Dnes | 29.04.2016 | (the) | 15 | Kraj Hradecký | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Tamní oddíl jachtingu pořádá na Rozkoši závody nazvané Jarní premiéra, kterých se účastní lodní třídy 
Optimist pro děti do 15 let a Splash, kde závodí starší mládež a dospělí. Jachty objíždějí okruh vytyčený 
bójkami. Start první rozjížďky je v plánu na 11 hodin.  

   
72. Bína: Celou loď včetně kormidla ovládám rukama   
strakonicky.denik.cz | 28.04.2016 | Ostatní sporty | 0.95  
http://strakonicky.denik.cz/ostatni_region/bina-celou-lod-vcetne-kormidla-ovladam-rukama-20160428-ea...   
Jachting je totiž velice nákladný sport a účast na vrcholné akci včetně kvalitní přípravy něco stojí.Daniel Bína 



věnuje veškeré volné prostředky svému milovanému koníčku, avšak ani to nestačí. Proto otiskl svůj příběh na 
portál startovac.  

   
73. Bína: Celou loď včetně kormidla ovládám rukama   
pisecky.denik.cz | 28.04.2016 | Ostatní sporty | 0.95  
http://pisecky.denik.cz/ostatni_region/bina-celou-lod-vcetne-kormidla-ovladam-rukama-20160428-sf43.h...   
Jachting je totiž velice nákladný sport a účast na vrcholné akci včetně kvalitní přípravy něco stojí.Daniel Bína 
věnuje veškeré volné prostředky svému milovanému koníčku, avšak ani to nestačí. Proto otiskl svůj příběh na 
portál startovac.  

   
74. Bína: Celou loď včetně kormidla ovládám rukama   
ceskokrumlovsky.denik.cz | 28.04.2016 | Ostatní sporty | 0.95  
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/ostatni_region/bina-celou-lod-vcetne-kormidla-ovladam-rukama-2016042...   
Jachting je totiž velice nákladný sport a účast na vrcholné akci včetně kvalitní přípravy něco stojí.Daniel Bína 
věnuje veškeré volné prostředky svému milovanému koníčku, avšak ani to nestačí. Proto otiskl svůj příběh na 
portál startovac.  

   
75. Bína: Celou loď včetně kormidla ovládám rukama   
taborsky.denik.cz | 28.04.2016 | Ostatní sporty | 0.95  
http://taborsky.denik.cz/ostatni_region/bina-celou-lod-vcetne-kormidla-ovladam-rukama-20160428-1mef....   
Jachting je totiž velice nákladný sport a účast na vrcholné akci včetně kvalitní přípravy něco stojí.Daniel Bína 
věnuje veškeré volné prostředky svému milovanému koníčku, avšak ani to nestačí. Proto otiskl svůj příběh na 
portál startovac.  

   
76. Jachtaři zvou na Bezdrev   
Českobudějovický deník | 28.04.2016 | (vit) | 19 | Sport Českobudějovicko | 0.87  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Zájemci o jachting i další hosté uvidí, jak to v takovém klubu chodí. Budeme mít nastrojené závodní lodě tříd 
Pirát, Létající Holanďan, Evropa, Optimist či Cadet,¨" zve jednatel klubu Jan Čutka mladší, dle něhož své 
olympijské prkno představí jediný jihočeský olympionik ve windsurfingu Karel Lavický.  

   
77. Sto dní. Jistotu Ria má devět jihomoravských zástupců   
blanensky.denik.cz | 27.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://blanensky.denik.cz/ostatni_region/sto-dni-jistotu-ria-ma-devet-jihomoravskych-zastupcu-201604...   
Teplý (jachting), A. Choupenitch (šerm), S. Bernardová a A. Dufková (synchronizované plavání), D. 
Kostelecký (sportovní střelba), P. Kelemen (dráhová cyklistika) Koho by Rio nemělo minout: J. Marcell, V. 
Veselý (atletika), J. Bárta, M.  

   
78. 100 dní do Ria! Tady je 65 jistých českých jmen pro olympiádu   
sport.blesk.cz – všechny kategorie | 27.04.2016 | 0.80  
http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-olympijske-hry-loh-rio-2016/267293/100-dni-do-ria-tady-je...   
http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-olympijske-hry-loh-rio-2016/267293/100-dni-do-ria-tady-je-65-
jistych-ceskych-jmen-pro-olympiadu.html  

   
79. Sto dní. Jistotu Ria má devět šťastných   
Brněnský deník | 27.04.2016 | JAN PAŘÍK | 20 | Sport - Aktuálně | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/   
Teplý (jachting), A. Choupenitch (šerm), S. Bernardová a A. Dufková (synchronizované plavání), D. 
Kostelecký (sportovní střelba), P. Kelemen (dráhová cyklistika) Koho by Rio nemělo minout: J. Marcell, V. 
Veselý (atletika), J. Bárta, M. Sáblíková (cyklistika), D.  

   
80. 22 dní, téměř 9000 km. Jachtař Koláček s Brasseurem skončili v Atlantiku osmí   
denik.cz | 26.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/22-dni-temer-9000-km-jachtar-kolacek-s-brasseurem-skoncili-v-atlan...   
Zaznamenali tak největší úspěch českého námořního jachtingu. S lodí Fulgur-Evapco pluli z Concarneau v jižní 
Bretani do cíle na ostrově Svatý Bartoloměj více než 22 dní. Za vítěznou jachtou zaostali o necelých šest hodin. 
" "Jsme obrovsky spokojení.  

   
81. Koláček doplul v závodě přes Atlantik osmý. Ale vyhladovělý a žíznivý   
sport.blesk.cz – všechny kategorie | 26.04.2016 | 0.84  
http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-vodni-sporty/267203/kolacek-doplul-v-zavode-pres-atlantik...   
http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-vodni-sporty/267203/kolacek-doplul-v-zavode-pres-atlantik-osmy-
ale-vyhladovely-a-ziznivy.html  

   
82. Se zkušeným jachtařem za delfíny a překrásnou přírodou   
vysocina-news.cz | 26.04.2016 | 0.80  
http://www.vysocina-news.cz/clanek/se-zkusenym-jachtarem-za-delfiny-a-prekrasnou-prirodou/   
http://www.vysocina-news.cz/clanek/se-zkusenym-jachtarem-za-delfiny-a-prekrasnou-prirodou/  

   
83. Český jachtař Milan Koláček spolu s Francouzem Braseurem dorazili do cíle   



ČT 1 | 26.04.2016 | 0.84  
Osmé místo v celkovém pořadí je velkým úspěchem českého námořního jachtingu. redaktor: Česká jachta 
Fulgur Evapco vedená Milanem Koláčkem dorazila do cíle téměř 9 tisíc kilometrů dlouhého závodu za 22 dní. 
Poslední den již téměř bez vody a potravin.  

   
84. Jachtaři již můžou napnout plachty   
ceskokrumlovsky.denik.cz | 25.04.2016 | Moje Českokrumlovsko | 0.84  
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/jachtari-jiz-muzou-napnout-plachty.html   
Jeho poloha navíc zajišťuje i dobré povětrnostní podmínky, bez kterých se jachting neobejde. Další z výhod je 
atmosféra, která v přístavu panuje. Většina těch, kteří zde svoji loď mají, se dobře zná a klub si udržuje 
rodinnou atmosféru. Jedním z jachtařů je Petr Meškán.  

   
85. Jachtaři již můžou napnout plachty   
ceskokrumlovsky.denik.cz - main page | 25.04.2016 | 0.84  
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/jachtari-jiz-muzou-napnout-plachty.html   
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/jachtari-jiz-muzou-napnout-plachty.html  

   
86. Jachtaři již můžou napnout plachty   
Českokrumlovský deník | 25.04.2016 | ONDŘEJ HELLEBRANT | 3 | Českokrumlovsko | 0.87  
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/   
O to jde v celém jachtingu nejvíc," říká PETR MEŠKÁN Černá v Pošumaví – Jachetní Klub Černá v Pošumaví se 
u svých členů těší veliké oblibě. Největší devizou tohoto přístavu je nepochybně jeho poloha, která místním 
jachtařům nabízí zážitek z plachtění ihned po opuštění přístavu.  

   
87. Lodě na vodě a dovolená v přírodě 2016 se koná ve dnech 21. – 24. 4. 2016 v Praze   
nicemagazine.cz – main page | 23.04.2016 | 0.80  
http://www.nicemagazine.cz/rubriky/sport_2/lode-na-vode-a-dovolena-v-prirode-2016-se-kona-ve-dnech-2...   
http://www.nicemagazine.cz/rubriky/sport_2/lode-na-vode-a-dovolena-v-prirode-2016-se-kona-ve-dnech-21-
24-4-2016-v-praze  

   
88. Bína: Celou loď včetně kormidla ovládám rukama   
Českobudějovický deník | 23.04.2016 | MICHAL HAVELKA | 6 | Jižní čechy | 0.97  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Jachting je totiž velice nákladný sport a účast na vrcholné akci včetně kvalitní přípravy něco stojí. Daniel Bína 
věnuje veškeré volné prostředky svému milovanému koníčku, avšak ani to nestačí. Proto otiskl svůj příběh na 
portál startovac.  

   
89. Jachtař z jihu se vydá do Ria   
Českobudějovický deník | 23.04.2016 | 1 | Titulní strana | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Vlevo je výrazná osobnost českého jachtingu Milan Hájek, nahoře je stříbrná olympijská medailistka z 
athénských her 2004, jachtařka Lenka Šmídová. Rozhovor s Danielem Bínou najdete na straně 6 Foto: Foto: 
archiv Daniela Bíny  

   
90. Plní si svůj životní sen   
TV Barrandov | 23.04.2016 | 0.84  
Eva SKALICKÁ, redaktorka: Se sponzorstvím jachtingu je ale v Čechách problém, profesionální příprava na 
světové úrovni totiž není pro našince zadarmo, přijde na 600 tisíc korun ročně. Vladimír TOMAN, ředitel výstavy 
lodě na vodě: Po naší tiskové konferenci zahájil na internetu startovač a během několika dnů mu už chybí jen 
400 tisíc.  

   
91. Autonehoda jachtaře Daniela Bínu nezastavila. I s vozíkem míří na olympiádu do Ria   
Blesk.cz | 21.04.2016 | Praha - Volný čas | 0.84  
http://www.blesk.cz/clanek/388818/autonehoda-jachtare-daniela-binu-nezastavila-i-s-vozikem-miri-na-o...   
Se závodním jachtingem Daniel Bína začal v roce 1982, závodil tehdy na juniorské lodní třídě Cadet a vzorem 
pro něj byl jachtař František Starý. Následně přešel na lodní třídu Evropa, ve které nadále soutěžil. O sedm let 
později, když mu bylo 19 let, přišel v životě Daniela Bíny velký zlom.  

   
92. Autonehoda jachtaře Daniela Bínu nezastavila. I s vozíkem míří na olympiádu do Ria   
blesk.cz | 21.04.2016 | 0.84  
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/388818/autonehoda-jachtare-daniela-binu-nez...   
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/388818/autonehoda-jachtare-daniela-binu-
nezastavila-i-s-vozikem-miri-na-olympiadu-do-ria.html  

   
93. VE ZKRATCE   
Českobudějovický deník | 21.04.2016 | (ort) | 18 | Sport | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
JACHTING Dva tradiční závody budou o víkendu na jihu Čech: 65. ročník Modré stuhy Bezdreva se pojede 
jako Pohár ČR třídy Pirát a krajský pohár tříd Evropa a Splasch, Velká cena YC Lipno nad Vltavou jako Pohár ČR 
lodní třídy Race skif (oba závody začínají v sobotu v 10 hod.  



   
94. Ve výsledcích a telegraficky   
Mladá fronta Dnes | 14.04.2016 | 18 | Plzeňský kraj | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jachting SVĚTOVÝ POHÁR katamaránů Flying Phantom, 1. díl v Cannes: 1. Boc-Ho/Roger 12, 2. 
Mourniac/Laperche 17, 3. Normand/Joubert (vš. Fr.) 18,... 11. Křížek/Harmáček (ČR/Plzeň, Team DISCOPMP) 
41. (sou, es) Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

   
95. Jachtaři bojují v Atlantiku: Hrozí jim bezvětří a dieta   
sport.blesk.cz – všechny kategorie | 13.04.2016 | 0.80  
http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-vodni-sporty/265806/jachtari-bojuji-v-atlantiku-hrozi-jim...   
http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-vodni-sporty/265806/jachtari-bojuji-v-atlantiku-hrozi-jim-bezvetri-a-
dieta.html  

   
96. Jeden bratr uspěl, druhý ne. Viktor Teplý pojede v Riu   
Mladá fronta Dnes | 06.04.2016 | (daj) | 15 | Brno a jižní Morava | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jachting Oba sourozenci snili o účasti na letních hrách. Pod pěti kruhy si z jachtařské dynastie Teplých 
zazávodí pouze starší Viktor. Místenku do Ria si závodník z Jachtklubu Brno zajistil ve třídě Laser v dodatečné 
kvalifikaci na Mallorce.  

   
97. VE ZKRATCE   
Českobudějovický deník | 05.04.2016 | 18 | Sport | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
JACHTING Pro Karla Lavického z DIM Bezdrev mistrovství světa ve windsurfingu, které se jelo na Mallorce, 
neskončilo dle jeho představ a na OH v Riu nepostoupil. Po velkém boji obsadil za reprezentanty Chorvatska a 
Běloruska třetí nepostupové místo.  

   
98. Posádka na lodi musí pracovat jako sehraný orchestr   
Českobudějovický deník | 05.04.2016 | (win) | 2 | Českobudějovicko | 0.94  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Tentokrát bude na dotazy Michala Stechera odpovídat Petr Beneš, jemuž učaroval námořní týmový jachting. - 
Lze stručně představit, co znamená námořní týmový jachting? Námořní týmový jachting znamená, že je na 
lodi více členů posádky, jejichž činnosti jsou vzájemně propojené a navazují jedna na druhou.  

   
99. Teplý doplachtil do Ria   
Právo | 04.04.2016 | (ČTK) | 18 | Sport | 0.80  
http://pravo.novinky.cz/   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na start z Londýna.  

   
100. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
tyden.cz | 02.04.2016 | ČTK | Ostatní sporty | 0.80  
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/ostatni-sporty/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá.  

   
101. Viktor Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
zpravy.iDNES.cz | 02.04.2016 | ČTK | Zprávy iDNES.cz /Rio 2016 | 0.80  
http://oh.idnes.cz/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-riu-psk-/rio-2016.asp...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá.  

   
102. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
plzensky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
103. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
pardubicky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
104. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
orlicky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 



Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
105. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
nymbursky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
106. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
zdarsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
107. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
rychnovsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
108. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
nachodsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
109. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
jihlavsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
110. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
jicinsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
111. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
chrudimsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
112. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
havlickobrodsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
113. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
valassky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
114. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
melnicky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 



Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
115. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
strakonicky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
116. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
prachaticky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
117. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
pisecky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
118. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
pelhrimovsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
119. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
jindrichohradecky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
120. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
liberecky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
121. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
kutnohorsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
122. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
krkonossky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
123. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
kolinsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
124. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
klatovsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 



Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
125. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
kladensky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
126. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
karlovarsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
127. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
chebsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
128. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
domazlicky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
129. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
teplicky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
130. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
jablonecky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
131. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
chomutovsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
132. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
decinsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
133. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
ceskolipsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
134. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
ceskokrumlovsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 



Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
135. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
ceskobudejovicky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
136. Jachtař Teplý vybojoval letenku do Ria. Musí si ale najít nového trenéra   
denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/jachtar-teply-vybojoval-letenku-do-ria-musi-si-ale-najit-noveho-tr...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá.  

   
137. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
svitavsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
138. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
tachovsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
139. Jachting je kontaktní sport, říká čerstvý účastník olympijských her v Riu Viktor Teplý   
zpravy.rozhlas.cz | 02.04.2016 | Jaroslav Plašil, Stanislav Zbyněk | /ostatnidiscipliny | 0.89  
http://www.rozhlas.cz/_zprava/1599519   
Ono se to nezdá, ale jachting je relativně kontaktní sport. S těmi padesáti loděmi jsme jezdili ve skupině, a 
bylo to docela našlapané. Člověk musí mít jasný plán a strategii, co chce v rozjížďce udělat," poukazuje na 
úskalí jachtingu Teplý.  

   
140. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
podripsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
141. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
bruntalsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
142. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
opavsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
143. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
karvinsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
144. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
fm.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 



v Riu si vybojovala už předloni v září.  
   

145. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
vyskovsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
146. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
znojemsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
147. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
breclavsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
148. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
blanensky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
149. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
hodoninsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
150. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
novojicinsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
151. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
kromerizsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
152. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
slovacky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
153. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
hranicky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
154. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
prerovsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 



v Riu si vybojovala už předloni v září.  
   

155. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
prostejovsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
156. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
sumpersky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
157. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
moravskoslezsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
158. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
zlinsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
159. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
ustecky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
160. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
taborsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
161. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
sokolovsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
162. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
rokycansky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
163. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
rakovnicky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 
v Riu si vybojovala už předloni v září.  

   
164. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
pribramsky.denik.cz | 02.04.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast 



v Riu si vybojovala už předloni v září.  
   

165. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
sport.aktualne.centrum.cz | 02.04.2016 | ČTK | Ostatní sporty | 0.80  
http://sport.aktualne.cz/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v/r%7e6d782f7cf8b...   
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský start z 
Londýna. Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá.  

   
166. Jachting je kontaktní sport, říká čerstvý účastník olympijských her v Riu Viktor Teplý   
rozhlas.cz – sport | 02.04.2016 | 0.87  
http://www.rozhlas.cz/_zprava/jachting-je-kontaktni-sport-rika-cerstvy-ucastnik-olympijskych-her-v-r...   
http://www.rozhlas.cz/_zprava/jachting-je-kontaktni-sport-rika-cerstvy-ucastnik-olympijskych-her-v-riu-
viktor-teply--1599519  

   
167. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu   
Sport.cz – ostatní | 02.04.2016 | 0.80  
http://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/763724-teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-n...   
http://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/763724-teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-
hrach-v-riu.html#rss  

   
168. Mořeplavec Milan Koláček vstříc poslednímu ryzímu dobrodružství, které na planetě 
existuje   
life.ihned.cz - life style | 01.04.2016 | 0.91  
http://hn.ihned.cz/c1-65227830-moreplavec-milan-kolacek-vstric-poslednimu-ryzimu-dobrodruzstvi-ktere...   
http://hn.ihned.cz/c1-65227830-moreplavec-milan-kolacek-vstric-poslednimu-ryzimu-dobrodruzstvi-ktere-na-
planete-existuje?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed  

   
169. Mořeplavec Milan Koláček vstříc poslednímu ryzímu dobrodružství, které na planetě 
existuje   
ihned.cz - hn | 01.04.2016 | 0.91  
http://hn.ihned.cz/c1-65227830-moreplavec-milan-kolacek-vstric-poslednimu-ryzimu-dobrodruzstvi-ktere...   
http://hn.ihned.cz/c1-65227830-moreplavec-milan-kolacek-vstric-poslednimu-ryzimu-dobrodruzstvi-ktere-na-
planete-existuje  

   
170. Jachting   
Pražský deník | 31.03.2016 | 15 | Sport | 0.84  
http://www.prazsky.denik.cz/   
Do programu olympijských her byl jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním 
podmínkám byl závod zrušen. Lodě na olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé 
třídě byly srovnatelné a rozhodovalo umění sportovce.  

   
171. Lavický zatím slibně   
Českobudějovický deník | 31.03.2016 | (vit) | 18 | Sport | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Hluboká nad Vltavou – Karel Lavický z YC DIM Bezdrev zahájil poslední kvalifikační závod surferů pro OH v 
Riu slibně, když uhájil po čtyřech rozjížďkách čtvrté místo a postoupildo"zlaté"skupiny."Ta si to rozdá o dvě 
postupové příčky.  

   
172. Jachting   
Liberecký deník | 30.03.2016 | 18 | Sport | 0.87  
http://www.liberecky.denik.cz/   
Do programu olympijských her byl jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním 
podmínkám byl závod zrušen. Lodě na olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé 
třídě byly srovnatelné a rozhodovalo umění sportovce.  

   
173. Jachty a Deník, to se rýmuje. A to díky Petru Vitoňovi!   
Českobudějovický deník | 29.03.2016 | (ort) | 60 | Příloha - Junior deník | 0.91  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
"Nikde se o jachtingu toho nedočteme tolik, jako v regionálním Deníku pro jižní Čechy," pochvalují si 
vyznavači tohoto krásného sportu po celé republice. "Ale není divu, že Deník na jihu Čech jachtingu tak přeje, 
mají tam totiž Petra Vitoně," dala se slyšet svazová mluvčí Eva Skořepová.  

   
174. Jachtař roku je z jihu   
Českobudějovický deník | 29.03.2016 | 60 | Příloha - Junior deník | 0.89  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Jachting Foto: KAREL LAVICKÝ zatím jako jediný jachtař z jihu Čech poznával atmosféru olympijských her v 
roli přímého účastníka a start naOHv Londýně 2012 pro něj byl splněným snem. "Moc jsem si to užíval," říká v 
dnešní příloze (str.  

   
175. Jachting   



Českobudějovický deník | 29.03.2016 | 58 | Příloha - Junior deník | 0.87  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Do programu olympijských her byl jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním 
podmínkám byl závod zrušen. Lodě na olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé 
třídě byly srovnatelné a rozhodovalo umění sportovce.  

   
176. Obrovský zážitek, říká Čutka   
Českobudějovický deník | 29.03.2016 | 57 | Příloha - Junior deník | 0.91  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Jachtařskou stopu na olympijských hrách hloubili i závodníci z jihu Čech Jachting Když v roce 1968 si dva 
američtí surfaři Holye Switzer a Jim Drake nechali patentovat princip oplachtěného plováku, jistě netušili, že 
vymysleli olympijskou jachtařskou třídu – windsurfing.  

   
177. Milan Koláček: V jachtingu není pro snobství místo   
penize.cz | 19.03.2016 | 0.99  
http://www.penize.cz/spotrebitel/309796-milan-kolacek-v-jachtingu-neni-pro-snobstvi-misto   
http://www.penize.cz/spotrebitel/309796-milan-kolacek-v-jachtingu-neni-pro-snobstvi-misto  

   
178. Milan Koláček: V jachtingu není pro snobství místo   
finmag.cz | 19.03.2016 | 0.99  
http://finmag.penize.cz/kaleidoskop/309796-milan-kolacek-v-jachtingu-neni-pro-snobstvi-misto   
http://finmag.penize.cz/kaleidoskop/309796-milan-kolacek-v-jachtingu-neni-pro-snobstvi-misto  

   
179. servis ve spolupráci s Českou unií sportu   
Sport | 17.03.2016 | 17 | Polemika | 0.80  
http://deniksport.blesk.cz/   
JACHTING Ondřej Teplý juniorským mistrem Evropy Ve slabém větru se odjela v Barceloně poslední rozjížďka 
mistrovství Evropy třídy Finn. Ondřej Teplý v ní zajel 21. místo a to mu stačilo, aby udržel celkové 16. místo v 
nabité konkurenci devadesáti závodníků a stal se mistrem Evropy mezi juniory.  

   
180. NEJLEPŠÍ JACHTAŘI OCENĚNI V PODOLÍ   
Tučňák | 14.03.2016 | (red) | 29 | Čtyřka sportuje | 0.80  
http://www.praha4.cz   
Radní městské části Praha 4 a starosta Sokola Podolí Jaroslav Míth (ODS) pogratuloval společně s představiteli 
Českého svazu jachtingu juniorskému mistru světa Ondřeji Teplému, který se stal jachtařem roku 2015, i 
dalším vítězům a vítězkám v jednotlivých kategoriích stejnojmenné ankety.  

   
181. Jachting? Je to kontaktní sport, stále se vyhýbáte lodím, říká olympionik Teplý   
denik.cz | 10.03.2016 | Ostatní sporty | 0.91  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/jachting-je-to-kontaktni-sport-stale-se-vyhybate-lodim-rika-olympi...   
Závodí v okruhovém jachtingu v olympijské třídě Laser Standard. - Trénuje ve skupině pod vedením 
chorvatského kouče, zimu strávil na Kanárských ostrovech, hájí barvy Jachtklubu Brno.  

   
182. Jachting je kontaktní, stále se vyhýbáte lodím   
Brněnský deník | 10.03.2016 | JAROSLAV KÁRA | 18 | Sport | 0.89  
http://brnensky.denik.cz/   
I když se to nezdá, jachting je docela kontaktní, musíte se neustále vyhýbat. - Proto jste si vybral třídu Laser? 
Moc jiných možností není, Laser je stavěná tak na váhu osmdesát kilo, což mi sedí, se třídou Finn už bych měl 
problém, člověk musí mít ke sto kilům a na to nemám postavu.  

   
183. servis ve spolupráci s Českou unií sportu   
Sport | 10.03.2016 | 20 | Házená | 0.80  
http://deniksport.blesk.cz/   
Vítězství v rozjížďce pro Viktora Teplého JACHTING V týdnu od 29. února do 4. března se na ostrově Gran 
Canaria konalo mistrovství Evropy lodních tříd Laser Standard a Laser Radial. Mezi muži ve třídě Laser 
předváděl výborné výsledky Viktor Teplý.  

   
184. Jachtař Teplý je na ME zatím padesátý   
Brněnský deník | 02.03.2016 | (jap) | 20 | Sport | 0.80  
http://brnensky.denik.cz/   
Brno–Vpondělí se odjely první rozjížďky mistrovství Evropy v jachtingu ve třídách Laser a Laser Radial. Starší 
z kuřimských bratrů Teplých Viktor drží po třech rozjížďkách zatím padesáté místo. České jedničce Veronice 
Kozelské Fenclové zatím patří na Kanárských ostrovech osmnáctá pozice.  

   
185. Závod jachtou kolem světa zvládlo méně lidí než let do vesmíru, říká Čech. V roce 
2020 chce uspět   
bleskove.centrum.cz | 01.03.2016 | Zuzana Hronová | Magazín | 0.89  
http://magazin.aktualne.cz/zavod-jachtou-kolem-sveta-zvladlo-mene-lidi-nez-let-do-vesmi/r%7e21f4dcc8...   
Pořadatelé tak znají přesnou polohu jachet a na internetových stránkách závodu ji mohou sledovat i příznivci 
jachtingu po celém světě. Během závodu budeme navíc posílat prostřednictvím satelitního spojení každé dva 



dny krátká videa. A.  
   

186. Obrazem: Tak vypadá život sólových jachtařů. Samota, širý oceán a boj s živly   
bleskove.centrum.cz | 01.03.2016 | 0.80  
http://magazin.aktualne.cz/obrazem/foto-tak-vypada-zivot-solovych-jachtaru-samota-siry-ocean-a/r%7eb...   
http://magazin.aktualne.cz/obrazem/foto-tak-vypada-zivot-solovych-jachtaru-samota-siry-ocean-a/r  

   
187. Jachtař Koláček startuje svůj nejtěžší závod, vyjde na miliony eur   
e15.cz | 29.02.2016 | Domácí události | 0.84  
http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/jachtar-kolacek-startuje-svuj-nejtezsi-zavod-vyjde-na-miliony-e...   
Čistý sport V českém prostředí není jachting příliš populární, a tak není snadné sehnat potřebnou finanční 
podporu. "Ale zatím se to daří a věříme, že se podaří zajistit finance i pro Vendée Globe.  

   
188. Jachtař Koláček startuje svůj nejtěžší závod, vyjde na miliony eur   
e15.cz | 29.02.2016 | 0.84  
http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/jachtar-kolacek-startuje-svuj-nejtezsi-zavod-vyjde-na-miliony-e...   
http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/jachtar-kolacek-startuje-svuj-nejtezsi-zavod-vyjde-na-miliony-eur-
1275108#utm_source=hp&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=e15rss  

   
189. Jachtař Koláček startuje svůj nejtěžší závod   
E15 | 29.02.2016 | 6 | Sportovní Byznys | 0.87  
http://www.e15.cz   
V českém prostředí není jachting příliš populární, a tak není snadné sehnat potřebnou finanční podporu. "Ale 
zatím se to daří a věříme, že se podaří zajistit finance i pro Vendée Globe. I když je to velká rána. Sólový 
jachting je atraktivní sport, ve kterém se spojují vrcholné sportovní výkony s prvky dobrodružství.  

   
190. Ohrozit nás může plovoucí předmět nebo třeba velryba, říká jachtař Milan Koláček   
rozhlas.cz - regina | 27.02.2016 | 0.93  
http://www.rozhlas.cz/_zprava/ohrozit-nas-muze-plovouci-predmet-nebo-treba-velryba-rika-jachtar-mila...   
http://www.rozhlas.cz/_zprava/ohrozit-nas-muze-plovouci-predmet-nebo-treba-velryba-rika-jachtar-milan-
kolacek--1588057  

   
191. Dan Bína vzhlíží k olympijskému Riu   
Českobudějovický deník | 19.02.2016 | PETR VITOŇ | 18 | Sport | 0.87  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Jachting je náročný sport nejen co se fyzičky, taktiky a umění číst vodu a vítr týká, ale především i finančně 
patří k nejnákladnějším. "Příprava a takeláž vyjdou tak na šest set tisíc ročně. Vstříc mi vyšli v Německu, kde 
mi firma Faber Muncher šije plachty na míru za přijatelnou cenu.  

   
192. I přes kolizi na ledě se jachtař David Křížek chystá na další závody, ale už na vodě   
novinky.cz | 10.02.2016 | Jiří Cysař | Vaše zprávy | 0.91  
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihocesky-kraj/cesky-krumlov/1153-35805-i-pres-kolizi-na-lede-se-j...   
Bohužel počasí je proti nám, takže na další kolo ledního jachtingu si budeme asi všichni muset počkat do příští 
zimy,” říká David Křížek. David Křížek za svoji kariéru nasbíral již 39 medailí z mistrovství ČR, a z toho 24 
zlatých.  

   
193. Vyberte svoji sportovní hvězdu Deníku 2015!   
Mělnický deník | 09.02.2016 | BARBORA WALTEROVÁ | 14 | Sport | 0.87  
http://www.melnicky.denik.cz   
Fiala Petr (jachting, TJ Neratovice). Gabčo Josef (futsal, Olympik Mělník). Gazdík Jan (box, SK BC Mělník). 
Koblencová Anna (kanoistika, TJ Kralupy). Kořanová Johana (jachting, TJ Neratovice). Kubina Matěj (muay 
thai, Sokol Mělník).  

   
194. Nominace: Vyberte svoji sportovní hvězdu Deníku 2015!   
melnicky.denik.cz | 08.02.2016 | Ostatní sporty | 0.87  
http://melnicky.denik.cz/ostatni_region/nominace-vyberte-svoji-sportovni-hvezdu-deniku-2015-20160204...   
Fiala Petr (jachting, TJ Neratovice) 11. místo MS lodní třída Melges, 1. místo mistrovství Rakouska LT Melges, 
1. místo MČR LT D-One Lipno, 1. místo MČR LT Team Race. Gabčo Josef (futsal, Olympik Mělník) Opora 
druholigového Olympiku, hostování v prvoligovém týmu Benago Zruč n.  

   
195. Dan Bína nejlepším jachtařem roku 2015   
Jindřichohradecký deník | 05.02.2016 | PETR VITOŇ | 18 | Sport | 0.84  
http://jindrichohradecky.denik.cz/   
Jižní Čechy – Hned tři reprezentanti jižních Čech, Dan Bína, Michaela Pavlišová a Nikol Staňková, se prosadili 
mezi elitní desítku v anketě Českého svazu jachtingu o nejlepšího jachtaře roku 2015. Vanketě, jejíž začátek 
se datuje do roku 1987, hlasovalo 82 delegátů, kteří vybírali první tři v každé kategorii.  

   
196. Dan Bína nejlepším jachtařem roku 2015   
Českobudějovický deník | 05.02.2016 | PETR VITOŇ | 17 | Sport Českobudějovicka | 0.84  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   



Jižní Čechy – Hned tři reprezentanti jižních Čech, Dan Bína, Michaela Pavlišová a Nikol Staňková, se prosadili 
mezi elitní desítku v anketě Českého svazu jachtingu o nejlepšího jachtaře roku 2015. Vanketě, jejíž začátek 
se datuje do roku 1987, hlasovalo 82 delegátů, kteří vybírali první tři v každé kategorii.  

   
197. Nominace: Vyberte svoji sportovní hvězdu Deníku 2015!   
melnicky.denik.cz | 04.02.2016 | Ostatní sporty | 0.87  
http://melnicky.denik.cz/ostatni_region/nominace-vyberte-svoji-sportovni-hvezdu-deniku-2015-20160204...   
Fiala Petr (jachting, TJ Neratovice) 11. místo MS lodní třída Melges, 1. místo mistrovství Rakouska LT Melges, 
1. místo MČR LT D-One Lipno, 1. místo MČR LT Team Race. Gabčo Josef (futsal, Olympik Mělník) Opora 
druholigového Olympiku, hostování v prvoligovém týmu Benago Zruč n.  

   
198. Hájek bodoval v anketě Jachtař roku   
Mladá fronta Dnes | 04.02.2016 | (es) | 17 | Plzeňský kraj | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jachting Plzeňan Milan Hájek zabodoval v anketě Jachtař roku 2015, která byla vyhlášena v Praze. Člen TJ 
Lokomotiva skončil na druhé příčce v kategorii mužů. Jako kapitán "Tři sestry Sailing Teamu" na lodi Beneteau 
First 40.7 vybojoval loni s posádkou vynikající 3.  

   
199. Zázemí žádné, voda smrdí, popisuje jachtařka Kozelská-Fenclová přístav v Riu   
zpravy.rozhlas.cz | 03.02.2016 | Martin Charvát,Vojtěch Man | /ostatnidiscipliny | 0.80  
http://www.rozhlas.cz/_zprava/1580151   
Jsou v ní odpadky i mrtvá zvířataČeský jachting slaví 120. narozeniny a rád by navázal na úspěch Šmídové 
Zátoka Guanabara v Rio de Janeiru je plná odpadu a fekálií. Do olympiády se ji vyčistit nepodaří URL| 
http://www.rozhlas.cz/_zprava/1580151  

   
200. Voda smrdí a vypadá ošklivě, ale odpadky snad při olympiádě odklidí, doufá Kozelská   
sport.aktualne.centrum.cz | 03.02.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
http://sport.aktualne.cz/kozelska/r%7ed10bdeacca7711e593630025900fea04/   
Nemám ani jednoho sponzora, takže ekonomickou stránku řešíme přes svaz jachtingu, Ministerstvo vnitra ČR 
a pomáhá nám i Český olympijský výbor. Jedna sbírka nám pak přinesla dva tisíce dolarů, takže byly peníze na 
přípravu před olympijskou regatou.  

   
201. Zázemí žádné, voda smrdí, popisuje jachtařka Kozelská-Fenclová přístav v Riu   
rozhlas.cz – sport | 03.02.2016 | 0.84  
http://www.rozhlas.cz/_zprava/zazemi-zadne-voda-smrdi-popisuje-jachtarka-kozelskafenclova-pristav-v-...   
http://www.rozhlas.cz/_zprava/zazemi-zadne-voda-smrdi-popisuje-jachtarka-kozelskafenclova-pristav-v-riu--
1580151  

   
202. Voda smrdí a vypadá ošklivě, ale odpadky snad při olympiádě odklidí, doufá Kozelská   
aktualne.cz - zpravodajství | 03.02.2016 | 0.80  
http://sport.aktualne.cz/kozelska/r%7ed10bdeacca7711e593630025900fea04/   
http://sport.aktualne.cz/kozelska/r  

   
203. Zázemí žádné, voda smrdí, popisuje jachtařka Kozelská-Fenclová přístav v Riu   
www.rozhlas.cz - zprávy - aktuálně | 03.02.2016 | 0.84  
http://www.rozhlas.cz/_zprava/zazemi-zadne-voda-smrdi-popisuje-jachtarka-kozelskafenclova-pristav-v-...   
http://www.rozhlas.cz/_zprava/zazemi-zadne-voda-smrdi-popisuje-jachtarka-kozelskafenclova-pristav-v-riu--
1580151  

   
204. Černá jachta má dokonce i černou palubu   
techtydenik.cz – main page | 01.02.2016 | 0.80  
http://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/cerna-jachta-ma-dokonce-i-cernou-palubu_33998.html   
http://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/cerna-jachta-ma-dokonce-i-cernou-palubu_33998.html  

   
205. Osamělý mořeplavec Richard Konkolski   
Moravskoslezský deník | 30.01.2016 | HANA POREBSKÁ | 14 | Zpravodajství | 0.94  
http://www.moravskoslezsky.denik.cz/   
Krajané, kteří dobyli svět Richard Konkolski je nejvýraznější osobnost spojená s rozvojem českého námořního 
jachtingu, závodník, který získal světovou pověst především v závodech osamělých mořeplavců. Narodil se 6. 
července 1943 v Bohumíně.  

   
206. V anketě o Jachtaře roku tři Jihočeši   
Českobudějovický deník | 29.01.2016 | PETR VITOŇ | 18 | Sport | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Dvojnásobné zastoupení má jihočeský jachting mezi juniorkami. Shodou okolností obě dívky začaly brázdit 
vody na Lipně. Michaela Pavlišová se potatila a spolu s tatínkem sbírá medaile doma i v cizině. Loni brala bronz 
z mistrovství světa tornád, stříbro z mistrovství Evropy a také zlato z mezinárodního mistrovství ČR ve 
smíšených posádkách.  

   
207. Pomozte Deníku najít nejúspěšnější sportovce   



Litoměřický deník | 14.01.2016 | LADISLAV POKORNÝ JAN ŘEBÍČEK | 13 | Sport Litoměřicka | 0.93  
http://www.litomericky.denik.cz/   
Jiří Hrubý (SK Štětí, jachting – třída Létající Holanďan) – 11. ME, 5. Eurocup, 1. MČR, 1. Pohár ČR. Libor 
Vacho (SK Sokol Brozany, fotbal) – gólmanská opora, pomohl k postupu do ČFL. Jan Pinka (TTC Litoměřice, 
stolní tenis) – opora druholigového týmu, jeden z nejlepších hráčů soutěže.  

   
208. Pomozte Deníku najít nejúspěšnější sportovce   
Litoměřický deník | 12.01.2016 | LADISLAV POKORNÝ JAN ŘEBÍČEK | 13 | Sport Litoměřicka | 0.93  
http://www.litomericky.denik.cz/   
Jiří Hrubý (SK Štětí, jachting – třída Létající Holanďan) – 11. ME, 5. Eurocup, 1. MČR, 1. Pohár ČR. Libor 
Vacho (SK Sokol Brozany, fotbal) – gólmanská opora, pomohl k postupu do ČFL. Jednotlivci mládež Tereza 
Fišerová (KK Roudnice, kanoistika na divoké vodě) – 7.  

   
 

   

1. V nominaci do Ria je 105 Čechů, Sáblíková chybí. Přesto poletí? Zeman kritizoval svaz      
Skóre: 0.80  
Název: V nominaci do Ria je 105 Čechů, Sáblíková chybí. Přesto poletí? Zeman kritizoval svaz  
Zdroj: sport.cz  
Datum: 12.07.2016  
Autor: Jiří Orság  
Odkaz:   https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/792777-v-nominaci-do-ria-je-105-cechu-
sablikova-chybi-presto-poleti-zeman-kritizoval-svaz.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Jachting  

https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/792777-v-nominaci-do-ria-je-105-cechu-sablikova-chybi-presto-
poleti-zeman-kritizoval-svaz.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

2. Bronzoví jachtaři      
Skóre: 0.84  
Název: Bronzoví jachtaři  
Zdroj: Českobudějovický deník  
Datum: 12.07.2016  
Str.: 20  
Náklad: 227957  
Číslo: 161  
Rubrika: Sport/Jižní Čechy  
Autor: (vit).  
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; 
Strakonický deník; Táborský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: CB16120D.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: jachtingu, jachting  

Černá v Pošumaví – V týdnu jachtingu na Lipně byl jihočeský jachting zastoupen jen ve třídě Létající 
Holanďan, mezi devíti startujícími loděmi se ale Jihočeši určitě neztratili.  
Na stupně vítězů se prosadili Karel Šimek a Pavel Beneš ze společenství Slavoj Hluboká nad Vltavou a DIM 
Bezdrev, a to na 3. místě.  
Také další dvě příčky zůstaly na jihu Čech: Milan Grill z Jiskry Třeboň si ze třídy Pirát odskočil na daleko 
náročnější loď a spolu s Ladislavem Hajnem ze Štětí dojel pátý, když ho předjeli další Jihočeši Jan Čutka (DIM 
Bezdrev) a Zdeněk Pavlíček (Regent Třeboň).  
Zlato v této třídě si vyjela posádka Storch – Palkovský (Ústí nad Labem, Štětí) před dvojicí Musil – Zanker 
(Rodop, Štětí).  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

3. Na paralympijské hry do Ria pojede nejméně 36 českých sportovců      
Skóre: 0.84  



Název: Na paralympijské hry do Ria pojede nejméně 36 českých sportovců  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 11.07.2016  
Autor: Běla Třebínová, Vendula Dušková, Anežka Floriánková, Arnošt Petráček, Miroslav Smrčka  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/na-paralympijske-hry-do-ria-pojede-nejmene-36-
ceskych-sportovcu-20160711.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu, Jachting  

http://www.denik.cz/ostatni_sport/na-paralympijske-hry-do-ria-pojede-nejmene-36-ceskych-sportovcu-
20160711.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

4. Jachtař Ondřej Teplý se stal v dánském Aarhusu juniorským vicemistrem světa      
Skóre: 0.89  
Název: Jachtař Ondřej Teplý se stal v dánském Aarhusu juniorským vicemistrem světa  
Zdroj: sportovnilisty.cz  
Datum: 11.07.2016  
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/jachtar-ondrej-teply-se-stal-v-danskem-aarhusu-
juniorskym-vicemistrem-sveta/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu  

http://www.sportovnilisty.cz/voda/jachtar-ondrej-teply-se-stal-v-danskem-aarhusu-juniorskym-vicemistrem-
sveta/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

5. Jachtař Teplý získal na juniorském MS stříbro      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtař Teplý získal na juniorském MS stříbro  
Zdroj: ceskatelevize.cz  
Datum: 10.07.2016  
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/335575-jachtar-teply-ziskal-na-juniorskem-
ms-stribro/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu  

http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/335575-jachtar-teply-ziskal-na-juniorskem-ms-stribro/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

6. Na Lipně se jelo jachtingové mistrovství republiky třídy Fireball      
Skóre: 0.84  
Název: Na Lipně se jelo jachtingové mistrovství republiky třídy Fireball  
Zdroj: budejckadrbna.cz  
Datum: 09.07.2016  
Autor: Eva Skořepová, Dana Kulajová  
Odkaz:   http://www.budejckadrbna.cz/sport/vodni-sporty/12161-na-lipne-se-jelo-jachtingove-
mistrovstvi-republiky-tridy-fireball.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingové  

http://www.budejckadrbna.cz/sport/vodni-sporty/12161-na-lipne-se-jelo-jachtingove-mistrovstvi-republiky-
tridy-fireball.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   



 
   

7. Na Lipně se jelo jachtingové mistrovství republiky třídy Fireball      
Skóre: 0.84  
Název: Na Lipně se jelo jachtingové mistrovství republiky třídy Fireball  
Zdroj: budejckadrbna.cz  
Datum: 09.07.2016  
Autor: Eva Skořepová, Dana Kulajová  
Odkaz:   http://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/ceskokrumlovsko/12161-na-lipne-se-jelo-
jachtingove-mistrovstvi-republiky-tridy-fireball.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingové  

http://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/ceskokrumlovsko/12161-na-lipne-se-jelo-jachtingove-mistrovstvi-
republiky-tridy-fireball.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

8. Na Lipně si jachtaři při mistrovství ČR třídy Fireball užili vítr i slunce. Soutěže zde 
pokračují..      
Skóre: 0.80  
Název: Na Lipně si jachtaři při mistrovství ČR třídy Fireball užili vítr i slunce. Soutěže zde pokračují..  
Zdroj: sportovnilisty.cz  
Datum: 09.07.2016  
Autor: Eva Skořepová, Dana Kulajová  
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/na-lipne-si-jachtari-pri-mistrovstvi-cr-tridy-fireball-
uzili-vitr-i-slunce-souteze-zde-pokracuji/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu  

http://www.sportovnilisty.cz/voda/na-lipne-si-jachtari-pri-mistrovstvi-cr-tridy-fireball-uzili-vitr-i-slunce-
souteze-zde-pokracuji/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

9. Rudolf Krautschneider: Lidé a oceán      
Skóre: 0.80  
Název: Rudolf Krautschneider: Lidé a oceán  
Zdroj: literarky.cz  
Datum: 06.07.2016  
Odkaz:   http://literarky.cz/literatura/cteni/22365-rudolf-krautschneider-lide-a-ocean   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu  

http://literarky.cz/literatura/cteni/22365-rudolf-krautschneider-lide-a-ocean  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

10. Měsíc do her: kdo se kvalifikoval do Ria? Kteří Češi mají ještě naději?      
Skóre: 0.80  
Název: Měsíc do her: kdo se kvalifikoval do Ria? Kteří Češi mají ještě naději?  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 05.07.2016  
Číslo: 187  
Rubrika: Zprávy iDNES.cz /Rio 2016  
Autor: MAFRA, Tomáš Macek  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/kvalifikace-olympijske-hry-rio-dmw-/rio-
2016.aspx?c=A160704_225212_olympiada-rio-2016_tm2   



ProfilID: ISA  
Domicil: wj187013.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Jachting  

Seriál kvalifikací se naplňuje, čas k plnění limitů brzy vyprší. Přesně za měsíc se rozhoří nad brazilským Riem 
oheň XXXI. olympijských her. Kdo na nich bude reprezentovat?  
 

Bude jich nejméně sto. Tolik českých sportovců už má jistou účast v Riu. K nim mají brzy přibýt i golfistka 
Spilková a badmintonista Koukal.  
 

A kdo ještě?  
 

Na limity stále mohou dosáhnout atleti tento týden při mistrovství Evropy v Amsterdamu. Poslední příležitost 
dostanou v Soči také plážové volejbalistky Sluková-Hermannová v dodatečné světové kvalifikaci. O všechno 
hrají od úterý v Srbsku rovněž basketbalisté.  
 

Dvanáctého července schválí Český olympijský výbor na svém pražském plénu nominaci na hry v Riu. Ale ještě 
týden poté může do ní připsat další sportovce, pokud by se pro ně uvolnilo místo.  
 

PŘED ČTYŘMI LETY. Vlajkonoš Petr Koukal přiváděl českou výpravu na Olympijský stadion v Londýně.  
 

"Optimistickým odhadem je výprava se 130 sportovci, reálnějším 120," tvrdil letos v dubnu Martin Doktor, šéf 
české mise v Riu. Ale olympioniků bude nejspíš ještě méně.  
 

Určitě nebude překonána rekordní účast 142 sportovců z Atén 2004. Naopak, půjde dost možná o nejmenší 
výpravu v historii České republiky. Tou bylo dosud 115 sportovců v Atlantě 1996.  
 

Pokud se nekvalifikují basketbalisté, bude poprvé od Atlanty chybět zástupce kolektivních sportů. V Sydney 
2000 se představili fotbalisté, na třech následujících hrách basketbalistky.  
 

Nejpočetněji budou zastoupeni atleti, kteří zatím evidují 25 olympioniků. Třináct je kanoistů, deset cyklistů, 
tenistů i veslařů.  
 

Češi se už na letošní hry s určitostí neprobojovali v boxu, fotbalu, házené, jezdectví, lukostřelbě, moderní 
gymnastice, pozemním hokeji, ragby, skocích do vody, skocích na trampolíně, šestkovém volejbalu, 
taekwondu, vodním pólu a zápasu.  
 

Jak dopadli v dalších sportech? Atletika  
 

Limity je možné plnit od 1. května 2015 do 11. července 2016. Na seznamu pětadvaceti "limitářů" je zatím 
čtrnáct mužů a jedenáct žen: Maslák (400 m), Holuša (1 500 m), P. Svoboda (110 m př.), Juška (dálka), Bába 
(výška), Balner, Kudlička (tyč), Staněk (koule), Frydrych, Vadlejch, Veselý (všichni oštěp), Gdula (50 km 
chůze), Helcelet, Sýkora (desetiboj), Hejnová, Rosolová (obě 400 m př.), Vrabcová (maraton), Hrubá (výška), 
Maláčová, Ptáčníková (obě tyč), Špotáková (oštěp), Šafránková (kladivo), Cachová, Klučinová (obě sedmiboj) a 
Drahotová (20 km chůze).  
 

V ODLIŠNÝCH ROLÍCH. Obě byly letos zraněné, ale zatímco oštěpařka Barbora Špotáková (vlevo) se po návratu 
ujala vedení ve světových tabulkách, překážkářka Zuzana Hejnová nadále odříkává starty.  
 

Limit má splněný také čtvrtý oštěpař Jílek , každou zemi však mohou v disciplíně reprezentovat maximálně tři 
atleti, a protože je podle výkonu až čtvrtým Čechem, zůstává zatím mimo hru. Ještě to však může zvrátit.  
 

Český atletický svaz požadoval, aby všichni majitelé limitů z minulé sezony potvrdili svoji výkonnost alespoň B-
limitem také v roce 2016. Což se zatím nepodařilo Sekanové na 3000 metrů překážek.  
 

Jednu z posledních příležitostí ke kvalifikaci na hry nabízí tento týden mistrovství Evropy v Amsterdamu, kde na 



Rio zaútočí například i běžkyně Mäki. Badminton  
 

Klíčem byl redukovaný žebříček k 5. květnu, z nějž postoupilo 38 mužů i žen. V ženách se na 22. místě 
kvalifikovala Gavnholtová . Naopak Koukal se dlouho pohyboval na samé hraně postupu, do Ria by se však měl 
podívat díky redistribuci deblové kvóty. Na oficiální potvrzení čeká. Basketbal  
 

Ženy budou poprvé od roku 2000 na hrách chybět. Muži se naopak ze 7. místa na loňském mistrovství Evropy 
probojovali na kvalifikační turnaj o olympijské hry, který je od úterý čeká v Bělehradu. Nejlepší dva týmy ze 
tříčlenné skupiny Česko , Japonsko, Lotyšsko tam změří v play-off síly s nejlepším duem ze skupiny Srbsko, 
Portoriko, Angola. Na hry projde jen vítěz. Největším favoritem je domácí Srbsko.  
 

NADĚJE STÁLE ŽIJE. Tomáš Satoranský (vlevo) a Jiří Welsch budou tento týden patřit k oporám týmu při 
kvalifikaci v Srbsku,. Cyklistika  
 

SILNICE: Časovku pojedou v Riu na základě výsledků loňského mistrovství světa a žebříčku World Tour dva 
čeští muži, reprezentační trenér Konečný nominoval Königa a Bártu .  
 

Nominační místo Sáblíkové do časovky žen, o němž byl svaz přesvědčen, jí Mezinárodní cyklistická unie UCI 
nepřidělila, protože splnila pouze jedno ze dvou kvalifikačních kritérií (tím druhým bylo kvalifikovat se zároveň 
do hromadného závodu). O její start se nadále bojuje na funkcionářské i právnické scéně. Jedno místo pro 
časovku žen se sice údajně uvolnilo, ale v pořadí "náhradnic" jsou před Češkou další cyklistky.  
 

Pro silniční závod je česká kvóta čtyři muži, rozhodlo o ní loňské umístění v žebříčcích zemí World Tour a 
Europe Tour. Mezi startující čtveřicí musí být v Riu rovněž oba časovkáři, nelze nahlásit do jednotlivých disciplín 
odlišné závodníky. Nominováni byli König, Štybar, Vakoč a Bárta.  
 

KVARTETO PRO RIO: nahoře zleva Leopold König a Zdeněk Štybar, dole zleva Petr Vakoč a Jan Bárta.  
 

DRÁHA: Češi vybojovali podle olympijského světového žebříčku start ve sprintu a v keirinu, reprezentovat 
budou Kelemen a Ptáčník.  
 

HORSKÁ KOLA: Rozhodl světový žebříček zemí k 25. květnu. Prvních pět zemí mělo právo na tři účastníky. Češi 
obsadili 4. místo, a tak se na hry mohou těšit Kulhavý, Cink a Škarnitzl.  
 

Naopak ženy se nevešly mezi sedmnáct nejlepších zemí žebříčku UCI, které si zajistily start alespoň jedné 
závodnice. Přesto v Riu zastoupeny budou, při přerozdělování míst jim k tomu stačilo i 19. místo v pořadí zemí, 
na hry se díky tomu vrátí Kateřina Nash.  
 

BMX: Česko zastoupeno nebude. Velkou šanci měla Hladíková, ale o postup ji připravil pád ve čtvrtfinále 
mistrovství světa, kvůli kterému musela vzdát. Do Ria by ji posunulo, kdyby toto čtvrtfinále jakkoliv dokončila. 
Golf  
 

Premiéra na hrách. V žebříčku k 11. červenci (maximálně čtyři golfistky na zemi) nebude mezi 60 postupujícími 
ženami chybět ani Spilková , nyní pětačtyřicátá.  
 

DEBUT. Klára Spilková by měla být při olympijské premiéře golfu. Jachting  
 

Místa pro Rio získali Fenclová , pátá na mistrovství světa ve třídě Laser Radial, a v evropské kvalifikaci také 
Teplý na Laseru. Judo  
 

Určující byl redukovaný světový žebříček k 30. květnu (maximálně jeden judista v kategorii na zemi). V každé 
váhové kategorii se kvalifikovalo 22 judistů plus dva další z každého kontinentu. Do Ria se probojovali exmistr 
světa Krpálek (3. místo do 100 kg), Petřikov (16. místo do 60 kg) a nakonec také Ježek (do 73 kg), který získal 
jedno z dodatečných dvou míst pro Evropu. Kanoistika  
 

RYCHLOSTNÍ: Na loňském MS vybojovali hry vicemistři světa Dostál (K1 1 000 m) a Fuksa (C1 1 000 m, na 
hrách pojede i 200 m), bronzový čtyřkajak Havel, Dostál, Trefil, Štěrba a osmý Šváb (K1 200 m). V dodatečné 



olympijské kvalifikaci si druhým místem zajistili postup i Radoň-Dvořák na C2 1 000 m.  
 

MISTRY SVĚTA UŽ BYLI. Dotáhnou to Martin Fuksa, Jiří Prskavec a Kateřina Kudějová i na olympijské stupně 
vítězů?  
 

VODNÍ SLALOM: Češi získali na loňském mistrovství světa olympijské místo ve všech čtyřech kategoriích. V 
každé je povolena na hrách pouze jedna loď na zemi. O jejich obsazení rozhodla pětidílná domácí kvalifikace, 
ze které se do Ria probili mistři světa Prskavec (K1 muži) a Kudějová (K1 ženy), Gebas (C1 muži ) a Kašpar-
Šindler (C2 muži), poraženi zůstali i stříbrný z londýnských her Hradilek a dvojnásobná šampionka Hilgertová. 
Moderní pětiboj  
 

Dvě místa pro Česko zařídili na posledním mistrovství Evropy čtvrtý Svoboda, obhájce olympijského zlata, a 
devátý Kuf. V ženách se mezi 36 postupujících vmáčkla po přerozdělení kvót na základě žebříčku jako poslední, 
šestatřicátá i Kodedová.  
 

JÁ MÁM ZLATO! Tak slavil David Svoboda v olympijském Londýně 2012. Plavání  
 

BAZÉNOVÉ: Limity bylo možné plnit do 3. července, splnili je Micka (400 a 1 500 m v. zp.), Baumrtová (200 m 
znak a 200 m pol. závod), Závadová (200 a 400 m pol. závod), Svěcená (100 m motýlek) a Moravčíková (200 
m prsa). Navíc se české plavkyně kvalifikovaly podle světových tabulek i do polohové štafety na 4x100 metrů, 
kde by měla Baumrtovou, Moravčíkovou a Svěcenou doplnit Seemanová.  
 

Limit splnila také Horská na 200 m polohový závod, ale je v pořadí Češek až třetí a každou zemi mohou 
reprezentovat pouze dvě plavkyně na disciplínu.  
 

DÁLKOVÉ: Coby desátá v pořadí zemí na olympijské kvalifikaci se do Ria a tím i na své čtvrté hry probojovala 
Pechanová , zatímco muži neuspěli.  
 

SYNCHRONIZOVANÉ: Na už pátý start na hrách dosáhla v kvalifikaci čtyřicetiletá Bernardová , opět ve dvojici s 
Dufkovou . Plážový volejbal  
 

Poté, co se nekvalifikovaly ze světového žebříčku (po 24 párech), mohly Sluková-Hermannová postoupit z 
Kontinentálního poháru ve Stavangeru, kde však Česko vypadlo v semifinále s Nizozemskem. Druhá a třetí 
země ze Stavangeru nicméně ještě postoupila do závěrečné světové kvalifikace, která se koná od 6. do 10. 
července v Soči. Tady změří síly dvanáct zemí a v banku budou místa pro dva poslední ženské páry (po jednom 
na zemi).  
 

V SOČI O RIO. Poslední šancí na olympijské letenky je pro Markétu Slukovou (vlevo) a Barboru Hermannovou 
tento týden dodatečná olympijská kvalifikace v Soči.  
 

Turnaj v Soči se hraje podobným stylem jako evropský Kontinentální pohár, jde tudíž o zápasy zemí na tři 
utkání, přičemž každou zemi reprezentují dva páry. Českými dvojkami zde opět budou Kolocová-Kvapilová.  
 

Čeští muži se na hry nekvalifikovali.  
Sportovní gymnastika  
 

Z kvalifikace, konané přímo v Riu, si 32. místem zajistil start sportovní gymnasta Jessen , syn bývalé 
vicemistryně světa na kladině Říčné. Ženy neuspěly. Sportovní střelba  
 

Češi vystříleli pět míst, na hrách je obsadí Kostelecký v trapu, Nepejchal v malorážce vleže, Mazurová a Bruns 
(dříve Sýkorová) v malorážce 3 x 40 ran a Jahodová ve skeetu. Stolní tenis  
 

Po nevydařeném vystoupení Čechů v olympijské kvalifikaci zbývalo ještě 22 volných míst pro muže i pro ženy 
ze žebříčku k 5. květnu. Jako 21. se mezi postupující vešla Vacenovská. Při přerozdělení nevyužitých míst se 
však posléze dostalo i na Matelovou, Prokopcova a Konečného .  
Šerm  
 



Český návrat na hry po 20 letech. Ze žebříčku se kvalifikoval Choupenitch ve fleretu a vítězství v závěrečné 
pražské kvalifikaci posunulo do Ria kordistu Berana. Tenis  
 

Rozhodl žebříček k 6. červnu. Hry si podle něj zajistilo ve dvouhře 56 mužů i žen, vždy nejvýše čtyři na zemi. V 
redukovaném pořadí tak postoupili 7. Berdych , 45. Veselý , 47. Rosol , 11. Kvitová , 16. Plíšková , 27. 
Šafářová a 28. Strýcová.  
 

OLYMPIJSKÉ MEDAILE JEŠTĚ NEMAJÍ. Tomáš Berdych a Petra Kvitová.  
 

Ve čtyřhře mužů mohou každou zemi reprezentovat maximálně dva páry, to samé platí pro čtyřhru žen i 
smíšenou čtyřhru.  
 

Přímo se kvalifikovalo deset nejlepších mužů i žen ze světového žebříčku čtyřhry, a ti si mohli vybrat 
jakéhokoliv partnera ze stejné země, který je evidován na světovém žebříčku dvouhry nebo čtyřhry. Dalšími 
páry do počtu 24 se staly ty s nejlepším kombinovaným umístěním. To vzniklo součtem lepšího umístění 
nahlášených tenistů buď ve dvouhře nebo ve čtyřhře. O zbylých osmi párech pro čtyřhru mužů i žen do 
celkového počtu 32 potom rozhodla Mezinárodní tenisová federace ITF.  
 

Na základě těchto kritérií se přímo kvalifikovala desátá deblistka světa Hradecká , která si k sobě pochopitelně 
vybrala svoji stálou partnerku Hlaváčkovou . Druhý pár na základě nominace Českého tenisového svazu 
vytvořily Šafářová-Plíšková , které se kvalifikovaly jako celkově dvanáctý pár.  
 

Čtrnáctým kvalifikovaným párem pro čtyřhru mužů jsou Berdych-Štěpánek , místo od ITF obdrželi i Rosol-
Veselý .  
 

Účastníci smíšené čtyřhry, ve které nastoupí v Riu pouze šestnáct párů, budou vybráni na základě 
kombinovaných umístění nahlášených dvojic (12 párů) a rozhodnutí ITF (4 páry) až 9. srpna z tenistů 
přítomných v Riu. Česko by měli reprezentovat Berdych-Plíšková , možná i druhý pár. Triatlon  
 

Podle světového žebříčku k 15. květnu se kvalifikovalo 40 mužů i žen. Jako osmá postupující byla mezi nimi i 
Frintová , muži zůstali mimo postupové posty. Veslování  
 

Na loňském mistrovství světa získali hry pro Česko skifařský šampion Synek , obhájkyně olympijského titulu 
Knapková a čtyřka lehkých vah Vraštil, O. Vetešník, Kopáč, J. Vetešník . V dodatečné kvalifikaci k nim přibyly 
vítězky dvojskifu žen Antošová, Fleissnerová .  
 

BUDE OPĚT CO SLAVIT? Ondřej Synek a Miroslava Knapková. Vzpírání  
 

Češi mají na základě žebříčku zemí z letošního mistrovství Evropy právo na jedno olympijské místo, které 
nejspíš obsadí Orság (nad 105 kg), bronzový evropský medailista z nadhozu.  
 

URL| http://oh.idnes.cz/kvalifikace-olympijske-hry-rio-dmw-/rio-2016.aspx?c=A160704_225212_olympiada-
rio-2016_tm2  
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Klíčová slova: Regatta (2)  

Správné načasování je v závodu jachet Pohár Ameriky to nejdůležitější.  
 

BRITSKÉ HODINÁŘSTVÍ BREMONT si buduje svoji úžasnou reputaci v oblasti náročných leteckých přístrojů už 
téměř patnáct let. Jeho výrobky využívá firma Martin Baker ( jeden z průkopníků ve vývoji vystřelovacích 
sedadel v bojových letounech) i inženýři společností, jako je například Boeing. Svůj název kupodivu získala 
hodinářská firma po majiteli hrachového pole, na němž kdysi dva bratři, zakladatelé Bremontu, nouzově 
přistáli.  
Letos se ale firma rozhodla rozšířit své pole působnosti i do neklidných jachtařských vod – vyrobila tyto hodinky 
America’s Cup Regatta, díky nimž se zároveň stala oficiálním "strážcem času" závodu Pohár Amerika. 
(Zajímavostí je, že v korunce hodinek Regatta se nachází karbonové vlákno z poslední vítězné lodi Oracle.) 
Závod Pohár Amerika má už stopětašedesátiletou tradici a je tak nestarším závodem světa. Unikátní je i tím, že 
v něm soutěží lodě, které leteckému průmyslu dluží mnohé: například katamaran AC48 týmu Oracle využívá 
stejná karbonová vlákna, která se nacházejí i v křídlech letadel; při dobrém větru je celá loď nad vodou a může 
při rychlosti větru šestnáct uzlů dosáhnout rychlosti až šestačtyřicet uzlů za hodinu. Takže o důvod víc pro 
přesné načasování.  
 

Co je pod povrchem  
 

Voda absorbuje světelné vlnové délky různě, přičemž začíná s těmi nejdelšími. To znamená, že v určité hloubce 
začínají určité barvy mizet. My jsme dali dohromady seznam těch nejlepších potápěčských hodinek a uspořádali 
je podle toho, jak hluboko se budete moct kochat jejich číselníky.  
 

Foto: 1. I. N. O. X. hodinky (14 280Kč) Victorinox. 2. Hodinky Aquaracer Calibre 5 (72 000 Kč) TAG Heuer. 3. 
Hodinky Prospex PADI SRPA21 (12 600 Kč) Seiko.  
FOTO: ARCHIV  
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Jachting  
 

Souboj skvělých plzeňských jachtařů přinesla na Lipně v Černé v Pošumaví "Windy Point Skiff Regatta" lodní 
třídy RS700. Přestože se jednalo pouze o domácí pohárový závod, zúčastnilo se jej minulý víkend 17 lodí. V 
sobotu se odjely dvě rozjížďky, v neděli další tři, které nakonec rozhodly. Pro těsné vítězství si dojel David 
Křížek z týmu Stavmonta, druhou příčku obsadil další Plzeňan Milan Hájek v barvách týmu Sailing Centrum.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  
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Na Orlíku o víkendu se jel 12. ročník Radavské regaty kajutových jachet  
 

Týden plný jachtingu čeká od první červencové soboty Lipno v Černé v Pošumaví. Černá v Pošumaví – "Bude 
to dost náročné, ale věříme, že to v našem klubu zvládneme. Hlavně, aby nám přálo počasí, hlavně vítr," věří 
jeden z rozhodčích a kapitánů doprovodného člunu Jan Tlášek.  
A co vyznavače jachtingu v Černé v Pošumaví čeká?  
Již v sobotu startuje mistrovství ČR s titulem "Vítr a slunce" lodních tříd 420, Cadet, Fireball, Létající Holanďan 
a 29er. Mistrovské rozjížďky budou od sobotního dopoledne pokračovat průběžně až do 6. července, kdy 
proběhne i vyhlášení nejlepších posádek a předání cen.  
Poté budou mít závodníci čas na nejnutnější opravy drobných šrámů na lodích i duších posádek a již 9. 
července startuje pohárový závod "O krále Šumavy".  
 

RADAVSKÁ REGATA  
 

Pod Radavou na Orlickém jezeře se jel 12. ročník Radavské regaty kajutových jachet. "Letos se nám z desítek 
jachet, které na Orlíku kotví, jich přihlásilo jen sedmnáct. Což je velká škoda," povzdechl si Karel Frýbort z 
pořádajícího jacht klubu Písek (pamatuje zlaté časy třídy Fireball, kterou sám s manželkou úspěšně jezdil). Dle 
něj podmínky pro jachtaře nebyly nic moc: "Foukal slabý jihovýchodní vítr, tak jsme mohli odjet pouze dvě 
rozjížďky, jednu dopoledne a druhou v odpoledních hodinách. Na vodě jezdili většinou jachtaři bez oddílové 
příslušnosti, body nebyly až tak důležité." Nejvíce kajutovek bylo do délky sedmi metrů, které jsou i na Orlíku 
hodně rozšířené. V menších jachtách byl nakonec nejúspěšnější kapitán Martin Hacmac před Josefem Novákem 
a Jindřichem Valíčkem. V lodích nad sem metrů délky byl nejrychlejší Vladimír Janouš před Josefem Ovčičkou a 
na třetím místě dojel Pavel Svoboda.  
Pouze v kategorii závodních lodích byl zastoupen také nejstarší pražský klub Český jacht klub. Nejúspěšnější tu 
byla posádka Zdeňka Jakoubka na palubě se Zdeňkem Süderhaufem, Vojtou Komárkem, Janem Süderhaufem 
Tomášem Záhorou, kteří letos již v kraji vyhráli i Lipno maraton.  
Druhou loď do cíle dovedl kapitán Pavel Kraus jako soukromý jezdec.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Pátek FOTBAL – Přátelsky: XI. Benedů – XI. jihočeských novinářů (18 Nové Hodějovice). ATLETIKA – Letní 
Sinop běhy: 4. závod v Bohouškovicích u Křemže (18 obecní úřad).  
 



Sobota FOTBAL – Přátelsky: Netolice divize – XI. novinářů (17), Strunkovice – hokejisté Motoru ČB (14), 
Strunkovice st. páni – Amfora Praha (16), 60. ročník Hynkova memoriálu v Č. Budějovicích (13 u Malého jezu, 
Klikov, Mladé, Akra, Slavia ČB), turnaj přípravek v Mirovicích (8).  
HOKEJBAL – Finále Českého poháru v Č. Budějovicích (9 Budvar aréna zápasy ve skupinách).  
 

JACHTING – Radavská regata kajutových jachet na Orlíku (10 na Radavě, neděle též 10), Modrá stuha 
pojišťovny (Pohár ČR tř. Pirát a krajský závod tř. Laser a Optimist v Třeboni (10 rybník Svět, neděle též 10).  
 

MOTORISMUS – Krajský přebor v motokrosu v Nihošovicích (12.30, trénink 8). ATLETIKA – 1. ročník 
Jindřichohradeckého půlmaratonu v J. Hradci (21 km, start 15 u gymn. V. Nováka, 15.30 rodinný běh), 
Dobročinný běh v T. Svinech (6 a 3 km, 16 fotbalový stadion, děti 14 na 50 – 800 m).  
 

ORIENTAČNÍ BĚH – Mistrovství ČR na krátké trati na Hojné Vodě (12 louka jižně od obce, finále neděle 9.30).  
 

TRIATLON – 32. roč. závodu o Sportovce Podkletí v Holubově (11 koupaliště, 700 m plavání, 25 km kolo, 6 km 
běh).  
 

VÍCEBOJ – II. ročník tradičního závodu smíšených štafet v Křemži (11 hř. Sokola, cyklistika, běh, kanoistika, 
orentační běh).  
 

Neděle NOHEJBAL – II liga muži (Dynamo ČB B– M. Hradiště, 10 U Mlýnské stoky).  
HOKEJBAL – Finále Českého poháru v Č. Budějovicích (9 Budvar aréna, finále 17).  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Že ho dělí od moře stovky kilometrů? Nevadí. Jachtař Viktor Teplý bude jediným českým vyslancem na 
olympijské regatě v Rio de Janeiru.  
 

ČR Začínal na Brněnské přehradě. Anebo na Seči, kam ho s mladším bratrem Ondřejem brával dědeček. 
"Dopoledne jsme jezdili na loďce pro děcka, kterou nám koupil táta. Odpoledne jsme ji na břehu postavili na 
stůl. Děda s lodí podle větru různě otáčel a my s dekou cvičili, jak se správně pohybovat," vzpomíná jachtař 
Viktor Teplý. Sice to brněnského rodáka zpočátku nebavilo, ale dědečkova průprava se vyplatila. 25letý Teplý 
se v třídě Laser podruhé kvalifikoval na olympijské hry. "Byly to docela nervy, ale naštěstí to vyšlo. Pro 
závodníky je olympiáda ze všeho nejvíc, všichni se na ni chtějí dostat," popisuje blonďák z jachtařské rodiny. 
Už jako student začal sbírat první úspěchy. A zameškané hodiny. "Učitelé mi ale naštěstí vycházeli vstříc," 
usměje se závodník Jachtklubu Brno, který žije v Kuřimi. "Většina lidí netušila, co dělám. Mysleli si, že nedělám 
jachting, ale něco jako veslování. Až v dnešní době hodně lidí jezdí na velké lodě do Chorvatska, tím se možná 
trochu povědomí o jachtingu rozšířilo." Právě Jadranské moře představuje nejbližší destinaci, kde se mohou 
čeští závodníci připravovat na moři. "Je to docela velký handicap, že Česko nemá moře. I když bude někdo 
hodně dobrý na jezeře, v zahraničí to je něco úplně jiného. Proto musíme za tréninkem jezdit na moře, což 
zvyšuje nároky na čas a peníze," vysvětluje.  
Díky úspěšné dodatečné kvalifikaci z přelomu dubna na Mallorce Teplý vyhlíží svůj druhý start pod pěti kruhy. 
Před čtyřmi lety v Londýně doplul k 28. místu. "Teď by bylo super, kdybych se dostal do medailové rozjížďky, v 
níž bude deset nejlepších," zasní se Viktor Teplý. "Reálněji vidím umístění v první patnáctce. S tím bych byl 
spokojený," dodává. Jachtaře trápí špinavá zátoka, v níž se pojedou některé rozjížďky olympijské regaty. 
Přesto se Teplý do Brazílie těší. Aby ne, vždyť je jediným českým mužem, který si vybojoval místenku do Ria.  
 



Foto: Viktor Teplý se chystá na své druhé olympijské hry. V Riu by chtěl ve třídě Laser nakouknout do první 
desítky.  
FOTO EVA SKOŘEPOVÁ, SAILING. CZ  
 

Mutace - 5plus2 - Vysočina  
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Jachting  
 

Místo tří prestižních regat "jen" účast v podniku světové série foilujících katamaránů Flying Phantom a desátá 
příčka v kvalitní konkurenci. Taková je bilance jachtařského týmu Masterlan s Plzeňanem Davidem Křížkem po 
závodech ve Švýcarsku na Ženevském jezeře. "Od čtvrtého místa nás dělilo jen sedm bodů. Závod byl 
vyrovnaný, skončili jsme na horší straně balíku, ale z regaty mám dobrý pocit. Učíme se nový jachting. Je to 
spíš motokros na lodích, ale hrozně nás to baví," hodnotil desátou příčku v klání SP kormidelník týmu Masterlan 
David Křížek. To byl na palubě s Milanem Harmáčkem, kterého měl v Ženevě pro regatu Bol d’Or nahradit další 
Plzeňan Zdeněk Adam. Tréninky vypadaly nadějně, rychlost katamaránu několikrát překročila hranici 26 uzlů. 
Jenže poté si Adam při jednom manévru pochroumal koleno a zranění posádku do závodu nepustilo.  
"Další závod světové série nás čeká začátkem července na Lago di Garda," doplnil Křížek.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Za měsíc a půl začíná největší akce letošní sezony na jihu Čech. Olympijský park Rio - Lipno. MF DNES se 
zajímala, jak jsou daleko přípravy. Reakce starostů dotčených obcí jsou překvapivé.  
 

JIŽNÍ ČECHY Na začátku bylo nadšení, které však postupně střídá rozpačitost. Obce okolo Lipna se na podzim 



těšily, že olympijský park Rio - Lipno bude zajímavou možností, jak přilákat nové turisty, kteří se v budoucnu 
třeba budou vracet. Aby ne, dorazit sem má až 300 tisíc návštěvníků. A to je ohromný potenciál. Jenže akce 
začíná za měsíc a půl a obce přitom ani nevědí, jaké sporty se u nich budou provozovat. O připravenosti 
sportovišť ani nemluvě. Komunikace s organizátory podle starostů příliš nefunguje. Někteří mluví o chaosu a 
přípravách na poslední chvíli.  
"Oficiálně jsme zatím nedostali žádnou informaci, jaké sporty tady vlastně máme mít a kde. Je to divné. Nevím, 
kde komunikace vázne," říká starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková.  
V říjnu, kdy se o akci začalo mluvit, byl přitom z jejích slov patrný elán. Mluvilo se o novém molu pro vodní 
sporty, obec nabízela lanový park i letní kino pro velkoplošné projekce. "Olympijský výbor nás ale zatím 
neoslovil, mám obavu, aby to nebylo na poslední chvíli," uvedla starostka v listopadu. Po půl roce se ovšem 
nezměnilo nic. Jen zmizel elán.  
Podle oficiálního rozpisu má být v Černé jachting, lukostřelba, hřiště na ultimate frisbee a také fotbal. "Zatím 
jediné, co se stalo, je, že umístili billboard na začátku obce," dodává Pekárková.  
Obce netuší, jaký bude během akce režim, starostové nevědí, co mají odpovídat občanům nebo podnikatelům, 
kteří se na to ptají. "Stále je kolem toho spoustu otazníků. Informace, které dostáváme z kraje, to je tragédie. 
Je to chaotické. Přesto věřím, že se s tím vypořádáme. Nic jiného nám nezbude," podotýká starosta městyse 
Frymburk Oto Řezáč. Během olympiády by se zde měl hrát volejbal, plážový volejbal, fotbal a má tu být prostor 
pro atletiku. "Navezli nám písek, něco si děláme sami. Vlastními silami stavíme beachvolejbalové hřišťátko," 
doplňuje.  
Rozpaky neskrývají ani další starostové v okolí Lipenské přehrady. Mají pocit, že jim chybí základní informace. 
Například ve Vyšším Brodě se podle oficiální mapky počítá s moderním pětibojem, sportovní střelbou a 
šermem. K tomu podle starosty Milana Zálešáka pravděpodobně nedojde. "Zatím nic konkrétního nevím, máme 
vytipovaný prostor. Každou chvilku se to mění a sporty postupně ubírají. Spíš to vypadá, že nakonec tady 
budou umístěné billboardy a parkoviště," podotýká zklamaně.  
Podle mluvčí Českého olympijského výboru (ČOV) Zuzany Fendrychové je komunikace s obcemi standardní a 
na maximální úrovni. Je třeba být trpělivý, protože organizace tak velké akce je náročná.  
"Bude tam asi padesátka sportů, takže to nejde obratem ruky. Nicméně se již zafixovává finální podoba sportů 
tak, jak tam budou," zdůrazňuje. Úpravy sportovišť navíc začnou v plné míře až od července, protože od té 
doby má ČOV prostory od obcí pronajaté.  
"Pokračujeme s přípravnými pracemi. V průběhu července začneme se stavbou parku na Lipně tak, aby se to 
všechno stihlo včetně sportovišť do slavnostního zahájení olympiády 5. srpna. Nemáme v úmyslu stavět nová 
velkolepá sportoviště. Jdeme cestou revitalizace těch, která tam nyní stojí," dodává.  
 

Nejvíc peněz zamíří do Lipna  
 

Celkový rozpočet parku Rio - Lipno se pohybuje okolo 65 milionů korun. Kolik z toho půjde do obnovy 
sportovišť, zatím není jasné. Jisté však je, že na všechny se určitě nedostane. "Sportoviště, která jsme nabízeli, 
máme připravená. Nic upravovat nebudeme, protože jsme na to žádné finance nedostali," říká hornoplánský 
starosta Jiří Hůlka. Město chtělo za půl milionu udělat nový povrch tří tenisových kurtů. Část by radnice 
zaplatila sama a část ČOV. Jenže k tomu nedojde.  
"Teď ladíme se zástupci olympijského výboru a svazů jednotlivé sporty. U nás to bude tenis, badminton a část 
fotbalového turnaje," vypočítává starosta. Podle plánu má být v Horní Plané i jezdectví, o tom se už podle 
Hůlky nemluví.  
Jednoznačně nejvíc peněz zamíří do Lipna. Z prostoru, kde bude olympijský park, obec posléze vytvoří nové 
centrum s promenádou. Za pomoci kraje se tu staví i nová kruhová křižovatka. Obec zároveň udělala 
cyklostezku přímo na hrázi přehrady. Řidiči si tu musí dát pozor, protože o prostor pro cyklisty se zúžila 
vozovka.  
Kraj zatím pracuje hlavně na zvládnutí organizace akce z hlediska zajištění bezpečnosti a dopravy. "Větší 
záchytná parkoviště budou v Loučovicích, Vyšším Brodě, Frymburku, Lipně nad Vltavou. Další menší jsou v 
jednání a jejich přesný počet bude známý na začátku července. Návštěvníkům však velmi, opravdu velmi 
doporučujeme využít vlakové dopravy," zdůrazňuje Jiří Gruntorád, vedoucí oddělení marketingu a cestovního 
ruchu na krajském úřadě.  
 

Foto: Staveniště v Lipně Za pomoci kraje tam staví novou kruhovou křižovatku, obec udělala i cyklostezku na 
hrázi přehrady.  
Foto: Olympijský park Rio - Lipno 2016  
Foto: Nová Pec atletika  
Foto: Horní Planá badminton, fotbal, jezdectví, tenis, motosport  
Foto: Loučovice fotbal, vodní slalom  
Foto: Přední Výtoň cyklistika, rugby, triatlon  
Foto: Černá v Pošumaví fotbal, jachting, lukostřelba  
Foto: Frymburk atletika, fotbal, plážový volejbal, volejbal  
Foto: Lipno nad Vltavou basketbal, box, fotbal, golf, gymnastika, házená, jachting, judo, kanoistika, moderní 
gymnastika, plavání, stolní tenis, taekwondo, veslování, vzpírání, zápas  
Foto: Vyšší Brod moderní pětiboj, sportovní střelba, šerm  
Foto: Marek Podhora, MAFRA  
 

O autorovi: Martin Beneš, redaktor MF DNES  
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Výrobce luxusních jachet Azimut Benetti právě otevřel svou českou pobočku v pražském Florentinu.  
Italská rodinná firma je největších výrobcem motorových jachet na světě a ročně jich prodá asi 350. Ceny se 
pohybují od 200 tisíc po 100 milionů euro (od 6 milionů po 2,7 miliardy korun).  
Vedle výroby a pronájmu lodí Azimut staví také jachtařské maríny. Jednu má třeba na "Stalinově jezeře" v 
Moskvě.  
 

V minulosti si bohatí na znamení své moci a společenských úspěchů nechávali stavět hrady a paláce, dnes si 
pořizují třeba luxusní jachty.  
 

"Na světě není nic jiného, co by vám poskytlo takovou svobodu jako luxusní loď. Můžete na ní o samotě plout 
po těch nejkrásnějších mořích světa, nebo na její palubě strávit krásné chvíle se svými přáteli. Tomu se nic 
nevyrovná," myslí si Giovanna Vitelli, jejíž rodinná firma v Itálii staví motorové jachty. V jejich produkci je také 
světovou jedničkou.  
 

Luxusní lodě dvojice firemních značek Azimut a Benetti si pro jejich vytříbený design a technické inovace oblíbili 
třeba zpěvák Andrea Bocelli nebo piloti formule jedna Juan Pablo Montoya či Heinz-Harald Frentzen. Teď se 
mohou stát cílem nákupu také řady movitějších Čechů, kteří si je nově mohou objednat v právě otevřeném 
českém showroomu. Ten se nachází v pražském Florentinu a přijela ho slavnostně otevřít právě paní Vitelli, 
která je členkou představenstva jachtařské firmy. Tu před bezmála padesáti lety zakládal její otec Paolo.  
 

Lodě stavíme v horách  
 

"Můj otec na univerzitě studoval byznys. Protože má vedle něj ale vášeň také pro jachting, rozhodl se tyto dva 
světy spojit a založil si roku 1969 vlastní loděnici. Naše rodina pochází z oblasti Turína, takže stavíme většinu 
našich lodí právě tam," říká dcera zakladatele, která přiznává, že je výroba lodí v předhůří Alp poněkud 
nezvyklá, ale dává smysl.  
 

Mořeplavec Milan Koláček vstříc poslednímu ryzímu dobrodružství, které na planetě existuje - čtěte ZDE  
 

"Okolí Turína je velmi průmyslové, takže nám to dává velmi dobrou základnu kvalifikovaných pracovníků. Náš 
závod navíc patří k těm nejmodernějším v odvětví," uvádí Vitelli, která upřesňuje, že větší jachty o délce přes 
20 metrů firma samozřejmě staví na mořském pobřeží. "Těžko bychom je totiž protáhli přes horské tunely dolů 
k moři," směje se loďařská byznysmenka.  
 

Zatímco Azimut aktuálně vyrábí pět modelových řad jachet o délkách od 10 do 35 metrů, loděnice Benetti, jejíž 
kořeny sahají už do 70. let 19. století, se soustřeďuje na kategorii takzvaných megajachet. Ty mohou 
dosahovat délky až kolem 100 metrů a ceny kolem 100 milionů euro, tedy astronomických 2,7 miliardy korun. 
"Ty nejlevnější jachty značky Azimut ovšem můžete pořídit od 200 tisíc euro," říká šéfka jachtařství. "Navíc 
zprostředkováváme pronájmy zvláště velkých lodí, které vám jejich vlastník může pronajmout za cenu kolem 



80 tisíc euro (asi 2,2 milionu korun, pozn. red.) na týden," upřesňuje Vitelli.  
 

Podle ní firma u svých klientů vítězí díky třem základním faktorům: "Jednak je to skvělý vnitřní i venkovní 
design lodi. A potom sázka na inovace a široké globální zastoupení, které máme ve 138 pobočkách v 68 zemích 
světa," vypočítává šéfka, podle níž jsou jachty obou jejích značek průkopníky v daném odvětví. "Naše firma 
třeba jako první na světě přišla s konceptem otevíratelné střechy nebo velkých oken nahrazujících ta klasická 
okrouhlá. Také se ve spolupráci s Rolls-Roycem podílíme na vývoji lodních motorů, které plavidlo táhnou vpřed 
a netlačí ho, jak je jinak běžné," popisuje spolupráci se slavnou britskou značkou, která se vedle výroby aut 
zaměřuje také na produkci leteckých nebo lodních motorů.  
 

Marínu máme i na Stalinově jezeře  
 

Vedle výroby a zprostředkování pronájmu luxusních lodí se Azimut zabývá také stavbou marín, tedy jachetních 
přístavišť.  
 

"Naším cílem není v marínách jen garážovat lodě, ale poskytnout v nich našim klientům také apartmány, 
obchody či restaurace. Marína se tak stává spíše místem, kde se vedle vydávání na plavby můžete i dobře bavit 
a relaxovat," říká Vitelli. Azimut má tři vlastní přístaviště v domovské Itálii, jedno na Maltě a jedno také v 
Moskvě.  
 

"To je celkem unikátní. Nachází se totiž 15 minut od Rudého náměstí, na umělém jezeře, které nechal postavit 
Stalin, aby mohl sledovat závody veslařů. Na jezeře jsme postavili jachtařský klub a několik rezidencí a 
restaurací. Mohou tam kotvit i lodi o délce vyšší jak 20 metrů. Plavidla ale musíme na zimu přemísťovat, 
protože jezero samozřejmě zamrzá," vysvětluje jachtařská podnikatelka.  
 

Rakouská firma nabízí ponorku s výbavou luxusní jachty. Vyjde na 57 miliard korun - čtěte ZDE  
 

V předkrizových letech se bohatá ruská klientela podílela na obratu firmy celou čtvrtinou. Dnes jsou však 
nejlepšími zákazníky Američané, kteří své jachty kotví v oblastech kolem New Yorku a Floridy. Za nimi jsou pak 
Španělé či Italové nebo zákazníci z arabských zemí. "Třeba v pevninské Číně se ale jachting zatím příliš 
nerozvinul. Chybí tam ta správná jachtařská kultura. Tamní lidé se moc nechtějí vydávat na moře, nebo se 
třeba opalovat na slunci," uvádí podnikatelka.  
 

Ta zmiňuje i rozdílné požadavky na vybavení lodí, které bohatí jachtaři z jednotlivých zemí mají. "Američané si 
přejí mít otevřené kuchyně podobné barům, ve kterých se baví se svými přáteli. Zákazníci z Blízkého Východu 
oproti tomu kuchyně svěřují lodním posádkám a sami se nejraději pohybují v prostředí velkých lodních salonů. 
Číňané zase na jachtě neradi tráví noci a nejradši na nich mají kajuty, kde zpívají karaoke nebo hrají hru 
madžong," dává příklady Vitelli. Podle ní lidé ze Západu raději jachty využívají k delším plavbám v doprovodu 
svých rodin nebo přátel, zatímco na Východě luxusní lodě slouží spíše k uzavírání obchodních dohod a 
potkávání byznysových partnerů.  
 

Krizí jako rodinná firma proplul Azimut bez dluhů  
 

Obě divize jachtařské firmy ročně vyrobí až 350 motorových jachet a nemají tedy o globální zákazníky nouzi. 
Ani Azimutu se ovšem nevyhnula světová hospodářská krize, která obrat celého italského loďařského průmyslu 
srazila o dvě třetiny dolů.  
 

"Krize naše odvětví zasáhla jako jedno z prvních. Lidé totiž hned začali šetřit na luxusních výrobcích," říká 
šéfka jachtařství, jehož obrat v roce 2009 klesl z miliardy eur o celou čtvrtinu. "Podařilo se nám ale firmu 
udržet ve vlastnictví rodiny, zatímco většina italské konkurence byla prodána hlavně do Číny. Pomohl nám 
právě fakt, že jsme rodinnou společností," myslí si Giovanna Vitelli, podle níž příbuzní ve vedení firmy mohli 
činit rychlá rozhodnutí, zatímco konkurence musela jednat s množstvím vlastníků z řad bank a investičních 
fondů.  
 

"Jednu chvíli měla rodina sice nabídku firmu prodat. Spolu s otcem jsem se ale rozhodla, že si ji necháme a já 
pomalu převezmu její vedení," říká sympatická Italka, která původně pracovala jako právnička. "Celý život 
jsem ale strávila na lodi. Když jsem byla malá, tak naše prázdniny spočívaly v testování lodních prototypů nebo 
cestování po světě, kde otec otevíral nová zastoupení firmy. Můj život je s loďmi neodmyslitelně spjatý, 
nemohla jsem se jich jen tak vzdát.," vysvětluje Vitelli, jejíž firma se může pochlubit nulovými bankovními 
dluhy.  



 

Přichází nový trend, Airbnb s loděmi. Firma nabízí pronájem plavidel i s kapitánem - čtěte ZDE  
 

"Navíc jsme ani během krize neškrtaly peníze na investice a v posledních třech letech jsme tak mohli na trh 
přicházet s novými produkty," říká dědička jachtařské firmy, podle níž firma před rokem 2009 každoročně 
rostla až o 25 procent. "K takovým číslům se už zřejmě nevrátíme. Loni jsme ale rostli 10procentním tempem, 
což je známkou oživení," uvádí Vitelli.  
 

Ta nyní doufá, že jachty značek Azimut a Benetti osloví také bohaté Čechy. "Na příkladu jiných italských 
luxusních brandů vidíme, že je v Česku klientela, která by o naše jachty mohla mít zájem. Sice jste 
vnitrozemskou zemí, máte ale blízko do Chorvatska a k Jadranskému moři, takže myslím, že tu každý rok 
alespoň pět našich lodí prodáme," věří zástupkyně jachtařské firmy.  
 

"K těm nejkrásnějším místům na světě se často dostanete jenom lodí. Proto se vyplatí si jachtu, na níž můžete 
hostit své přátele nebo s ní podniknout rodinnou dovolenou, koupit," láká Giovanna Vitelli závěrem první české 
zákazníky.  
 

Nutno dodat, že pro většinu Čechů ovšem pořízení jachty zůstane nadále pouze krásným snem.  
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Letní olympijské hry nebudou patřit jen brazilskému Riu. Atmosféru obří sportovní události bude možné v 
Česku naplno prožívat také v Jihočeském kraji. Okolí Lipenské přehrady se při srpnové olympiádě promění v 
jedno velké sportoviště určené úplně pro každého. Středobodem bude Lipno nad Vltavou, kde vyroste park Rio-
Lipno 2016.  
Návštěvníci se mohou kromě sportování těšit také na přímé přenosy na velkoplošných obrazovkách, telemosty 
z brazilského Ria, koncerty i na samotné olympioniky, kteří budou z dějiště her mířit nejprve na Lipno. Potkáte 
tu i bývalé reprezentanty. Spoustu vyžití nabídnou také další obce u přehrady. Lipenská přehrada je největší 
vodní plochou v Česku a letní olympijské hry se na vodě odehrávají z velké části. Je to tradiční lokalita, kam 
lidé jezdí i za dalšími druhy sportu, ať už je to cyklistika, in-line bruslení, nebo běhání. "Chceme proto co 
nejvíce využít stávající sportovní infrastrukturu, která je prakticky ve všech obcích. Kolem přehrady vede 
cyklostezka, takže se návštěvníci budou mezi sportovišti moci pohybovat na kole nebo na kolečkových 
bruslích," popsal plány marketingový ředitel Českého olympijského výboru Marek Tesař.  
V době konání her v Riu (5. až 21. srpna) budou návštěvníci moci využívat desítky sportovišť, která budou 
rozprostřena okolo celého Lipna.  
 

V korytě Vltavy se budou prohánět rafty a kajaky  
 

Například ve Frymburku se počítá s tratí pro horská kola. Černá v Pošumaví, která je centrem vodních sportů 
na Lipensku, bude hostit závody v jachtingu, kitingu a windsurfingu. V Přední Výtoni se uskuteční turnaj v 
ragby či závod v triatlonu a v korytě řeky Vltavy u Loučovic se budou prohánět rafty a kajaky.  
Jihočeský kraj počítá s tím, že akce přiláká 250 až 300 tisíc lidí. Kraj proto na projekt Jižní Čechy olympijské 
vyčlenil 50 milionů korun, z toho 30 milionů je na park u Lipna. Dalších 20 milionů má jít na přidružené akce, 
propagaci a reklamu. "Bereme vše jako velkou příležitost ukázat se jako ideální místo pro aktivní dovolenou," 
uvedl hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.  
Návštěvníci dostanou v srpnu v olympijském parku možnost potkat také slavné sportovce historie včetně 
největších jihočeských hvězd – Kateřinu Neumannovou, Tomáše Vernera, Karla Poborského a řadu dalších. 
Lipno zůstane lákavou turistickou destinací pro rodinnou dovolenou i po skončení olympiády. Český olympijský 
výbor plánuje zdejší sportoviště zmodernizovat, aby mohla sloužit veřejnosti i v dalších letech. Další informace 
jsou na webových stránkách www.olympijskeparky. cz.  
 

---  
 

Přehled Kde budou sportoviště Lipno nad Vltavou: fotbal, golf, basketbal, kanoistika, plavání, jachting, 
veslování, vzpírání, box, florbal, turistika, tanec, házená, plážový fotbal Loučovice: fotbal, vodní slalom, 
kuželky, rafting Frymburk: atletika, fotbal, plážový volejbal, volejbal Přední Výtoň: cyklistika, triatlon, ragby, 
baseball, softball Černá v Pošumaví: jachting, fotbal, lukostřelba, ultimate frisbee Horní Planá: badminton, 
fotbal, jezdectví, tenis, motosport Vyšší Brod: moderní pětiboj, sportovní střelba, šerm, pétanque, šachy Nová 
Pec: atletika  
 

Foto: Srpen Takto si Jihočeský kraj a Český olympijský výbor představují atmosféru v Lipně nad Vltavou.  
Repro: MAFRA  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Čechy  
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Že ho dělí od moře stovky kilometrů? Nevadí. Jachtař Viktor Teplý bude jediným českým vyslancem na 
olympijské regatě v Rio de Janeiru.  
 

BRNO /Začínal na Brněnské přehradě. Anebo v Seči, kam ho s mladším bratrem Ondřejem brával dědeček. 
"Dopoledne jsme jezdili na loďce pro děcka, kterou nám koupil táta. Odpoledne jsme ji na břehu postavili na 
stůl. Děda s lodí podle větru různě otáčel a my s dekou cvičili, jak se správně pohybovat," vzpomíná jachtař 
Viktor Teplý.  
Sice to brněnského rodáka zpočátku nebavilo, ale dědečkova průprava se vyplatila. 25letý Teplý se v třídě 
Laser podruhé kvalifikoval na olympijské hry. "Byly to docela nervy, ale naštěstí to vyšlo. Pro závodníky je 
olympiáda ze všeho nejvíc, všichni se na ni chtějí dostat," popisuje blonďák z jachtařské rodiny. I přes 
počáteční odpor a strach z vody se Viktor postupně do "rodinného sportu" zamiloval, už jako student začal 
sbírat první úspěchy. A zameškané hodiny. "Učitelé mi ale naštěstí vycházeli vstříc," usměje se závodník 
Jachtklubu Brno, který žije v Kuřimi. "Většina lidí netušila, co dělám. Mysleli si, že nedělám jachting, ale něco 
jako veslování. Až v dnešní době hodně lidí jezdí na velké lodě do Chorvatska, tím se možná trochu povědomí o 
jachtingu rozšířilo."  
Právě Jadranské moře představuje nejbližší destinaci, kde se mohou čeští závodníci připravovat na moři. "Je to 
docela velký handicap, že Česko nemá moře. Většina závodů se jezdí právě tam a bohužel s tím se české 
podmínky nedají srovnat," podotýká olympionik. "I když bude někdo hodně dobrý na jezeře, v zahraničí to je 
něco úplně jiného. Proto musíme za tréninkem jezdit na moře, což zvyšuje nároky na čas a peníze." Díky 
úspěšné dodatečné kvalifikaci z přelomu března a dubna na Mallorce Teplý vyhlíží svůj druhý start pod pěti 
kruhy. Před čtyřmi lety v Londýně doplul k 28. místu. "Teď by bylo super, kdybych se dostal do medailové 
rozjížďky, v níž bude deset nejlepších," zasní se jachtař. "Reálněji vidím umístění v první patnáctce. S tím bych 
byl spokojený." Hlavním tématem olympijské regaty nejsou konkrétní umístění, ale něco zcela jiného. Jachtaře 
trápí špinavá zátoka, v níž se pojedou některé rozjížďky. "Když jsem tam loni závodil, nedalo se tam vůbec jet. 
Plavaly tam různé igelity a další věci, které se zachytávaly za ploutev," vzpomíná Teplý. "Je to nepříjemné i v 
tom, když člověk ví, že voda není ideální a že si často naloká nebo se může převrátit."  
Přesto se Teplý do Brazílie těší. Aby ne, vždyť je jediným českým mužem, který si vybojoval místenku do Ria.  
 

Foto: Viktor Teplý se chystá na své druhé olympijské hry. V Riu by chtěl ve třídě Laser nakouknout do první 
desítky.  
FOTO /EVA SKOŘEPOVÁ, SAILING. CZ  
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Palkovice – Dva zástupci českého windsurfingu Pavel Hrubý z ČWA a Luboš Mielec z Jachting TJ Palkovice se 
zúčastnili Raceboard Masters World Championships 2016, který se konal v lotyšské Rize.  
 

""Oba jsme se do Rigy vydali po vlastní ose. Pavel vyjížděl v sobotu odpoledne s tím, že cestou přespí a dorazí 
do místa o den později. Můj záměr byl vyrazit v sobotu ráno, že snad těch jedenáct set kilometrů do večera 
stihnu. Ale jak už jedno pěkné úsloví říká, chceš-li pobavit pána boha, seznam jej se svými plány," usmíval se 
palkovický sportovec.  
Tomu totiž první část plánu vyšla. Mielec vyrazil se svým vozem v sobotu brzy ráno, ale do místa konání dorazil 
až v pondělí večer. "Před Varšavou se mi v autě kousla pětka, takže následovala v prachu polské silnice za 
plného provozu rozborka převodovky, demontáž pětky a znovu zase zborka. Bez pětky zpátky domů, přebalit 
se do osobního vozu a znovu sednout za volant. Do Rigy jsem dorazil v pondělí večer, závod začínal na druhý 
den ráno," vzpomíná dnes již s úsměvem na své předzávodní trable Luboš Mielec.  
Prostředí místa konání byl jachetní klub na břehu jezera Kišezers, které bylo o něco málo větší a širší, než jsou 
Mlýny. Čistá voda, písečná pláž a teplota něco kolem třicet stupňů. "Tím, že jezero je vzdušnou čarou od 
pobřeží asi patnáct kilometrů, perfektně fungovala večerní termika. Nevýhoda ale byla, že nás pořadatelé 
nechali celý den v parnu čekat do večera, kdy se odjely i čtyři rozjížďky. Takovou kuriozitou bylo, že poslední 
možný start byl hodinu před západem slunce. Avšak tím, že se slunci v této době v Lotyšsku zapadnout nějak 
nechtělo, vraceli jsme se jeden den z poslední rozjížďky něco kolem desáté večerní. To byl můj osobní rekord," 
řekl Mielec.  
A jak závodníci nakonec v Rize dopadli? V silné konkurenci 58 windsurfistů z dvanácti zemí (tou nejvzdálenější 
byla Argentina, pozn. red.) se první den odjely čtyři rozjížďky. "Pavel Hrubý začal velice slibně, dal v posledních 
dvou jízdách sedmé a osmé místo. Já byl ještě malinko rozlámaný z dlouhého cestování, takže napoprvé z toho 
bylo třicáté místo. Postupně se to ale zlepšovalo," podotýká palkovický sportovec.  
Po prvním dni figuroval Hrubý na skvělém 3. místě ve třídě GM za finskými závodníky Blinnikou a Finerem. 
Mielec rovněž skončil třetí, když jej předběhli pouze Němec Homrighausen a Polák Szrednicki. Svá umístění si 
oba čeští zástupci drželi až do posledního závodního dne. "Pořadatelé slibovali, že nám na závěr bude pěkně 
foukat a vítr se opravdu zvedl," vzpomíná palkovický windsurfista.  
Ve velké konkurenci nakonec obstáli oba. Luboš Mielec skončil celkově devatenáctý, ale ve své kategorii se stal 
vicemistrem světa. Pavel Hrubý závod dokončil celkově šestnáctý, ve své třídě obsadil však čtvrtou příčku. "Jak 
říká klasik, špatný začátek se rovná dobrému konci. Alespoň tentokráte to tak platilo pro mě," zdůraznil před 
návratem domů Luboš Mielec. "  
 

URL| http://fm.denik.cz/ostatni_region/palkovicky-lubos-mielec-si-z-lotysske-rigy-privezl-cenne-stribro-
20160616.html  
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Mielec získal cenný kov na světovém šampionátu ve windsurfingu.  
Palkovice – Dva zástupci českého windsurfingu Pavel Hrubý z ČWA a Luboš Mielec z Jachting TJ Palkovice se 
zúčastnili Raceboard Masters World Championships 2016, který se konal v lotyšské Rize. "Oba jsme se do Rigy 
vydali po vlastní ose.  
Pavel vyjížděl v sobotu odpoledne s tím, že cestou přespí a dorazí do místa o den později. Můj záměr byl 
vyrazit v sobotu ráno, že snad těch jedenáct set kilometrů do večera stihnu. Ale jak už jedno pěkné úsloví říká, 
chceš-li pobavit pána boha, seznam jej se svými plány," usmíval se palkovický sportovec.  
Tomu totiž první část plánu vyšla. Mielec vyrazil se svým vozem v sobotu brzo ráno, ale do místa konání dorazil 
až v pondělí večer. "Před Varšavou se mi v autě kousla pětka, takže následovala v prachu polské silnice za 
plného provozu rozborka převodovky, demontáž pětky a znovu zase zborka. Bez pětky zpátky domů, přebalit 
se do osobního vozu a znovu sednout za volant. Do Rigy jsem dorazil v pondělí večer, závod začínal na druhý 
den ráno," vzpomíná dnes již s úsměvem na své předzávodní trable Luboš Mielec.  
Prostředím místa konání byl jachetní klub na břehu jezera Kišezers, které bylo o něco málo větší a širší, než 
jsou Mlýny. Čistá voda, písečná pláž a teplota kolem třiceti stupňů. "Tím, že jezero je vzdušnou čarou od 
pobřeží asi patnáct kilometrů, perfektně fungovala večerní termika. Nevýhoda ale byla, že nás pořadatelé 
nechali celý den v parnu čekat do večera, kdy se odjely i čtyři rozjížďky. Takovou kuriozitou bylo, že poslední 
možný start byl hodinu před západem slunce. Avšak tím, že se slunci v této době v Lotyšsku zapadnout nějak 
nechtělo, vraceli jsme se jeden den z poslední rozjížďky něco kolem desáté večerní. To byl můj osobní rekord," 
řekl Mielec. A jak závodníci nakonec v Rize dopadli? V silné konkurenci 58 windsurfistů z dvanácti zemí (tou 
nejvzdálenijií byla Argentina, pozn. red.) se první den odjely čtyři rozjížďky. "Pavel Hrubý začal velice slibně, 
dal v posledních dvou jízdách sedmé a osmé místo. Já byl ještě malinko rozlámaný z dlouhého cestování, takže 
napoprvé z toho bylo třicáté místo. Postupně se to ale zlepšovalo," podotýká palkovický sportovec.  
Po prvním dni figuroval Hrubý na skvělém 3. místě ve třídě GM za finskými závodníky Blinnikou a Finerem. 
Mielec rovněž skončil třetí, když jej předběhli pouze Němec Homrighausen a Polák Szrednicki. Svá umístění si 
oba čeští zástupci drželi až do posledního závodního dne. "Pořadatelé slibovali, že nám na závěr bude pěkně 
foukat, a vítr se opravdu zvedl," vzpomíná palkovický windsurfista.  
Ve velké konkurenci nakonec obstáli oba. Luboš Mielec skončil celkově devatenáctý, ale ve své kategorii se stal 
vicemistrem světa. Pavel Hrubý závod dokončil celkově šestnáctý, ve své třídě však obsadil čtvrtou příčku. "Jak 
říká klasik, špatný začátek se rovná dobrému konci.  
Alespoň tentokrát to tak platilo pro mě," zdůraznil před návratem domů Luboš Mielec.  
 

Foto: PALKOVICKÝ windsurfista Luboš Mielec (zcela vlevo) si v lotyšské Rize vyjel ve velké konkurenci své 
kategorie krásné druhé místo.  
Foto: archiv Luboše Mielce  
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JACHTING Letošní 35. ročník 24hodinové non stop plavby na Lipenském jezeře, který se měl jet tento víkend 
18.-19. června, dle poslední informace mluvčího námořního jachtingu na jihu Čech Jana Týmala byl odložen 
na neurčito! Nový termín Deník včas zveřejní. (vit) TRIATLON Mistrovství Jihočeského kraje v T. Svinech 
(750mplavání, 25 km kolo, 6 km běh): 1. Trutna (J. Hradec) 1:05:10, 2. Zajíc (TriSK ČB) 1:06:07, 3. 
Nový(B&Htriat. ČB) 1:07:00 (1. +40 let), 4. Beňo (TriSK ČB) 1:07:09 (2. +40), 5. Korous(E. ON Táb.) 1:07:15 



(3. +40), 6. Uhlíř (TriSK ČB) 1:07:27 (4. +40), 7. Lemberka (EON Tábor) 1:07:41, 8. Jirků (Jind. Hradec) 
1:07:44, 9. Srch (ŠuTri Prachatice) 1:08:05, 10. Steinbauer (ResolutiontýmČB) 1:08:06 (5. +40), 11. Králík 
(Cyklo Macner Strakonice) 1:09:39 (6. +40), 12. Leszkow (ŠuTri Prachatice) 1:09:47, ... 16. Grabmüler 
1:11:47 (1. +50), 18. Candrová (B&H triatl. ČB) 1:11:58 (1. žena), 22. Pudil (Sport Bečvář) 1:14:58 (2. +50), 
24. Grabmülerová (obě B&H triatlon ČB) 1:16:14 (2.), 25. Hlínová (Tálín) 1:16:43 (3.), 26. Karban (Karbike 
Sport) 1:18:28 (3. + 50), 29. Vopat 1:19:56 (1. +60), 33. Matouš (oba Tálín) 1:25:02 (2. +60), 35. Dvořák 
(TC Dvořák ČB) 1:27:48 (3. +60),39. Uhlířová (E. ON Tábor) 1:30:19 (4.), 41. Adámková (Tálín) 1:31:41 (5.), 
44. Kincová (Ladies Tábor) 1:33:07 (6.), týmy: 1. TriSKČB (Zajíc, Beňo, Uhlíř) 276, 2. B&H triatlon ČB (Nový, 
Grabmüler, Lácha) 249, 3. ŠuTri Prachatice (Srch, Leszkow, Pech) 245, ženy: 1. B&H Triatlon ČB (Candrová, 
Grabmülerová) 196, 2. Tálín (Hlínová, Adámková) 183, 3. Ladies Tábor (Kincová, Uhlířová) 176.  
 

STOLNÍ TENIS Jihočeský TOP 10 ml. žactva v Kaplici: 1. Slapnička (ČZ Strakonice) 9/0, 2. Heinzl (Prachatice) 
8/1, 3. Dobiáš (Soběslav) 7/2, 4. Kulhánek (Prachatice) 6/3, 5. Holub (Soběslav) 4/5, 6. Kuchta (V. Brod) 4/5, 
7. Klečka (S. Strakonice) 3/6, 8. L. Losos (VS Tábor) 3/6, 9. M. Losos (VS Tábor) 1/8, 10. Myler (Sokol ČB) 
0/9. Ml. žákyně: 1. Nečasová (Orel ČB) 7/0, 2. Jarešová (Vodňany) 5/2, 3. L. Holubová (Soběslav) 5/2, 4. 
Volková (Týn) 4/3, 5. Meškánová (V. Brod) 3/4, 6. Petrů (V. Brod) 2/5, 7. Krejčová (S. Strakonice) 1/6, 8. 
Novotná (Vodňany) 0/7.  
 

FOTBAL KP žáci: Milevsko – Strakonice 1:7 (0:4),  
 

Neužil – Vaněček, Šimek 2, Sládek, Keřka vlastní, Brož, ml. 1:1 (1:1), pen. 4:1, Šplíchal – Čumpelík.  
Calofrig Borovany sděluje, že v tradičním turnaji mladších žáků "O pohár taťky Šmouly", který bude 25. června, 
je ještě jedno místo volné. Zájemci o účast na turnaji mohou volat na tel. 603 712 691 (p. Kubeš).  
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Další pohárový závod v jachtingu třídy Pirát přilákal na Jesenickou přehradu u Chebu tentokrát pouze sedm 
nejlepších českých posádek  
 

Cheb – Další pohárový závod v jachtingu třídy Pirát se jel na západě Čech.  
Konkrétně na Jesenické přehradě u Chebu.  
Tentokrát přilákal pouze sedm nejlepších českých posádek.  
"Byl to velice náročný závod, neboť v sobotu, kdy se jelo pět rozjížděk, foukalo od tří do šesti metrů za vteřinu, 
což bylo výborné," byl spokojen třeboňský závodník Milan Grill a směrem ke konkrétním podmínkám ještě 
dodal: "Ale vítr se často točil a měnil směr, takže bylo velmi náročné záludnosti větru vychytat. Ale nějak jsme 
to naštěstí zvládli." Závody s názvem "Stříbrná plachetnice" organizované Jachtařským klubem Cheb se po 
dramatickém souboji staly kořistí jihočeské posádky bratrů Sivých ze Slavoje Hluboká nad Vltavou. "Vyhráli 
jsme nejtěsnějším možným způsobem," byl z výhry šťasten kormidelník Josef Sivý, a ještě k závodu doplnil: 
"Zvítězili jsme o jediný bodík před našimi největšími rivaly Rybáčkem s Hendrychem." Třetí skončili v závodě 
na Jesenické přehradě třeboňští jachtaři Tobolka s Gardavským, na čtvrté příčce, těsně za medailemi, dojeli 
Grill s Duškem a páté místo si vyjela další hlubocká posádka Němec – Koubek.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

28. Jachtaři na Lipně o pohár starosty      



Skóre: 0.87  
Název: Jachtaři na Lipně o pohár starosty  
Zdroj: Českobudějovický deník  
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Lipno nad Vltavou – V režii místního jachtklubu bojovali jachtaři o pohár starosty obce Lipna nad Vltavou 
Zdeňka Zídka, jenž se ujal i role ředitele závodu a ve spolupráci se zkušenými rozhodčími se mu i letošní 
starostenský pohár vydařil.  
Závodníkům se líbilo jak prostředí, tak i vítr, který tentokrát z jihozápadu nezklamal. Uskutečnit se tudíž mohlo 
pět rozjížděk, které určily pořadí v závodu Poháru ČR i Poháru Čech.  
Otevřená lodní třída pro lodě třídy Aero se stala kořistí zkušeného Jana Kotisy mladšího. "Na startu jsme sice 
byli čtyři, ale poprvé jsme proti sobě jeli s Honzou Myslíkem, velkým propagátorem lodní třídy RS, kam naše 
lodě také patří.  
Byl to pěkný souboj, který mi vyšel stoprocentně, byť jsem na této lodičce jel vlastně poprvé," říkal vítěz.  
Jeho soupeř se prohrou nermoutil, naopak ho potěšilo, že v další kategorii se poprvé na startu představilo osm 
zástupců kategorie RS 500. Před startem jsme potkali i Michaelu Szmaragovski, dříve Uhlířovou, která se 
vrátila k závodnímu jachtingu po dlouhých jednadvaceti letech. "Je to zásluhou mého manžela Dana. Ten 
vybral lodičku, koupil ji a po jednom tréninku jsme tady," usmála se.  
Důkazem toho, že to kormidelnice z klubu DIM Bezdrev za ty roky nezapomněla, bylo celkově druhé místo mezi 
osmi posádkami.  
S lodní třídou RS, ale se označením 700, která z kategorie race skifů patří k nejrychlejším, se vyznavači 
jachtingu mohou setkat již o víkendu v Černé v Pošumaví, kde pod patronací nejnovějšího lipenského 
jachtařského klubu Windy Point budou v této lokalitě zápolit pohárově poprvé.  
 

Lipno ve faktech 29er (4 lodi): 1. Pavlíková – Pokorný (YC Cere Praha, Slavoj Hluboká nad Vlt., 2. Ott – 
Konopík (JK Brno), 3. Klimeš – Šustek (ČYK Praha, ALT 29er a 49 er). RS Feva (6 lodí): 1. sourozenci Dobří, 2. 
Klimešová – Hanton (všich. Lok. Plzeň), 3. Hlaváček – Kaltounková (ČYK Praha). RS Open (4 startující): 1. 
Kotisa (Černá v Pošumaví), 2. Myslík (Lipno nad Vlt.), 3. Bryx (YC Neratovice) RS500 (8 posádek): 1. 
Lukačovič – P. van Moyren (soukromí jezdci), 3. Dan a Michaela Szmaragoviski (YC DIM Bezdrev, ČANY) 3. 
Bočková – Boček (klub neuveden).  
 

Foto: MICHAELA SZMARAGOVSKI se po jedenadvaceti letech úspěšně vrátila k závodnímu jachtingu spolu se 
svým manželem, všesportovním nadšencem Danem.  
Foto: Petr Vitoň  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

29. Rodák z Prahy propadl kouzlu oceánu      
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http://prahatv.eu/zpravy/archiv/1/praha/ostatni/clanek/2587/rodak-z-prahy-propadl-kouzlu-oceanu  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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30. KAM ZA SPORTEM?      
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SOBOTA BADMINTON – mezinárodní turnaj U15 v Č. Krumlově (sportovní hala 9 – 18, dokončení v neděli 9 – 
12.30).  
 

JACHTING – Pohár ČR a Pohár starosty Lipna ve třídách RS a 29er (10, YC Lipno, dokončení v neděli od 10).  
FOTBAL – divize: Č. Krumlov – Třeboň (10.15, hřiště Větřní), I. A třída: Kaplice – Ševětín (10), Velešín – Nová 
Ves /Brloh (13.30), Větřní – Roudné B, I. B třída: Vyšší Brod – Zliv (13.30), I. A žáci: Kaplice – Dačice /Staré 
Hobzí (13), okresní přebor: Přídolí – Kájov (13.30),Křemže– NováVes /Brloh B (14), Zlatá Koruna – Chvalšiny 
(15), Dolní Dvořiště – Větřní B, Velešín B – FC Vltava, okresní soutěž: Romo Č. Krumlov – Světlík (13.30, hřiště 
Černá), OP starší žáci: Dolní Dvořiště /Horní Dvořiště – Holubov /Křemže (10, hřiště Dolní Dvořiště), Rožmitál – 
Horní Planá (10), Vyšší Brod – Chvalšiny (10.30), OP starší přípravky: Horní Planá /Černá – Č. Krumlov B (10), 
OP mladší přípravky: Křemže /Holubov – FC Vltava (10, hřiště Křemže), FC Vltava – Zlatá Koruna (11, hřiště 
Křemže).  
 

NEDĚLE STOLNÍ TENIS – Jihočeský TOP 10 mladšího žactva v Kaplici (9).  
MALÝ FOTBAL – II. MLF: Tequila – Vyšehrad XXL (18, hřiště Dubík), Jedličky – Trevl (18, hřiště Dubík).  
FOTBAL – KP dorost: Č. Krumlov – Čtyři Dvory (10, hřiště Kájov), I. A dorost: Velešín – Borovany /Nové Hrady 
(10), okresní přebor: Frymburk B – Malonty (14.30), okresní soutěž: Benešov – Lipno (15), Rožmberk – 
Holubov (14), Vyšší Brod B – Horní Dvořiště (15), OP starší žáci: Lipno – Benešov (10), FC Vltava – Zlatá 
Koruna (11, hřiště Loučovice), Malonty – Frymburk (14), OP starší přípravky: Dolní Dvořiště /Horní Dvořiště – 
Frymburk (10, hřiště Dolní Dvořiště), Vyšší Brod – Zlatá Koruna (10), Velešín – Lipno /Malonty (15).  
Úřední začátky jsou od 17.00 hodin.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

31. Strach z vody, krádeže větru, žraloci. Teď vyhlíží (špinavé) Rio      
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Název: Strach z vody, krádeže větru, žraloci. Teď vyhlíží (špinavé) Rio  
Zdroj: Mladá fronta Dnes  
Datum: 11.06.2016  
Str.: 17  
Náklad: 246620  
Číslo: 137  
Rubrika: Brno a jižní Morava  
Autor: Jan Daněk  
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
ProfilID: ISA  
Domicil: M137M17A.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: Jachting (5), jachtingu (3), jachtingem  

Jeho sport i zážitky se vymykají. Jachtař Viktor Teplý se chystá na olympiádu  
 

Pochází z jachtařské rodiny, ale jako dítě trávit čas na lodi nechtěl. "Děda nás s bráchou bral na chatu v Seči. 
Dopoledne jsme jezdili na loďce pro děcka, kterou nám koupil táta. Odpoledne jsme ji na břehu postavili na 
stůl. Děda s lodí podle větru různě otáčel a my s dekou cvičili, jak se správně pohybovat," vzpomíná Viktor 
Teplý. "Moc se nám to tehdy nelíbilo, chtěli jsme si hrát s ostatníma děckama," směje se.  
Vzápětí ale 25letý rodák z Brna zvážní: "Do budoucna to byla moc dobrá průprava."  
Zatímco jeho mladší bratr Ondřej se stal loni juniorským mistrem světa ve třídě Finn, Viktor se na jaře v 
kategorii Laser kvalifikoval na svoji druhou olympiádu.  
Nejen díky úspěchům se vstřícný blonďák přes počáteční odpor do sportu, který není v tuzemsku příliš 
rozšířený, zamiloval. "Jachting je jednou z nejzábavnějších věcí, co znám," ujišťuje jediný Čech, jenž se bude 



v srpnu plavit v propíraných brazilských vodách.  
 

- Jachting může být zábavný, ale zároveň nebezpečný. Co se vám vybaví, když si vzpomenete třeba na 
mistrovství světa v australském Perthu před pěti lety?  
 

Jo, tam byli ti žraloci. Člověk měl strach a hlavou se mu honilo: "Ježiš, co se stane, když ke mně připlave?" 
Před závody a v průběhu rozjížděk to ale organizátoři hlídali, létaly tam helikoptéry a jezdily motoráky, a když 
žraloky uviděli, odháněli je. Nakonec to ale bylo v pohodě, žádný útok se tam nestal.  
 

- Vy jste sám žraloka viděl?  
 

Jo. Zrovna jsme ale byli na pláži a chtěli jsme se koupat. Najednou vidíme, že se vzadu na hladině vynořil 
trojúhelníček. Vzpomínám si, že se mi něco podobného stalo ve Splitu. Člověk jel a najednou se vedle něho 
vynořila ploutev. Měl jsem strach, ale po chvilce mě trenér uklidňoval, že je to delfín. Ale ten prvotní pocit byl 
strašný.  
 

- Má závodník vůbec v rozjížďce čas přemýšlet, jaké mu může hrozit nebezpečí?  
 

To ne. V hlavě máte jenom závod a na okolní vlivy, že by vás nějaká ryba mohla pronásledovat, nemyslíte. 
Celkově, pokud člověk neudělá v jachtingu nějakou velikou chybu, zase tak moc mu nehrozí.  
 

- Jako dítě jste ale měl z vody strach, že?  
 

Začal jsem jezdit v sedmi osmi letech. Ale nebavilo mě to a bál jsem se. Sice máte na sobě vestu, ale jste 
uprostřed vody, do které můžete spadnout. Nevěděl jsem, co všechno se může stát. I proto jsem jachting na 
dva roky nechal, chodil jsem do školy, k tomu hrál fotbal. Až jsem trošku vyrostl a uvědomil si, že to na lodi 
není až tak hrozné, vrátil jsem se a už u toho zůstal.  
 

- Už jako školák jste objížděl i mezinárodní regaty, jak na vás koukali spolužáci?  
 

Ve škole jsem měl hodně zameškaného, ale učitelé mi vycházeli vstříc. Většina lidí si ale hlavně myslela, že 
nedělám jachting, ale něco jako veslování. Až v dnešní době hodně lidí jezdí na velké lodě do Chorvatska, tím 
se možná trochu povědomí o jachtingu rozšířilo.  
 

- Jak velký je pro závodníka handicap, že Česko nemá moře?  
 

Docela zásadní. Většina závodů se jezdí na moři, bohužel s tím se české podmínky nedají srovnat. I když bude 
někdo hodně dobrý na jezeře, v zahraničí to je něco úplně jiného. Proto musíme za tréninkem jezdit na moře, 
což zvyšuje nároky na čas a peníze.  
 

- Dá se v tuzemsku uživit jachtingem?  
 

Možná by to šlo, ale žádná sláva to není. Tím, že to dělám déle a byl jsem na olympiádě v Londýně, dokážu 
sezonu utáhnout a pokrýt z toho, co dostanu od svazu a ministerstva. Hodně v začátcích i teď mi ale pomáhá 
taťka.  
 

- Jak se dá smazat manko, že doma není kde pořádně trénovat?  
 

(směje se) To nevím. Češi nebo další jezdci, kteří prožili dětství na jezeře, mají větší cit ve slabém větru. 
Umíme v tom víc hrát. Dobří jachtaři ale zvládají závodit ve všech podmínkách. Někdy může rozhodovat váha, 
lehčí jachtaři jedou lépe ve slabém větru, těžší zase v silném větru. S tímhle se dá kalkulovat, když vedle 
někoho takového člověk startuje. Když ví, že je někdo rychlý v silném větru, může ho překrýt a brát mu vítr.  
 

- Poznáte už na břehu, kdo je dobrý jachtař?  
 



To se moc nedá. V loděnici chodí kluci, co vypadají jako rampy, ale na vodě jsou nepoužitelní. Není to jen o 
fyzičce, ale o strategii, o citu s lodí.  
 

- Jak rozeznáte, že je jachtař ve formě?  
 

Podle výsledků. (směje se) Ale ne, vše souvisí se vším. Když se cítíte dobře fyzicky, ve větrných rozjížďkách se 
vám líp vyvažuje a máte dost síly. Ale co tak přemýšlím, tak občas zažívám situace, že se mi v noci třeba zdá o 
tom, že vyhraju všechny rozjížďky. Ale ne vždycky to odráží skutečnost. V jachtingu existuje tolik 
proměnných, ale podstatné je, abyste šel do závodu v pohodě a věřil ve svoji intuici. Potom to většinou 
dopadne dobře.  
 

- Je váš sport férový v tom, že v něm naplno zúročíte to, co jste natrénoval?  
 

Není férový jako třeba plavání nebo běh, kdy člověk víceméně udělá výkon, na který natrénoval. Naše závody 
jsou dost dlouhé, trvají pět dní, ve kterých se dá zvládnout deset rozjížděk a jednu nepovedenou si většinou 
můžeme škrtnout. A vždycky se vepředu objevují stejná jména.  
 

- Jachting může být nespravedlivý i jinak. Třeba váš bratr Ondřej ztratil šance na Rio při jarní dodatečné 
kvalifikaci na Mallorce kvůli "špinavé hře" soupeřů. Můžete to přiblížit?  
 

Všichni v závodě jedeme na jeden vítr. Když se loď dostane nad vás, tak vám ho bere. Pokud se chcete dostat 
na čistý vítr, uděláte obrat, jenže soupeř ho udělá taky. A pokud se to opakuje, strašně vás to zdržuje. Když se 
to děje jeden proti jednomu, jako jsem zažil na Mallorce s jedním soupeřem, je to součást hry a člověk s tím 
nic nenadělá. Brácha měl ale problém, že Rusů na startu bylo sedm. Jeden byl vepředu, co jel na kvalifikaci, a 
když brácha pokazil start, další Rus si toho všiml a začal ho krýt a škodit mu. I kvůli tomu rozjížďku zajel 
strašně špatně. Štěstí bylo, že trochu zasáhli rozhodčí, protože brácha podal protest. Rusa diskvalifikovali a 
bráchovi dali náhradu z rozjížďky. Stejně to bylo nepříjemné, že si brácha musel dát pozor v dalších startech. 
Bohužel to nevyšlo, ale je mladý a má před sebou ještě dost závodů.  
 

- Naopak vy se chystáte na druhou olympiádu. Hodně se mluví o špinavé zátoce v Riu. Jaký pocit jste z ní měl 
vy, když jste tam loni závodil?  
 

Když panovaly dobré podmínky, nebylo to tak strašné a závod probíhal v pohodě. V polovině regaty ale přišly 
nějaké deště, které spláchly veškerý odpad z města do vody. A byl to docela velký nepořádek. Několik 
jachtařských okruhů bylo v té problémové zátoce, která se musela zavřít, a jezdilo se na otevřeném moři. Ale 
tam už to je v pohodě.  
 

- Voda v zátoce prý i páchne.  
 

Spíš se v ní vůbec nedalo jet. Plavaly tam různé igelity a další věci, které se zachytávaly za ploutev. Než smrad 
je nepříjemnější pocit, když člověk ví, že voda není v pořádku. Často se v závodě nalokáte nebo se můžete 
převrátit.  
 

- Jak takové podmínky vnímají jachtaři?  
 

Kvalita vody se řeší pořád, ale člověk s tím nic nenadělá. Je to prostě olympiáda a důležitá je prevence. Existují 
nějaká očkování, já jsem byl zatím jen na tom proti žloutence. Hodně závodníků, co tam trénovalo, dodržovalo 
pravidla – hodně si umývat ruce, dbát na hygienu. Když to plnili, nikomu se nic nestalo.  
 

- V květnu tam španělské jachtaře, včetně olympijského vítěze Echavarriho, okradli. To vás neděsí?  
 

Člověk bere věci, jak jsou. O tom přepadení vím, tři jezdci šli na snídani a najednou je obstoupilo pět mladíků, 
kteří měli dvě pistole a všechno jim sebrali. Byl z toho velký incident a všem jachtařům potom napsali, že 
pokud budeme v Riu, máme nahlásit, v jakých oblastech se budeme pohybovat, aby tam zvýšili ostrahu... No, 
bude to zajímavé. Do Ria se ale těším.  
 

---  
 



V loděnici chodí kluci, co vypadají jako rampy, ale na vodě jsou nepoužitelní.  
 

Fakta Rio se blíží Olympijské hry začínají v brazilském Rio de Janeiru 5. srpna. Regionální MF DNES vám před 
startem 31. letních her přináší příběhy a rozhovory s olympioniky, kteří jsou spjati s Jihomoravským krajem.  
 

Foto: Žádné moře? Nevadí Pokud jachtař Viktor Teplý nebrázdí světové vody nebo Brněnskou přehradu, žije v 
Kuřimi. Na olympiádě v Riu by rád ve třídě Laser nakoukl do medailové rozjížďky pro deset nejlepších. "Ale i do 
15. místa budu spokojený," říká Teplý.  
2x foto: Eva Skořepová, sailing.cz  
 

O autorovi: Jan Daněk, redaktor MF DNES  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

32. FOTO      
Skóre: 0.80  
Název: FOTO  
Zdroj: Českobudějovický deník  
Datum: 08.06.2016  
Str.: 18  
Náklad: 227957  
Číslo: 134  
Rubrika: Sport  
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; 
Strakonický deník; Táborský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: CB13418B.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: JACHTING  

VE ZKRATCE  
 

FOTBAL Precisliga 35: Jankov OE Hluboká 1:5 (0:2), J. Jílek OE Klimeš 3, K. Vácha, Brom, Temelín OE Č. 
Velenice 3:4 (0:1), Šafár 2, Meidl OE Janda 3, Reinke, zbývající dohrávky: dnes Nemanice OE Mladé (18), Po 
13.6. Čt. Dvory OE Nemanice, St 15. 6. Jankov OE Č. Velenice.  
Dnešní liga ml. žáci: Plzeň OE Písek (13.30), Povltavská FA OE Dynamo (16 Štěchovice), Táborsko OE Sparta 
(15.30 Svépomoc).  
JACHTING Bezvětří i hromy a blesky, to byla víkendová regata Cena Šumavy, pořádaná v šesti třídách za 
účasti 107 posádek JK Černá v Pošumaví. "Měli jsme pech na počasí," litoval rozhodčí Jan Tlášek. "V sobotu 
nefoukalo a vítr přišel až v podvečer,myodjeli dvě rozjížÔky. Druhý den to po opět nevětrném ránu se začalo 
blýskat a my se před přívalem deště a bouřkami museli schovat do haly a čekat, že se počasí umoudří. Ale 
nestihli jsme ani poslední možný start po poledni, takže jsme museli vyhlásit výsledky po dvou rozjížÔkách. 
Prostě pech!" Snad se teÔ o víkendu počasí přece jen umoudří a na plánovaný Pohár starosty v Lipně nad 
Vltavou zafouká a bouřky se schovají... (vit) ATLETIKA NaOdložilověmemoriálustartovalina100 metrů jako 
jediní 15letí spirntéři Sokola ČB: 9. Bárta 11,05, 12. Němejc 11,21.  
 

Foto: V ODVETĚ finále Poháru JčKFS dnes Sokol S. Ústí hostí Vodňany, kde první utkání vyhrál 3:2 (na snímku 
vodňanský Ondřej Vítovec bojuje s Aleťem Kutnerem). Dnes je i odveta dorostů Slavia ČB - Čt. Dvory (první 
zápas 1:5). Začátky obou dneťních odvet v 17.30 hodin.  
Foto:Jan Škrle  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

33. KAM O VÍKENDU V OKRESE ZA SPORTEM?      
Skóre: 0.80  
Název: KAM O VÍKENDU V OKRESE ZA SPORTEM?  
Zdroj: Českokrumlovský deník  
Datum: 04.06.2016  
Str.: 17  



Náklad: 227957  
Číslo: 131  
Rubrika: Sport Českokrumlovska  
Odkaz:   http://ceskokrumlovsky.denik.cz/   
ProfilID: ISA  
Domicil: JK13117D.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: JACHTING  

SOBOTA PLAVÁNÍ – Letní krajský přebor dospělých, dorostu a žactva v Č. Krumlově (8.30, dokončení v neděli).  
 

JACHTING – Cena Šumavy a Pohár ČR tříd Evropa, Laser, 29 er, Vaurien a Optimist na Lipně (10, JK Černá, 
dokončení v neděli).  
FOTBAL – I. A třída: Nová Ves /Brloh – Čt. Dvory (hřiště Nová Ves), I. B třída: H. Planá – V. Brod, Frymburk – 
Netolice, KP žáci: Č. Krumlov – Tábor (10), OPM: Větřní B – Velešín B (13.30), Kájov – Frymburk B (15), 
Malonty – D. Dvořiště, Chvalšiny – Křemže, FC Vltava – Z. Koruna (Loučovice), OSM: Světlík – Benešov 
(13.30), Holubov – V. Brod B (13.30), OP starší žáci: Holubov /Křemže – Rožmitál (10, Křemže), Z. Koruna – 
D. Dvořiště /H. Dvořiště (10), H. Planá – V. Brod (10), Frymburk – FC Vltava (10.30), Chvalšiny – Lipno 
(14.30), OP starší přípravky: Lipno /Malonty – Křemže /Holubov (10, Lipno), FC Vltava – H. Planá /Černá (11, 
Loučovice).  
 

NEDĚLE STOLNÍ TENIS – Jihočeský TOP 10 staršího žactva v Kaplici (9).  
FOTBAL – I. A třída: Kaplice – Větřní, I. B třída: Č. Krumlov B – Nemanice, I. A dorost: Větřní – Lomnice (10), 
OPM: Nová Ves /Brloh B – Přídolí (Nová Ves), OSM: Lipno – Romo ČK (15), H. Dvořiště – Rožmberk (16.30), 
OP starší přípravky: Frymburk – Větřní (10.30). Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky v 17.00 hodin.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

34. Jachting      
Skóre: 0.87  
Název: Jachting  
Zdroj: Moravskoslezský deník  
Datum: 01.06.2016  
Str.: 18  
Náklad: 227957  
Číslo: 128  
Rubrika: Sport /Olympiáda  
Odkaz:   http://www.moravskoslezsky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Bruntálský a Krnovský deník; Frýdecko-Místecký a Třinecký deník; Havířovský deník; 
Karvinský deník; Opavský a Hlučínský deník; Novojičínský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: U128a18A.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: jachting (2)  

Sportovní odvětví provozované na plachetních lodích hnaných silou větru. Do programu olympijských her byl 
jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám byl závod zrušen. Lodě na 
olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé třídě byly srovnatelné a rozhodovalo 
umění sportovce.  
 

ZAJÍMAVOST  
 

Kvůli veslařským soutěžím se v Riu rekonstruovala kanalizace, ve špinavé zátoce Guanabara se staví 17 
ekologických bariér a na kvalitu vody dohlíží 10 lodí. Kolem slavné pláže Copacabana monitorují vodu až 200 
metrů od břehu.  
 

OLYMPIJSKÉ TŘÍDY  
 

FINN  
 

4,5 m Mužská jednoposádková olymp. třída Plocha plachty: Hlavní 10,2 m2  
 



LASER  
 

4,23 m Mužská jednoposádková olymp. třída Plocha plachty: Hlavní 7,06 m2  
 

470  
 

4,7 m Olymp. dvouposádková s trapézem a spinakrem. Plocha plachty: Hlavní 9,45 m2 Kosatka: 3,58 m2 
Spinakr: 14,3 m2  
 

49ER  
 

4,99 m Olymp. dvoutrapézový skif s genakrem. Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Kosatka: 3,58 m2 Spinakr: 
14,3 m2  
 

RS-X  
 

2,88 m Olymp. třída windsurfing, která se jezdí na kurzové trati. Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Kosatka: 3,58 
m2 Spinakr: 14,3 m2  
 

NACRA 17  
 

5,25 m Olymp. dvoutrapézový s genakrem. Plocha plachty: hlavní 14,65 Kosatka: 4,0 m2 Spinakr: 19,5 m2  
 

49 erFX  
 

4,99 m Olymp. dvoutrapézový skif s genakrem. Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Kosatka: 3,58 m2 Spinakr: 
14,3 m2  
 

LASER RADIAL  
 

4,23 m Ženská jednoposádková olympijská třída Plocha plachty: Hlavní 7,06 m2  
 

ZÁVOD  
 

Vzdálenost mezi bójemi je na olympijském okruhu  
 

1,6 km (1 míle).  
 

Bóje jsou rozmístěny tak, aby jachtaři museli měnit pozici vůči větru.  
 

Bóje musí závodníci projet v určeném pořadí.  
 

Plavba proti větru prokáže schopnosti posádky. Tento úsek je nejdůležitější částí tratě.  
 

Loď na větru zprava (na levoboku) má právo plavby před plachetnicí na větru zleva (na pravoboku).  
 

Na boční kurz je důležité plout nejkratším směrem a je nutné si tak najíždět a zůstat na nejkratší spojnici bójí.  
 

Bodování  
 



Vítěz každé rozjížďky obdrží 1 bod. Druhý v cíli 2 body atd. Ve finále se body zdvojnásobují. Vítězem se stává 
závodník s nejmenším počtem bodů.  
 

VERONIKA KOZELSKÁ-FENCLOVÁ  
 

Narozena: 21. 1. 1981 Největší úspěchy: Účastní se třídy Laser Radial. V roce 2012 skončila na olympijských 
hrách na devátém místě. Mezi její největší úspěchy patří třetí místa v rámci světového poháru v roce 2009 a 
2010. V roce 2011 skončila na mistrovství světa na čtvrtém místě.  
 

Technika jízdy na Laseru  
 

Optimální pozice na Laseru je vpředu. Při křižování ve větru a vlnách se závodník posune dozadu, aby se 
paluba nedostala pod vlnu.  
 

Kde se uskuteční závody v Riu? Marina da Glória, přístav rozkládající se v blízkosti centra a parku Flamengo. 
Doménou je výhled na hory Corcovado a Pao de Açúcar.  
 

Přední trojúhelníková plachta, jejíž plocha je menší než plocha příďového trojúhelníku.  
 

LASER  
 

JACHTING. INFO, WIKIPEDIA. ORG, SAILING. CZ, ČTK, SKOLAJACHTINGU. CZ, OLYMPICYACHTING. COM, 
OLYMPIC. CZ, RIO2016. COM, CZECHSAILINGTEAM. COM  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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35. Zlato a bronz pro Maiera      
Skóre: 0.84  
Název: Zlato a bronz pro Maiera  
Zdroj: Ústecký deník  
Datum: 28.05.2016  
Str.: 22  
Náklad: 227957  
Číslo: 125  
Rubrika: sport ústecký kraj  
Autor: (spo)  
Odkaz:   http://www.ustecky.denik.cz/   
ProfilID: ISA  
Domicil: SU12522F.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: jachtingu, Jachting  

Roudnice n. L. – V Torbole na Lago di Garda se konalo mistrovství světa veteránů v jachtingu lodní třídy Finn 
za účasti rekordních 355 závodníků z 39 zemí, kteří byli rozděleni do čtyř skupin.  
Zlato a bronz vybojoval pětinásobný olympionik Michael Maier z Roudnice.  
Obhájce titulu Rus Vladimir Krutskikh a stříbrný medailista z Athén Španěl Rafael Trujillo dokázali vyhrát všech 
šest odjetých rozjížděk ve skupinách.  
Protože se kvůli bezvětří čtvrtý den nezávodilo, do medailové rozjížďky pro prvních deset závodníků, 
naplánované na poslední den, šli shodně z prvního místa. Hned za nimi by v závěsu o pouhé dva body 
šestinásobný vítěz tohoto závodu a účastník pěti olympiád Maier. Stejně jako on ale mohli teoreticky vybojovat 
zlato všichni účastníci finálové rozjížďky.  
Favorité ale neponechali nic náhodě. Návětrnou bóji točil na prvním místě Maier YCR Jachting Roudnice, ale 
pak ho na závěrečný zadní kurz předstihl Trujillo a následně i Krutskikh. Maier tak dojel třetí, čímž získal 
celkový bronz a suverénně vyhrál kategorii Grand Masters nad 50 let.  
Tradičně se Finn Masters účastnila početná skupina českých závodníků, v první stovce skončili Václav Cintl 
(Jachtklub Česká Lípa) na 72. místě, Josef Jochovična 89. místě, Ivan Rameš (Jachtklub Česká Lípa) na 91. 
místě a Ladislav Hyrš na 96. místě.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  



« zpět na obsah   
   

 
   

36. Zlato a bronz ron nz pro Maiera era      
Skóre: 0.80  
Název: Zlato a bronz ron nz pro Maiera era  
Zdroj: Sport  
Datum: 26.05.2016  
Str.: 13  
Náklad: 54654  
Číslo: 123  
Rubrika: Moderní pětiboj  
Odkaz:   http://deniksport.blesk.cz/   
ProfilID: ISA  
Domicil: B9FA16AN1306.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: JACHTING  

JACHTING  
V Torbole na Lago di Garda se konalo  
mistrovství světa veteránů lodní třídy  
Finn za účasti rekordních 355 závodníků  
z 39 zemí, kteří byli rozděleni do čtyř  
skupin. Obhájce titulu Rus Vladimir  
Krutskikh a stříbrný medailista  
z Athén Španěl Rafael Trujillo dokázali  
vyhrát všech šest odjetých rozjížděk  
ve skupinách. Protože se kvůli bezvětří  
čtvrtý den nezávodilo, do medailové  
rozjížďky pro prvních deset závodníků,  
šli shodně z prvního místa. Hned  
za nimi byl v závěsu o pouhé dva body  
šestinásobný vítěz tohoto závodu  
a účastník pěti olympiád Čech Michael  
Maier. Návětrnou bóji točil na prvním  
místě Maier, ale pak ho na závěrečný zadní  
kurz předstihl Rafael Trujillo a následně  
i Vladimir Krutskikh. Maier tak dojel třetí, čímž  
získal celkový bronz a suverénně vyhrál kategorii  
Grand Masters – nad 50 let.  
Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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37. Španělské jachtaře v Riu přepadli. Vyvázli bez zranění      
Skóre: 0.80  
Název: Španělské jachtaře v Riu přepadli. Vyvázli bez zranění  
Zdroj: Hradecký deník  
Datum: 25.05.2016  
Str.: 20  
Náklad: 227957  
Číslo: 122  
Rubrika: Sport  
Autor: (čtk)  
Odkaz:   http://hradecky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Chrudimský deník; Jičínský deník; Náchodský deník; Orlický deník; Pardubický deník; 
Rychnovský deník; Svitavský deník; Krkonošský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: HK12220E.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: jachtingu  

Rio de Janeiro – Španělský olympijský vítěz v jachtingu Fernando Echavarri se stal při tréninku v Riu de 
Janeiro spolu s dvěma reprezentačními kolegy terčem loupežného přepadení. Útočníci se zbraněmi je o víkendu 
překvapili při cestě na snídani a sportovci měli podle Echavarriho štěstí, že z incidentu vyvázli bez zranění. 
Pouliční násilí a kriminalista jsou především v některých částech Ria běžné. Na bezpečný průběh srpnové 
olympiády proto bude v ulicích dohlížet 85 tisíc vojáků a policistů, což je dvojnásobek oproti Londýnu 2012.  



Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

38. Drsná předehra v Riu. Vítěze v jachtingu loupežně přepadli      
Skóre: 0.89  
Název: Drsná předehra v Riu. Vítěze v jachtingu loupežně přepadli  
Zdroj: tyden.cz  
Datum: 24.05.2016  
Číslo: 145  
Rubrika: Olympiáda  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://www.tyden.cz/rubriky/sport/olympiada/drsna-predehra-v-riu-viteze-v-jachtingu-
loupezne-prepadli_384698.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: d4sa16b90095.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachtingu (3)  

Španělský olympijský vítěz v jachtingu Fernando Echavarri se stal při tréninku v Riu de Janeiro spolu s dvěma 
reprezentačními kolegy terčem loupežného přepadení. Útočníci se zbraněmi je o víkendu překvapili při cestě na 
snídani a sportovci měli podle Echavarriho štěstí, že z incidentu vyvázli bez zranění.  
 

Španělský olympijský vítěz v jachtingu Fernando Echavarri se stal při tréninku v Riu de Janeiro spolu s dvěma 
reprezentačními kolegy terčem loupežného přepadení. Útočníci se zbraněmi je o víkendu překvapili při cestě na 
snídani a sportovci měli podle Echavarriho štěstí, že z incidentu vyvázli bez zranění.  
 

"Byli jsme trochu naivní, příliš troufalí a můžeme být rádi, že jsme to přežili," řekl Echavarri, vítěz z Pekingu v 
dnes už neolympijské třídě Tornado. "Byli jsme moc důvěřiví a to není v Riu dobrá věc," přiznal s tím, že si na 
cestu měli vzít taxi.  
 

Echavarri, jenž se s dalšími členy španělského olympijského týmu připravuje v Riu už dva týdny, zažil v Brazílii 
přepadení už v roce 2009, když závodil ve Volvo Ocean Race. Tehdejší situace na slavné pláži Copacabana byla 
ale podle něho výrazně klidnější, protože lupiči ozbrojení noži byli zkušení a věděli přesně, co chtějí.  
 

"Tentokrát to bylo zcela nekontrolovatelné. Byli nervózní a myslím, že i pod vlivem drog. Byli hodně mladí. 
Ještě děti," popsal přepadení skupinkou pěti zhruba šestnáctiletých mladíků, kteří na jachtaře mířili zbraněmi. 
Když dostali mobilní telefony a další drobnou elektroniku, utekli.  
 

Pouliční násilí a kriminalista jsou především v některých částech Ria de Janeiro běžné. Na bezpečný průběh 
srpnových olympijských her proto bude v ulicích dohlížet 85.000 vojáků a policistů, což je dvojnásobek oproti 
Londýnu 2012.  
 

Podle šéfa světové jachtařské federace Andyho Hunta je ale potřeba posílit ochranu i v okolí jachtařských klubů 
u zátoky Guanabara, kde bude olympijská regata. Velká část jachtařů dá totiž podle něho přednost ubytování v 
této části Ria před bydlením v olympijské vesnici, která je vzdálená hodinu cesty.  
 

URL| http://www.tyden.cz/rubriky/sport/olympiada/drsna-predehra-v-riu-viteze-v-jachtingu-loupezne-
prepadli_384698.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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39. Španělští jachtaři vyvázli v Riu z loupežného přepadení      
Skóre: 0.80  
Název: Španělští jachtaři vyvázli v Riu z loupežného přepadení  
Zdroj: blesk.cz  
Datum: 24.05.2016  
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/270190/spanelsti-jachtari-vyvazli-v-riu-z-
loupezneho-prepadeni.html   
ProfilID: ISA  



Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu  

http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/270190/spanelsti-jachtari-vyvazli-v-riu-z-loupezneho-prepadeni.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

40. Zlato a bronz pro českou jachtařskou legendu Michaela Maiera      
Skóre: 0.84  
Název: Zlato a bronz pro českou jachtařskou legendu Michaela Maiera  
Zdroj: sportovnilisty.cz  
Datum: 24.05.2016  
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/zlato-a-bronz-pro-ceskou-jachtarskou-legendu-
michaela-maiera/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Jachting, Českého, svazu, jachtingu  

http://www.sportovnilisty.cz/voda/zlato-a-bronz-pro-ceskou-jachtarskou-legendu-michaela-maiera/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

41. Jachting      
Skóre: 0.84  
Název: Jachting  
Zdroj: Olomoucký deník  
Datum: 24.05.2016  
Str.: 55  
Náklad: 227957  
Číslo: 121  
Rubrika: Příloha - Deník Junior  
Odkaz:   http://www.olomoucky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Kroměřížský deník; Šumperský a Jesenický deník; Prostějovský deník; Slovácký deník; 
Přerovský a Hranický deník; Valašský deník; Zlínský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: U121x55A.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: jachting  

OLYMPIJSKÉ SPORTY V RIU  
 

Sportovní odvětví provozované na plachetních lodích hnaných silou větru. Do programu olympijských her byl 
jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám byl závod zrušen. Lodě na 
olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé třídě byly srovnatelné a rozhodovalo 
umění sportovce.  
 

ZAJÍMAVOST Kvůli veslařským soutěžím se v Riu rekonstruovala kanalizace, ve špinavé zátoce Guanabara se 
staví 17 ekologických bariér a na kvalitu vody dohlíží 10 lodí. Kolem slavné pláže Copacabana monitorují vodu 
až 200 metrů od břehu.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Je citlivá, vnímavá a empatická, snad proto ji milují diváci všech generací. Moderátorka oblíbeného pořadu 
Pošta pro tebe prožívá silné příběhy i v soukromí.  
Narodila se jako nemanželské dítě, jejím strýcem byl básník Jiří Orten, potkala ji ztráta vlastního dítěte a 
synovce.  
S manželem oslavila dvacet společných let, která ale taky nebyla bez mráčku… Dnes však prožívá nejlepší 
období života.  
 

- Právě jste se vrátila z dovolené v Chorvatsku. Co jste tam na jaře dělala? To není typická doba na koupání v 
moři…  
 

Byla jsem na Velikonoční regatě, což jsou největší české offshorové – dálkové – jachtařské závody, dlouhé 300 
mil. Vyjelo třiatřicet lodí, já s dámskou posádkou. Bylo to krásné, ale náročné. Protože žen, co dělají jachting, 
není moc, nedaly jsme dohromady správný osmičlenný tým a musely jsme závod zvládnout jen v šesti. Skoro 
jsme nespaly, ale daly jsme to – a neskončily ani poslední! Ještě teď trochu doplouvám na vlnách a nejradši 
bych se okamžitě vrátila. Ten pocit svobody s větrem v zádech je nepopsatelný…  
 

- Netušila jsem, že jste propadla jachtingu…  
 

Začala jsem vloni, naše stabilní posádka se jmenuje Surikata Sail – když totiž člověk vyleze z podpalubí, 
vypadá jako zvířátko surikata. Máme úžasnou kapitánku Pavlínu Bernáthovou a na to, že konkurenti jezdí už 
třeba patnáct let a jsou sehraní, si vedeme celkem slušně… Závodil i můj muž Zdeněk, pro změnu s pánskou 
posádkou, takže jsme jeli proti sobě. Teď nás čekají další tréninky na Orlíku a na Lipně.  
 

- Manžel závodil už dřív?  
 

Ne. Byli jsme spolu na jachtě před víc než dvaceti lety. Pak se narodily děti, neměli jsme peníze ani čas, tak 
jsme nejezdili. Vloni jsem s tím přišla já, po Velikonoční regatě následovala v listopadu Jabuka. A protože nás 
bylo málo, stáhly jsme Zdeňka, aby nám dělal kuchaře. Byl super! Chytlo ho to taky a letos se přirozeně přidal 
ke zkušenějším kamarádům. Říkáme si, že je fajn nejen závodit, ale jednou třeba budeme trávit na jachtě i 
důchod, nabereme vnoučata…  
 

- Občas je to ale pořádný adrenalin. Nebojíte se?  
 

Chvilkami ano. Na posledním závodě hodně foukalo, byly velké vlny a při rychlosti čtyřicet uzlů se loď pořádně 
kymácela. Mým úkolem je piano čili ovládání plachet. Byly okamžiky, kdy jsme se dostaly do spinoutu, což 
znamená, že plachty sahají až na hladinu a člověk musí být hodně pozorný. Ale ve chvíli, kdy se to děje, mi to 
většinou nedochází, adrenalin funguje úžasně. Ani únavu necítím, a když mám pauzu, nejsem schopná usnout, 
chci být u všeho. Adrenalin mě přitahoval vždycky, ale obvykle jsem se k němu dostala přes svého muže. Když 
jsem s ním začala v sedmnácti chodit, dělal paragliding a skákal svahovým padákem, takže i já jsem chvíli 
lítala. Pak jsem zvládla tandemový seskok padákem, ovšem třeba bungee jumpingu jsem se bála. Není to tak, 
že bych vyloženě tíhla jen k nebezpečným sportům.  
 

- Válecí dovolená na pláži vás asi nebere, že?  
 

Prázdniny s dětmi bývají kombinací obojího. V moři se koupeme rádi, ale vždycky s sebou bereme třeba 
nafukovací raft a podnikáme výlety. A pak si odpočineme pod slunečníkem… Jenže kluci už jsou velcí, Krištof, 
kterému bude dvacet, nám loni poprvé dal košem, připravoval v Srbsku s kamarády filmový festival. Bylo mi to 
líto a prožívala jsem to, odstřihávání pupeční šňůry je bolestné. Ale najednou mi došlo, že je nejvyšší čas – a 
možná jednou nastane oka -mžik, kdy zase bude chtít jet s námi. Cyrilovi je sedmnáct a má taky dost aktivit, 
takže letošní léto necháváme otevřené. Jedinou jistotou je pětiletá Sára.  
 

- Kam vaši potomci směřují? Jsou múzičtí po vás, nebo jsou spíš po manželovi, který je lékař?  
 



Kluci studují na židovském gymnáziu, kde oceňuji hezký přístup, individuální studium a hodně projektů. 
Krištofa čeká maturita a chystá se na fakultu sociálních věd nebo na balkanistiku a historii, protože ho odmala 
zajímal dějepis a politologie, tedy ne úplně praktické věci. Cyril zatím zvažuje medicínu.  
 

- Takže puberta proběhla hladce, bez zádrhelů?  
 

Zažili jsme i divoké období. Kolem šestnácti byl Krištof odhodlaný jít studovat do Izraele a absolvovat i jejich 
vojenskou službu. Měl pocit, že v naší zemi nemá být na co pyšný, a záviděl Izraelcům jejich hrdost a ochotu 
bojovat za svoji zemi. Chtěl to s nimi spoluprožívat. Nedovedla jsem si ho představit jako izraelského vojáka, 
určitě by mě to hodně trápilo a měla bych o něj velký strach. Ale tvářili jsme se, že mu nebudeme bránit. Aon 
najednou obrátil. Potřeboval si to asi vůči nám vybojovat, a když zjistil, že nemá proti komu být v opozici, 
vycouval. V Izraeli už byl opakovaně se školou, moc se mu tam líbí a je ve fázi, že mu to stačí.  
 

- Vy máte půlku židovské krve, neviděl zájem o tuto problematiku u vás?  
 

To ne, já dokonce ani nenavštívila Izrael, i když o to stojím. Nedodržovali jsme žádné židovské tradice a 
svátky, ani kluky jsme k tomu nevedli. Ale v genech to určitě mám, odmala cítím jistou pýchu na své předky… 
Přestup na židovskou školu a studium hebrejštiny si prosadil Krištof úplně sám – a nás to tehdy překvapilo. 
Cyril po dvou letech udělal totéž, což nás překvapilo ještě víc. Ovšem ta škola rozhodně není jen pro Židy, je 
otevřená lidem různých náboženství a vyznání, tím pádem tam neexistuje xenofobie nebo rasismus. Bohužel 
obecně jsou dnes mezi dospívajícími různé fobie velmi aktivní…  
 

- Výchova je tvrdý oříšek. Jedete podle modelu z vaší rodiny?  
 

My to měli s manželem pestré. Já měla velmi demokratickou a volnou výchovu, protože mě vychovávala sama 
máma s podílem sester. Manžel měl naopak přísnou, patriarchální moravskou výchovu. Takže jsme se dost 
přeli a diskutovali, ale mně se nakonec podařilo prosadit volnější přístup, který Zdeněk přijal za vlastní. Oba 
jsme se vždy shodli, že nechceme, aby se nás děti v čemkoliv bály, ale aby nám naopak říkaly, co řeší i co 
provedly. Jsem ráda, že náš vztah je otevřený a blízký. Ovšem Sára je samostatná kapitola – ta si tatínka 
otočila kolem prstu. Jen se sladce zatváří, obejme ho – a on zapomene na všechno, co po ní chtěl.  
 

- Jaký vztah jste měla vy se svým otcem, dramatikem Otou Ornestem?  
 

Do mé výchovy nezasahoval vůbec, byli jsme lehce v kontaktu do mých čtyř let, ale jen formou návštěv. Nikdy 
jsem k němu neměla vztah jako k otci a myslím, že ani on ke mně jako k dceři. Hodně mi to scházelo a dlouho 
trvalo, než jsem to přijala. Nejintenzívnější kontakt jsme měli v době, kdy jsem dělala au pair v Anglii, kterou 
miloval. Tehdy jsme si vyměnili spoustu dopisů, možná i proto, že vedle mě neseděla máma…  
 

- Nicméně vaše směřování k divadlu asi ovlivnil.  
 

Nemyslím. Spíš jsem mu chtěla něco dokázat nebo jsem v sobě sama objevila touhu se tomu věnovat. Odmala 
jsem se ráda předváděla, návštěvy jsem nutila sednout, pustila jsem muziku, začala tančit – a čekala na 
potlesk. Logicky jsem chodila do Dismanova rozhlasového dětského souboru a šilhala po konzervatoři, ale 
nakonec jsem šla na zdrávku a až potom na DAMU.  
 

- Vaše přání mít velkou rodinu byla reakce na nevydařený vztah rodičů?  
 

Asi ano. Možná i proto, že jsem měla o dost starší sestry a jako dítě jsem hodně času trávila jen s mámou nebo 
úplně sama, protože máma byla aktivní chartistka. Přitom jsem strašně toužila mít kolem sebe co nejvíc lidí. 
Bývalo mi smutno…  
Původně jsem chtěla ještě víc dětí, ale jsem vděčná za tři. Inspiraci jsem čerpala hlavně u sestry Svatavy, 
která jich měla osm. První, Kristýnka, se narodila, když mi bylo sedm, a přestože bydlela na Vysočině, jezdila 
jsem za ní, pomáhala, hlídala… A cokoliv jsem později řešila, konzultovala jsem právě s ní. Pořád je tam živo, 
pořádáme společné oslavy, děti si rozumějí.  
 

- O čtvrtého potomka jste bohužel přišla, je toto téma ještě na programu dne?  
 

Kdyby se to přihodilo, určitě bych ho přijala s otevřenou náručí. Ale vzhledem k věku už jsem to uzavřela, 



nerada bych byla stará matka. Čtvrté miminko s námi bylo dlouho, až do šestého měsíce. Už jsem se těšila, že 
Sára bude mít parťáka a nezůstane sama jako kdysi já. Naštěstí má kolem sebe dost dětí podobného věku a 
nestrádá. Ale řadu měsíců jsem to v sobě řešila.  
 

- Jste taky neteř básníka Ortena. Psala jste i vy básně nebo deník?  
 

Tuhle linii ve mně povzbuzovala hlavně máma – a mně to lezlo na nervy. Takže když jsem ve dvanácti objevila 
Ortenovy deníky, které mě fascinovaly, četla jsem je tajně, aby to nevěděla a nebyla šťastná, k čemu tíhnu. 
Básničky jsem psala odmala, a dokonce jsem vyplodila sbírku Vůně, s níž jsem vyhrála pražskou soutěž Děti, 
mír a umění. Jenže do celostátního kola postoupily básně Když poslouchám sovětský rozhlas a Pod Picassovou 
holubicí. Psala jsem si chvíli i deníček…V pubertě píše kdekdo, a jestli jde opravdu o talent, se ukáže až později. 
Dnes občas psávám sloupky do novin a někdy bych ráda pokračovala, zatím nemám tu koncentraci. S Ortenem 
se vůbec netroufám srovnávat!  
 

- Po škole jste hrála v Divadle Na zábradlí a v Divadle Miriam. Proč jste skončila?  
 

Po narození Sáry se mi zdálo, že mám hodně aktivit, a chtěla jsem být co nejvíc s ní. V Miriam jsme sice mívali 
málo repríz, ale já se vždycky znovu bála, jako herečka jsem si moc nevěřila. I to byl důvod skončit. Ráda 
vzpomínám na Kabaret Na zábradlí, hlavně kvůli osobnosti Petra Lébla, kterého jsem obdivovala. Jednou mě 
pozval na večeři a nabídl mi práci dramaturga, jenže já zrovna na DAMU přestupovala na herectví – a tak mi 
dal roli v Kabaretu. V Miriam jsme dělali zase krásné pohádky s muzikou Petra Traxlera, který už taky zemřel…  
 

- Dnes jste hlavně moderátorka, co vás na téhle profesi přitahuje a baví?  
 

Vždycky jsem byla hrozně upovídaná – a najednou je povídání s lidmi moje práce! Prostě super! Jednoznačně si 
v tom víc věřím než v herectví. Vyhovuje mi i to, že člověk musí být za sebe a nehraje. Navíc poznám spoustu 
zajímavých lidí, v Sama doma zrovna představujeme lékařské kapacity. Jindy jsme tam měli holku, která dělá 
strašně dobrou zmrzlinu, tak jsme se natláskli…  
 

- Je pravda, že váš nejsledovanější pořad, Pošta pro tebe, končí?  
 

Bohužel, v červnu doběhne dvaadvacet natočených dílů – a další by měly jít až od ledna. Už minulá pauza 
nebyla šťastná, protože diváci přestávali posílat náměty. Usilovali jsme o to, aby se v mezičase točily aspoň 
Návraty, kde zjišťujeme další osudy zpovídaných, ale ani ty nebudou. Ten pořad je pro mě nejvíc, vždycky mě 
fascinovaly osudy a lidé měli tendenci se mi svěřovat. Příběhy, které nám přicházejí, bývají velmi dramatické a 
otvírají křehká zákoutí duše. Je úžasné být svědkem nečekaných setkání a silných emocí. Většina účastníků 
nedovede moc kalkulovat a je upřímná. Při natáčení se nic neopakuje a nenahrává, jde o nefalšovanou realitu a 
překvapení.  
 

- Jaký příběh vás v poslední době nejvíc dojal?  
 

Nejsilnější pro mě je to, co se týká něčeho z mého života: dcera toužící se setkat s otcem, dítě z dětského 
domova… My si kdysi brali jednu takovou holčičku domů, ale od chvíle, kdy se vrátila její matka z vězení, jsme 
ji neviděli. Vůbec příběhy kolem dětí jsou síla. S přibývajícím věkem a zkušenostmi se víc dojímám a chápu 
bolest druhých. V osobním životě pro mě bylo nejtěžší, když před dvěma lety zemřel můj synovec Filip, který 
kvůli homofobii ve společnosti spáchal sebevraždu. Najednou se mi zastavil svět…  
 

- Proto jste založila internetovou poradnu S barvou ven. Jak funguje?  
 

Po Filipově smrti mi začaly psát spousty lidí, že jsou v podobné situaci a potřebují poradit, jak to říct doma, že 
mají strach. Věděla jsem, že jim těžko můžu radit sama, ale konzultovala jsem to s ředitelem Prague Pride 
Czeslawem Walkem – a vznikla poradna S barvou ven. Funguje myslím úžasně, máme čtyřicet mentorů, což 
jsou gayové, lesby, transsexuálové, často i jejich rodiče nebo sourozenci, kteří prošli coming outem nebo 
šikanou – a dnes mají svoji situaci pevně v rukou. Všichni včetně tří výborných psychologů mají na stránkách 
svůj profil, takže každý si může vybrat, na koho se obrátí.  
 

- Filip se asi neměl komu svěřit…  
 



Tohle mu chybělo. Vím, že hledal kontakt na internetu a narazil na člověka, který fungoval jako gay psycholog, 
ale tím, že šlo spíš o stránky na seznamování, nenašel správnou odezvu. Svěřil se postupně jen dvěma sestrám 
a plánoval, že to řekne mně. Bohužel k tomu už nedošlo. Pár dnů před smrtí přijel na narozeniny Sáry, kde ale 
bylo moc lidí a neměl šanci se ke mně dostat. Ani nevím, zda bych mu dokázala pomoct. O jeho orientaci jsem 
věděla zhruba od jeho tří let, byl zkrátka jiný, úžasný, víc holčička než kluk. Ale nechávala jsem čas tomu, až s 
tím přijde sám. Máme v rodině skvělý lesbický pár, který je spolu fůru let, takže věděl, že by našel pochopení…  
 

- Koho byste si do Pošty pro tebe pozvala vy? Máte s někým nedořešené vazby?  
 

Ztratila se mi zmíněná holčička Míša, kterou jsme si brali od jejích dvou do tří let. Je z ní už dospělá ženská a 
netuším, zda bych měla odvahu se do toho pouštět. Našla bych toho víc, možná bych se snadněji pustila do 
hledání kamarádů než přímo do rodinných věcí. Z Pošty mám zkušenost, že některé případy dopadly špatně, 
lidi se nechtěli setkat, nebo se pozdravili před kamerou, aby se neztrapnili – a víc ne. Ale i tak to může být 
důležité, třeba když se adoptované dítě upíná na setkání s rodičem – a u nás se zbaví falešných iluzí.  
 

- Vraťme se k vám – co byste na sobě nebo svém životě změnila?  
 

Mám velký problém, že stále neumím být sama. Takže když náhodou nejsou děti ani manžel doma, místo 
abych si odpočinula a užila si samotu, vyrážím do společnosti. Vjede do mě neklid, mám pocit, že jsem 
opuštěná, a za každou cenu potřebuju kontakt. Snažím se to odbourávat, ale moc to nejde. Zůstat na pustém 
ostrově by pro mě byl nejhorší trest! Nemám vlastně žádný koníček, který by se dobře provozoval o samotě, 
nedokážu něco vyrábět nebo malovat. Relax sama se sebou zkrátka nepraktikuju. Akorát doma cvičím, protože 
chození na tréninky bralo čas.  
 

- Prý jste si vycvičila dokonce kýlu? Často to s něčím přeháníte?  
 

To je fakt, naštěstí kýla je malá, manžel ji má pod kontrolou, a až bude nutná operace, řekne mi. On by mě asi 
neřezal, i když na kýly je dobrý, menší umí v lokální anestezii… Já se vždycky pro něco bezmezně nadchnu a 
občas to přeženu. Jenže jsem i trochu líná, takže mi nic nevydrží dlouho. Mám takové extrémy, momentálně 
necvičím vůbec.  
 

- S mužem jste právě oslavili dvacet let od svatby, gratuluju!  
 

Poznali jsme se na horách v partě. Pozval mě na běžky, já mu nestačila a potácela se za ním jako kachna. Tak 
zpomalil a hezky jsme si povídali, tím mě okouzlil. Po dvou letech jsem odjela do Anglie a on začal chodit se 
spolužačkou, po třech letech jsme se zase sešli a od té doby jsme spolu. Oslavu jsme ještě nestihli. 
Vzpomínám, jak jsme na desáté výročí chtěli poprvé vyrazit někam bez dětí, hledala jsem na internetu, vtom 
přišel malý Krištof a ptal se: Jé, kam letíme? Samozřejmě jsme letěli všichni – do Egypta.  
 

- Máte recept na fungující vztah?  
 

Nechci se stavět do pozice rádce, náš vztah nebyl vždy optimální, prožili jsme i krize. Je důležité nesbalit hned 
kufry a nevzdat to, což je dnes obvyklé. Jako když se rozbije pračka a lidi si okamžitě pořizují novou. Pocit, že 
jinde to bude snadnější a lepší, je iluze. Časem se stejně dostanete do podobných problémů. Nedovedu si 
představit, že by děti měly náhradního tátu s dalšími dětmi a přibyly společné… Vyřešení krizí nás se Zdeňkem 
naopak posunulo a je nám dnes nejlíp, jak nám kdy bylo, jsme spolu rádi a opečováváme se. Důležité je 
nesklouznout jen k provozním otázkám. Otevřeme si vínko, pustíme film, povídáme si…  
 

Adrenalin mě přitahoval. Když jsem začala chodit s mým mužem, dělal paragliding a skákal padákem, takže i já 
lítala a zvládla tandemový seskok  
Syn byl odhodlaný jít studovat do Izraele a absolvovat jejich vojenskou službu. Měl pocit, že v naší zemi nemá 
být na co pyšný  
 

Foto: Původní profesí herečka se objevila i v několika filmech a seriálech. Naposledy v komedii Tomáše Vorla 
Ulovit milionáře – dokonce v hlavní ženské roli mluvčí policie. Mluvení je její silná stránka i v civilu.  
Foto Právo – Jan Handrejch  
 

Foto: "Ten pocit svobody s větrem v zádech je nepopsatelný…" říká Ester.  
Foto: "Pošta pro tebe je pro mě nejvíc. Je úžasné být svědkem nečekaných setkání a silných emocí."  



Foto: S manželem Zdeňkem mají tři děti a nedávno ještě adoptovali na dálku v Keni holčičku Leilu. Rádi by se 
na ni jednou jeli podívat.  
Foto archív Ester Janečkové (3)  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

43. KAM ZA SPORTEM?      
Skóre: 0.80  
Název: KAM ZA SPORTEM?  
Zdroj: Českokrumlovský deník  
Datum: 21.05.2016  
Str.: 21  
Náklad: 227957  
Číslo: 119  
Rubrika: Sport  
Odkaz:   http://ceskokrumlovsky.denik.cz/   
ProfilID: ISA  
Domicil: JK11921E.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: JACHTING  

SOBOTA ATLETIKA – 27. ročník Běhu na Kleť (10 od nádraží ČD v Č. Krumlově).  
JACHTING – MČR třídy Katamaran na Lipně (10, Jestřábí v Černé v Pošumaví, dokončení v neděli od 9).  
FOTBAL – I. A třída: Kaplice – Velešín (13.30), Nová Ves /Brloh – J. HradecB(hřiště Nová Ves), Větřní – 
Bavorovice, I. B třída: H. Planá – Sedlec, I. A žáci: Kaplice – Čt. Dvory (9), OPM: Kájov – Větřní B (15), 
Malonty – Velešín B, Chvalšiny – Frymburk B, FC Vltava – Přídolí (Loučovice), Z. Koruna – Křemže,OSM:Světlík 
–RomoČK(13.30), H. Dvořiště – V. Brod B (13), Holubov – Rožmberk (13.30), OP starší žáci: H. Planá – 
Malonty (10), Frymburk – Holubov /Křemže (10.30), Chvalšiny – FC Vltava (14), Z. Koruna – Rožmitál (14.30), 
OP starší přípravky: Lipno /Malonty – D. Dvořiště /H. Dvořiště (10, Lipno), FC Vltava – Křemže /Holubov (11, 
Loučovice), Kájov – Větřní (13).  
 

NEDĚLE FOTBAL – I. B třída: Frymburk – K. Újezd (15), Č. Krumlov B – Netolice, I. A dorost: Větřní – 
Hrdějovice (10), KP žáci: Č. Krumlov – Tr. Sviny (10), OPM: Nová Ves /Brloh B – D. Dvořiště (Nová Ves), OSM: 
Lipno – Benešov (15), OP starší žáci: Benešov – D. Dvořiště /H. Dvořiště (12.30), OP starší přípravky: H. Planá 
/Černá – Velešín (10). Úřední začátky jsou od 17.00 hodin.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Olympiádou chtějí letos v létě žít celé jižní Čechy. Ovšem olympioniků má kraj poskrovnu. I když šance ještě 
je, může se také stát, že se na ni žádný Jihočech nekvalifikuje. Nejblíže má k Riu atletka Lucie Sekanová.  
 

Jižní Čechy olympijské. To je letošní heslo regionu. Kraj rozděluje ve speciálním programu miliony na desítky 
různých akcí a v srpnu ožije Lipensko obřím parkem, který bude představovat sporty, a na velkoplošných 
projekcích dostanou lidé možnost fandit českým sportovcům. Ti za fanoušky pak z Ria k Lipnu přijedou.  
Ovšem reálně hrozí, že mezi nimi nebude ani jeden Jihočech. V současné době jsou nejblíž olympiádě jen dvě 
sportovkyně z kraje. V atletice a v horských kolech. Ani jedna však účast ještě nemá jistou.  
"Přesto jsem momentálně olympiádě nejblíž, co jsem kdy byla," pousmála se atletka Lucie Sekanová.  



Rodačka z Borovan má díky účasti na loňském mistrovství světa splněný kvalifikační A-limit v běhu na 3 000 
metrů překážek. Letos ale musí svoji výkonnost potvrdit B-limitem. "Je v něm rozdíl deseti vteřin proti tomu 
loňskému. Zatímco třeba Slováci to mají tak, že jim k účasti stačilo splnit A-limit v loňském roce, naše federace 
nastavila pravidla takhle," vysvětluje.  
A tak čeká. Loni zaběhla svůj závod za 9:41.84 minuty, přičemž tvrdý limit byl 9:45. Čas, který musí 
zaběhnout letos, má hranici 9:55.  
První příležitost bude mít zítra na mítinku v Hamburku. Pokud ho nesplní, bude mít ještě pár šancí do konce 
června. "Přitom platí, že čím lepší mítink, tím rychlejší časy a tím větší možnost ten limit splnit. A těch opravdu 
dobrých letos zase tolik nebude," říkala v závěru týdne Sekanová, která by se splněním limitu dostala i na 
červencové mistrovství Evropy.  
Bikeři mají systém olympijské kvalifikace ještě složitější než atleti. V ženách musí ještě o jedno místo na OH 
bojovat Česko ve světovém poháru. A pokud ho splní, první volbou cyklistické federace by asi byla rodačka z 
Prachatic Kateřina Nash.  
"Když to dobře dopadne, uvidí se. Ale já se stále připravuju spíš na světový šampionát v Novém Městě na 
Moravě, který je pro mě důležitější. Zatím jsem se o olympiádě nerozhodla," vysvětlovala po víkendovém 
závodě v Kutné Hoře.  
Systémy olympijských kvalifikací jsou ve většině sportů dost složité. A všeobecně platí, že Jihočeši se jejich síty 
prokousávají jen hodně těžko. Vždyť na minulé olympiádě v Londýně startovali jen dva. Vedle maratonce Jana 
Kreisingera ještě windsurfer Karel Lavický. Česká výprava přitom čítala 133 osob, z toho 68 mužů a 65 žen. A 
nejpočetnějším odvětvím byli atleti. Za nimi basketbalisté a pak veslaři.  
V Pekingu 2008 byla situace bylo pět sportovců, kteří měli k jižním Čechám vztah. Bikerka Tereza Huříková z 
Vimperka, veslaři Jirka s Chalupou z Jindřichova Hradce, střelkyně Musilová z Radostic a pak rodačka z Tábora 
Iva Straková, která reprezentovala ve skoku do výšky.  
 

Chybí zázemí i peníze  
 

Účast jihočeských olympioniků má v poslední době sestupnou tendenci. "Já ten stav považuju za tristní," říká 
třeba Antonín Procházka z Českého klubu olympioniků.  
Ovšem dopátrat se důvodu toho, proč se tak málo Jihočechů mezi českými sportovci dostává na vrcholné akce, 
je složité.  
Janu Kreisingerovi letos nevyšlo zdolání limitu. Karel Lavický zase doplatil na složitost kvalifikace windsurferů, 
kde skončil na prvním, nepostupovém místě. Ale kromě Lucie Sekanové se další nová jména v seznamech 
olympijských adeptů neobjevila. V české špičce olympijských sportů Jihočeši prostě chybí.  
"V atletice to může být dáno tím, že v jižních Čechách chybí zázemí na nejvyšší úrovni. Například tady máme v 
podstatě jen tři profesionální trenéry u sportovního gymnázia v Budějovicích, v Táboře není ani jeden," 
popisuje dlouholetý šéf táborské atletiky a v současnosti vedoucí oddělení soutěží na Českém atletickém svazu 
David Bor.  
A dává mu za pravdu i Jan Kreisinger. "V osmnácti skončíte na škole, a pokud vás nevezmou někam do 
střediska, tak to máte hodně složité, abyste se mohli kvalitně připravovat. Přitom běh je specifický. Výsledky se 
dostavují až po letech kvalitního tréninku," dodává běžec.  
O chybějícím zázemí a financích hovoří i zástupci dalších sportů. I přesto se v mládežnických kategoriích 
objevuje řada úspěšných sportovců. Ovšem do dospělého věku už to nepřevedou. V drtivé většině totiž v 18 
letech míří do Prahy.  
"A dnes je hodně lákadel," vysvětluje dlouholetý ředitel bývalého Gymnázia olympijských nadějí Jiří Krauskopf, 
který se olympijskou historii dlouhodobě zabývá. "Navíc, dnes je obrovská konkurence. Pokud se s novým 
prostředím děti nesžijí a nemají výsledky, nikdo se s nimi nepiplá a nejedná v rukavičkách. Na řadu přijde 
někdo další," dodává.  
I když současnost není úplně radostná, v olympijské historii je tady řada úspěchů a z velké většiny olympiád, 
kam Jihočeši od roku 1952 jezdili a vozili cenné kovy.  
"Pak je ještě otázka, koho a jak počítat za Jihočecha. Jestli se tu narodil, nebo tu žil, soutěžil za jihočeský 
klub," přichází s další myšlenkou Krauskopf.  
Nedá se ani říct, jestli vede nějaké odvětví, ve kterém se na jihu Čech více daří, protože ve sportovní historii se 
jednalo většinou o nárazové záležitosti. Několik solidních zářezů má atletika, ve své době byl na jihu Čech 
populární box. A možná největší tradici a úspěchy mají třeboňští veslaři, kteří dokázali brát medaile v několika 
generacích.  
"A pak je možná škoda, že máme úspěšné závodníky ve sportech, které nejsou olympijské," poukázal Jiří 
Krauskopf například na jihočeské karatisty, kteří patří ke světové špičce, ale jejich sport není olympijský.  
 

---  
 

Teď jsem nejblíž, co jsem olympiádě kdy byla. Je to výzva.  
 

Lucie Sekanová atletka  
 

Přehled Největší úspěchy Jihočechů na letních olympijských hrách Zlato na laně Jedná se o vůbec první zlatou 
medaili Čechoslováka na olympiádě. Vybojoval ji Bedřich Šupčík v roce 1924 v Paříži ve šplhu na laně. Na 



stejných olympijských hrách získal i bronzovou medaili v týmové soutěži. Šupčík se narodil u Vídně a většinu 
života strávil v Praze. Dožil však v Horosedlech na Písecku a pochován je na hřbitově v Mirovicích.  
 

Zlato v Helsinkách V roce 1952 vybojovala třeboňská čtyřka s kormidelníkem zlaté medaile ve veslování. Dařilo 
se jim ve finských Helsinkách. Posádka jela ve složení Karel Mejta, Jan Jindra, Jiří Havlis, Stanislav Lusk a 
Miroslav Koranda. Zlato a bronz v Římě Řím roku 1960 patřil boxerům. Ze zlaté medaile ve velterové váze se 
tehdy nečekaně na své první mezinárodní akci radoval Bohumil Němeček. Rodák z Tábora, který ale většinu 
života prožil mimo jižní Čechy. Na stejném šampionátu dosáhl svého největšího úspěchu i Josef Němec. 
Budějovický patriot vybojoval bronzovou medaili v těžké váze. Volejbalové stříbro z Tokia V roce 1964 se 
vydala československá volejbalová výprava do Tokia a radovala se ze stříbrné medaile. Byli u toho i dva 
Jihočeši. Českobudějovický Milan Čuda a rodák z Borotína u Tábora Pavel Schenk. Ten se pak probojoval i na 
další olympijské hry do Mexika, kde se k němu přidal Antonín Procházka, a společně přivezli bronz. Dva bronzy 
Václava Vochosky Václav Vochoska patřil na přelomu 70. a 80. let minulého století mezi významné české 
sportovce. Jako veslař získal na olympiádě v Montrealu v roce 1976 bronzovou medaili v párové čtyřce a na 
olympiádě v Moskvě o čtyři roky později také bronz ve dvojskifu. Bronz na tatami Z juda má Jihočeský kraj 
jedinou medaili v historii. Postaral se o ni Vladimír Kocman, který ji vybojoval na olympijských hrách v Moskvě 
v roce 1984. Stříbro pozemních hokejistek České pozemní hokejistky získaly na olympijských hrách v Moskvě v 
roce 1984 stříbrné medaile. Byly u toho i dvě Jihočešky. Marta Daňhelová a Marie Sýkorová. Obě rodačky z 
Českých Budějovic a dlouholeté hráčky místního Meteoru.  
 

Stříbro na skifu Václav Chalupa, rodák z Jindřichova Hradce, se účastnil celkem šesti olympijských her. Poprvé 
byl v roce 1988 v Soulu. Naposledy pak v roce 2008 v Pekingu. Největšího úspěchu dosáhl v roce 1992 v 
Barceloně, kdy ve skifu vybojoval stříbro.  
 

Triatlonový bronz V Sydney se dostal poprvé do olympijského programu i triatlon. Díky tomu zaznamenal svůj 
životní úspěch i Jan Řehula. Rodák z Plzně, který stále udává své bydliště v Hluboké nad Vltavou, vybojoval 
bronz. Stříbro na vodě V roce 2004 se o zatím poslední jihočeský úspěch na olympijských hrách postaral 
třeboňský rodák David Jirka, který jako člen párové čtyřky vybojoval stříbrnou medaili v Athénách.  
 

Foto: Na trati v Londýně Jan Kreisinger běžel maraton na olympiádě v roce 2012. Na letošní hry v Rio de 
Janeiru se neprobojoval.  
Foto: Michal Růžička, MAFRA  
 

O autorovi: Roman Šperňák, redaktor MF DNES  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Čechy  
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Rozkoš – Závody plachetnic konané na Rozkoši o uplynulém víkendu měly znamenitý průběh a těšily se skvělé 
sportovní atmosféře.  
 

"Spolu s ideálním vývojem povětrnostních podmínek si své zásluhy na krásných závodech a jejich bezchybné 
organizaci opět může připsat zkušený pořadatel, jachetní oddíl TJ Slávia – jachting Česká Skalice, z.s..Do 
kroniky jachtklubu život bohužel připisuje smutnou poznámku, že při sobotním slavnostním zahájení těchto 
závodů byla pronesena již jen tichá a uctivá vzpomínka na nedávno zesnulého dlouholetého významného 
činovníka českého jachtingu, uznávaného rozhodčího a jednoho ze zakládajících členů jachetního klubu na 
Rozkoši, Jaroslava Dvořáka z Nového Města nad Metují.Také tento víkend šlo o závod vysoké prestiže, 



započítávaný do celostátního "pohárového" bodování. Závodníci se na Rozkoš proto sjeli téměř z celé republiky. 
Soutěž byla vypsána pro dvě lodní třídy – jednoposádkové Evropy a dvouposádkové lodi Fireball.Podle třídy 
Fireball byl závod oficiálně pojmenován Jarní fireballistická Rozkoš a lodí tohoto typu se závodu zúčastnilo 
rovných dvacet. Jde o plachetnice rozměrné, štíhlé a rychlé, neboť jsou oplachtěné poměrně velkou výměrou 
plachet; vybaveny jsou hlavní plachtou, kosatkou i spinakrem, pro laiky barevným "balónem" pro plavbu s 
větrem v zádech.Lze tedy tušit, že ve větrném počasí je už takový počet těchto lodí v pohybu na hladině české 
přehrady velkou podívanou.Menší lehoučké Evropy byly zastoupeny v počtu 13, žádná pověrčivost pro toto číslo 
však nebyla namístě, všichni lodníci si počínali v chladných podmínkách zkušeně a závod dokončili.Díky stálému 
západnímu větru o síle okolo 7m/s byly rozjížďky (osm rozjížděk pro obě lodní třídy) velice živé a po oba dny 
nebyly lodi převrácené dnem vzhůru žádnou výjimkou. Nechtěná koupel závodníků v ledové vodě při 
manipulaci s převrácenou lodí za prudkých nárazů větru se chvílemi táhla dlouhé minuty. Pořadatelská služba, 
vyzbrojená motorovými čluny, tak byla stále v pohotovosti. K náročnosti podmínek přičtěme i celodenní nízké 
teploty, pranostika "zmrzlých" se v neděli naplnila.Pro domácí jachetní klub TJ Slávia bylo radostí bravurní 
soutěžní účinkování úspěšné sesterské dvojice na lodi fireball, Martiny a Petry Žákových z Nového Města nad 
Metují. Pro zdejší jachtařské patrioty je vždy zadostiučiněním, když má jejich oddíl v závodu své želízko v ohni. 
Na stupních vítězů stanuli jako absolutní vítězové ve třídě Fireball Martin Kubový a Roman Roček (JK Toušeň, 
YC Neratovice), v lodní třídě Evropa to pak byl Marek Směšný z Jacht klubu Prostějov.Ohlédnutí za těmito 
závody plachetnic na Rozkoši může opět být ve znamení spokojenosti, že jim vyšší moc dopřála pěkný vítr k 
regulérnímu a kvalitnímu zápolení na vodě. A že se sem na závody stále rádi sjíždějí ti nejlepší jachtaři z celé 
vlasti.Český jachting měl v Rozkoši od počátku velký potenciál a byla by nevýslovná škoda nechat jej zajít na 
úbytě pro nejisté vyhlídky s financováním dalších počinů nebo třeba pro vleklé neshody kvůli pobřežním 
pozemkům. Tedy – snad brzy zase na vlnách Rozkoše!"  
 

URL| http://nachodsky.denik.cz/ostatni_region/ostry-vitr-neodpoustel-jachtarum-na-rozkosi-chyby-
20160519.html  
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Rozkoš ožila plachetnicemi, letos už podruhé.  
 

Rozkoš – Závody plachetnic konané na Rozkoši o uplynulém víkendu měly znamenitý průběh a těšily se skvělé 
sportovní atmosféře.  
Spolu s ideálním vývojem povětrnostních podmínek si své zásluhy na krásných závodech a jejich bezchybné 



organizaci opět může připsat zkušený pořadatel, jachetní oddíl TJ Slávia – jachting Česká Skalice, z.s..  
Do kroniky jachtklubu život bohužel připisuje smutnou poznámku, že při sobotním slavnostním zahájení těchto 
závodů byla pronesena již jen tichá a uctivá vzpomínka na nedávno zesnulého dlouholetého významného 
činovníka českého jachtingu, uznávaného rozhodčího a jednoho ze zakládajících členů jachetního klubu na 
Rozkoši, Jaroslava Dvořáka z Nového Města nad Metují.  
Také tento víkend šlo o závod vysoké prestiže, započítávaný do celostátního "pohárového" bodování.  
Závodníci se na Rozkoš proto sjeli téměř z celé republiky.  
Soutěž byla vypsána pro dvě lodní třídy – jednoposádkové Evropy a dvouposádkové lodi Fireball.  
Podle třídy Fireball byl závod oficiálně pojmenován Jarní fireballistická Rozkoš a lodí tohoto typu se závodu 
zúčastnilo rovných dvacet. Jde o plachetnice rozměrné, štíhlé a rychlé, neboť jsou oplachtěné poměrně velkou 
výměrou plachet; vybaveny jsou hlavní plachtou, kosatkou i spinakrem, pro laiky barevným "balónem" pro 
plavbu s větrem v zádech.  
Lze tedy tušit, že ve větrném počasí je už takový počet těchto lodí v pohybu na hladině české přehrady velkou 
podívanou.  
Menší lehoučké Evropy byly zastoupeny v počtu 13, žádná pověrčivost pro toto číslo však nebyla namístě, 
všichni lodníci si počínali v chladných podmínkách zkušeně a závod dokončili. Díky stálému západnímu větru o 
síle okolo 7m/s byly rozjížďky (osm rozjížděk pro obě lodní třídy) velice živé a po oba dny nebyly lodi 
převrácené dnem vzhůru žádnou výjimkou. Nechtěná koupel závodníků v ledové vodě při manipulaci s 
převrácenou lodí za prudkých nárazů větru se chvílemi táhla dlouhé minuty. Pořadatelská služba, vyzbrojená 
motorovými čluny, tak byla stále v pohotovosti. K náročnosti podmínek přičtěme i celodenní nízké teploty, 
pranostika "zmrzlých" se v neděli naplnila.  
Pro domácí jachetní klub TJ Slávia bylo radostí bravurní soutěžní účinkování úspěšné sesterské dvojice na lodi 
fireball, Martiny a Petry Žákových z Nového Města nad Metují. Pro zdejší jachtařské patrioty je vždy 
zadostiučiněním, když má jejich oddíl v závodu své želízko v ohni. Na stupních vítězů stanuli jako absolutní 
vítězové ve třídě Fireball Martin Kubový a Roman Roček (JK Toušeň, YC Neratovice), v lodní třídě Evropa to pak 
byl Marek Směšný z Jacht klubu Prostějov.  
Ohlédnutí za těmito závody plachetnic na Rozkoši může opět být ve znamení spokojenosti, že jim vyšší moc 
dopřála pěkný vítr k regulérnímu a kvalitnímu zápolení na vodě. A že se sem na závody stále rádi sjíždějí ti 
nejlepší jachtaři z celé vlasti.  
Český jachting měl v Rozkoši od počátku velký potenciál a byla by nevýslovná škoda nechat jej zajít na úbytě 
pro nejisté vyhlídky s financováním dalších počinů nebo třeba pro vleklé neshody kvůli pobřežním pozemkům. 
Tedy – snad brzy zase na vlnách Rozkoše!  
 

---  
 

Svoje síly na Rozkoši poměřily posádky lodí třídy Fireball a Evropa.  
 

Foto: SESTRY Martina a Petra Žákovy z Nového Města nad Metují (nejdále od objektivu) si vedly na lodi fireball 
znamenitě.  
Foto: Miloš Kormunda  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Klíčová slova: Jachting  

Jachting  
 

Jakub Dobrý se sestrou Terezou, jachtaři Lokomotivy Plzeň, získali na Lipně stříbro na juniorském mistrovství 
Evropy třídy RS Feva. V konkurenci 73 posádek z 11 zemí se až poslední závodní den na první příčku vyhoupla 
favorizovaná britská posádka Lewis - Marshall.  



Úspěch Plzně podtrhly Kateřina Altmanová s Barborou Švíkovou, ty ovládly kategorii do 13 let.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

49. Závod "Věstonická Venuše" na Nových Mlýnech se vydařil      
Skóre: 0.87  
Název: Závod "Věstonická Venuše" na Nových Mlýnech se vydařil  
Zdroj: jihomoravskenovinky.cz  
Datum: 17.05.2016  
Číslo: 138  
Rubrika: regiony  
Odkaz:   http://www.jihomoravskenovinky.cz/zpravy/regiony/zavod-vestonicka-venuse-na-
novych-mlynech-se-vydaril/   
ProfilID: ISA  
Domicil: K2Ca16B20001.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel (2), Lavický (2), Českého, svazu, jachtingu  

První větrný pohárový závod windsurfingové sezony "Věstonická Venuše" na Nových Mlýnech je úspěšně za 
námi.  
 

Původní deštivá předpověď se nevyplnila a polojasná obloha s nárazy větru 10 - 12 m/s umožnila odjet 
pohárový závod, kterého se účastnil i olympionik Karel Lavický.  
 

Závodu se účastnilo 20 závodníků lodní třídy Raceboard, 13 třídy Bic Techno a 9 třídy Funboard. Na začátek 
sezony podmínky nebyly jednoduché a ukázalo se kdo nepodcenil zimní přípravu. Petr Čech ( CZE - 48, TJ 
Delfín Jablonec), který se stal vítězem třídy Bic Techno, si pochvaloval silnější vítr, ve kterém se mu daří lépe 
než ve slabším. V jeho závěsu se udržel Jonáš Horáček (CZE - 41, TJ Delfín Jablonec), jediní odjeli všech 8 
rozjížděk. Třetí místo obsadil Martin Mikulec (CZE - 50, TJ Rapid Brno).  
 

Všem mladým závodníkům třídy Bic patří obdiv za jejich výkony v tak silném větru a poměrně nízké teplotě 
vzduchu v neděli, kdy mrzly prsty na rukou. S chlapci měřily síly i dvě dívky!  
 

Olympionik Karel Lavický (CZE - 130, YC DIM Bezdrev) ukázal své zkušeností získané ve světe a dojel si pro 
první místo ve třídě Funboard. Druhé místo patří Martinovi Sladkému (CZE - 4, ČWA) a třetí dojel Jan Skřepek 
(CZE - 78, TJ Rapid Brno). Nejpočetnější třída tohoto závodu Raceboard má vítěze Petra Kučeru (CZE - 15, TJ 
Rapid Brno), který suveréně udržel první místo, i přes to, že v jedné rozjížďce utrhl trapézový úvazek a musel 
dojet "na ruce". Druhý skončil Jakub Slíva (CZE - 6, YC Nechranice) a třetí Martin Potucký (SVK - 241, 
Slovensko). V této třídě závodily také dvě ženy.  
 

Jihomoravskenovinky.cz informovala Eva Skořepová, PR manažerka Českého svazu jachtingu.  
 

(jv, jihomoravskenovinky.cz foto: Kateřina Flámová)  
 

URL| http://www.jihomoravskenovinky.cz/zpravy/regiony/zavod-vestonicka-venuse-na-novych-mlynech-se-
vydaril/  
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https://www.e-sportfoto.cz/inpage/stribrne-i-bronzove-medaile-zustavaji-doma/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/stribrne-i-bronzove-jachtarske-medaile-z-me-tridy-rs-feva-na-lipne-
zustaly-doma/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Foto: ZÁVOD MLADÝCH JACHTAŘŮ. Lipenské jezero během neděle u Černé v Pošumaví na Mistrovství Evropy 
přichystalo pro závodníky dvouposádkové mládežnické lodní třídy RS Feva skutečně drsné podmínky. Teplota 
kolem pěti stupňů Celsia, vítr kolem 10 m/s a občasné sněhové přeháňky a na programu čtyři rozjížďky, to byly 
podmínky, které zvládli jen ti nejodolnější. "Skvěle si s nimi poradily české posádky, které v neděli držely první 
dvě místa průběžného pořadí," informovala včera Eva Skořepová, manažerka Českého svazu jachtingu. 
"Vedení patří pardubické posádce Jaroslav Čermák a Petr Košťál a druhé místo Jakubovi Dobrému a Tereze 
Dobré z Plzně. Až na třetím místě je favorizovaná posádka z Velké Británie Jack Lewis a Lucas Marshall." V 
kategorii dívek si druhé místo držela Lucie Keblová a Kateřina Švíková s odstupem pouhých čtyř bodů od 
vedoucí britské posádky. Nicméně včera se poté ještě uskutečnil závěrečný den závodu a poté vyhlášení 
výsledků.  
Foto: Pavlína Soukupová  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Nizozemsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Velká Británie či Estonsko s Belgií. Mladí závodníci z těchto zemí 
obsadili pláže u Černé v Pošumaví na Lipně. Od pátku do dneška bojují na hladině jihočeské přehrady o tituly 
mistrů Evropy v jachtingu ve třídě RS Feva. Začínající jachtaři musí na lehkých plastových lodích s plachtami 
dojet od břehu k několik set metrů vzdálené bójce, tam se otočit a zase míří zpět. Jedou se dvě kola. V sobotu 
jednu z rozjížděk zastavila blížící se bouřka, ještě před ní stihla závod odjet i jihočeská sourozeneská posádka 
13letý Šimon Šilhan a 11letý Matyáš Šilhan. "Byl to fajn závod, i když se několikrát rušil start.  
V jedné části nám nefoukal vítr, ale jinak se nám jelo dobře. Lipno je naše domovská trať, kterou máme 
natrénovanou," smáli se oba mladí jachtaři z místního Yacht Clubu Lipno nad Vltavou. Jihočeši dojeli na 27. 
místě, ten samý závod opanovala česká posádka z plzeňské Lokomotivy Tereza a Jakub Dobří.  
 

Foto: Italská posádka na Lipně  
Foto: Petr Lundák, MAFRA  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Čechy  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Jihlava – Jachtař Tomáš Kůdela má za sebou téměř dvě třetiny své cesty přes Atlantik a zpět do Evropy.  
Na plavbu dlouhou téměř 7 tisíc námořních mil vyplul na začátku roku z Tenerife. Členem posádky se v 
poslední části cesty, na kterou vyplouvá na začátku srpna, může stát úplně každý!  
Aktuálně brázdí zkušený český mořeplavec vody Atlantického oceánu mezi Bermudami a Azory. Na jachtě pluje 
úplně sám, a to i navzdory tomu, že má extrémně náročné podmínky, kde se potýká s větrem o síle 40 knt. "Po 
etapách, kdy se na lodi vystřídalo dvacet lidí, jsem se rozhodl užít klid oceánu a plout několik set mil sám," říká 
Kůdela.  
Mezi členy posádky se předtím objevil například majitel taxislužby, režisér, vývojář, letecký dispečer, realitní 
makléř nebo třeba technolog ve slévárně. "Vyzkoušeli si kormidlování, nastavování plachet, ale i vaření a další 
činnosti, které na lodi nejdou úplně tak jako v běžném prostředí.  
Došlo i na seznámení s astronavigací, konstrukcí lodi nebo elektroniky a software. Musím říci, že se tu vystřídali 
samí schopní lidé a věřím, že jsme spolu nepluli naposled."  
 

VOLNÁ MÍSTA  
 

Tomáš Kůdela teď nabízí volná místa na palubě pro závěrečné etapy své cesty.  
"Jde o dvě týdenní a jednu čtrnáctidenní plavbu Atlantikem a následnou přeplavbu z Azorů do Lisabonu.  
Máme v plánu i výlety po některých ostrovech, které jsou pověstné svou překrásnou přírodou. Posádka se 
může připojit k našemu plánu, nebo zvolit individuální program. Ideální pro lidi, co nemají žádnou zkušenost s 
jachtingem – pro všechny cestovatele a dobrodruhy," říká Kůdela. Na první "azorskou" etapu vypluje Kůdela 
18. srpna, vzhledem k cenám letenek je ale vhodné je zarezervovat co nejdříve. "Jde o destinaci, kde má 
člověk cestující letadlem šanci navštívit jen jeden až dva ostrovy. Vnitrostátní lety mezi ostrovy jsou dost 
drahé," doplňuje Kůdela.  
Zájemci se mohou hlásit na info@tomaskudela.cz, kde také získají více informací. Kdo má pár volných dní v 
létě?  



 

Foto: NA MOŘI. Zájemci o plavbu s jachtařem Tomášem Kůdelou se mohou hlásit. V létě je na programu 
plavba na Azorské ostrovy. Poté bude následovat přeplavba do Lisabonu.  
Foto: Tomáš Kůdela/archiv  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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SOBOTA JACHTING OE ME toídy RS Feva na Lipni (10, Eerná, pokraeování v nedili a v pondilí), 16. roeník 
Lipno maratonu kajutových jachet a katamaranu (10, Lipno, pokraeování v nedili).  
ATLETIKA OE Frymburská desítka ve Frymburku (start námistí, 12.30 mládež a poíchozí, 13.30 hlavní závod).  
FOTBAL OE divize: E. Krumlov OE Sedleany (10.15), I. A toída: Veleiín OE Vitoní (13.30), I. B toída: Eerná OE 
Planá (10.30), OPM: Poídolí OE Z. Koruna (13.30), Veleiín B OE Koemže, D. Dvooiiti OE Chvaliiny, OSM: Romo 
E. Krumlov OE Lipno (13.30, Eerná), V. Brod B OE Holubov (13.30), OP starií žáci: Rožmitál OE Lipno (10), D. 
Dvooiiti /H. Dvooiiti OE Chvaliiny (10, D. Dvooiiti), Holubov /Koemže OE Beneiov (10, Koemže), Z. Koruna OE 
Frymburk (10), OP starií poípravky: Kaplice OE Kájov (16).  
 

NEDILE FOTBAL OE I. B toída: V. Brod OE E. Krumlov B (16), KP dorost: E. Krumlov OE Roudné (10), I. A 
dorost: Veleiín OE Rudolfov (10), OPM: Vitoní B OE Nová Ves /Brloh B (13.30), Frymburk B OE FC Vltava 
(14.30), OSM: Beneiov OE Svitlík (15), Rožmberk OE H. Dvooiiti (14), OP starií žáci: FC Vltava OE H. Planá 
(11, Loueovice), Malonty OE V. Brod (14), OP starií poípravky: V. Brod OE FC Vltava (10), D. Dvooiiti /H. 
Dvooiiti OE E. Krumlov B (10, D. Dvooiiti), Vitoní OE Lipno /Malonty (10), Frymburk OE Z. Koruna (10.30).  
Není-li uvedeno jinak, jsou úoední zaeátky od 17.00 hodin.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Daniel Bína, jachtař roku a objev roku 2015 mezi handicapovanými sportovci, se nominoval na paralympiádu v 
Riu. Olympijskému snu, respektive v jeho případě paralympijskému, podřídil 8 let své sportovní kariéry.  
 

"I přesto, že jachting není věkově omezen, uvědomuji si, že tato šance se nebude opakovat. I proto se 
pokusím udělat maximum, abych reprezentoval se ctí a získal pro Českou republiku dobré umístění," uvádí.  
 

Jachtingu se věnoval už od dětství. V roce 1989 ale přišla nezaviněná autonehoda a Dan bojoval místo 



umístění na stupních vítězů o vlastní život. Po havárii, která ho upoutala na invalidní vozík, si vůbec nemyslel, 
že by mohl ještě závodit.  
 

Trvalo 14 let, než se znovu posadil do lodě. A od té doby už ji neopustil. Úspěšně bojuje jak mezi zdravými, tak 
mezi handicapovanými sportovci, což je zcela unikátní status. Nominace na paralympiádu v Riu je jeho 
splněným snem, ale také přináší spoustu starostí.  
 

"Velká část výsledků je závislá na počtu hodin, které mám možnost strávit tréninkem na vodě. Čím víc jezdím a 
čím tvrději na sobě pracuju a čím je moje loď dražší a líp seřízená, tím mám větší šanci uspět. Jenže všechny 
tyto úspěchy jsou o penězích a ty postupně docházejí. Od státu dostanu zhruba na jednu sadu plachet a na 
jeden závod evropského poháru. Jsem odkázán na sponzory, protože úspory už jsou dávno pryč. A vzhledem k 
tomu, že i sponzorů je jak šafránu, rozhodl jsem se letos vyzkoušet crowdfundingový server startovac.cz,” říká 
Daniel Bína.  
 

Další informace  
 

URL| https://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/praha/3672-37679-prvni-cesky-jachtar-na-paralympiade-v-
riu.html  
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https://www.e-sportfoto.cz/inpage/mistrovstvi-evropy-v-jachtingu-trida-rs-feva/  
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59. Den otevřených dveří na Bezdrevu se vydařil      
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Rubrika: Sport - Českobudějovicko  
Autor: PETR VITOŇ  
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
ProfilID: ISA  
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"Hodně nám pomohl náš lipenský kamarád Jan Myslík, který představil nejnovější lodě třídy Race skif," ocenil 
jednatel klubu Jan Čutka ml.  
 

Jak náš list v minulém týdnu uvedl, o tomto víkendu uspořádali jachtaři z klubu DIM Bezdrev ve svém areálu 
na Bezdrevu Den otevřených dveří  
 

Hluboká nad Vltavou – Dle jednatele klubu Jana Čutky mladšího se akce po všech stránkách vydařila a zájem 
široké veřejnosti předčil veškerá očekávání.  
"Prezentovali jsme naše tradiční třídy, které v klubu máme, jako jsou Létající Holanďan, Evropa, Optimist či 
Cadet," přiblížil Čutka.  
"Hodně nám pomohl náš lipenský kamarád Jan Myslík, který zde představil nejnovější typy lodí třídy Race skif," 
vyzdvihl jednatel DIM Bezdrev a jedním dechem dodal, že zájem především o tyto žhavé novinky byl obrovský.  
"Navíc díky příznivému počasí, protože svítilo sluníčko a foukal mírný vítr, si mnozí z návštěvníků většinu 
vystavených lodí také vyzkoušeli na vodě," radoval se předseda DIM Bezdrev Karel Luksch a upřesnil, že na 
Dnu otevřených dveří přivítali ve svém areálu více než půl stovky zájemců.  
Olympionik Karel Lavický představil windsurfingový komplet, na kterém se bude závodit na letošních 
olympijských hrách v Riu. "Potom, co jsem jim to na vodě ukázal, si to několik odvážlivců samo i zkusilo," těšilo 
Lavického.  
"Náš Den otevřených dveří byl alespoň u nás na Bezdrevu první vlaštovkou, ale rozhodně nezůstane jen u této 
zaváděcí akce a již teď přemýšlíme nad dalším podobným podnikem, kterým přiblížíme náš sport dalším 
zájemcům," slíbil na závěr Jan Čutka.  
 

Foto: VÍKEND NA BEZDREVU. Akci na Bezdrevu si nenechal ujít ani Michal Lojka z Českých Budějovic a hned si 
vyzkoušel i jízdu na Race skifu.  
Foto: Jakub Samec  
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AMERICKÝ FOTBAL  
 

O víkendu jsou na programu odvetné zápasy  
 

Šesté kolo nejvyšší ligy amerického fotbalu se ponese v duchu odvetných zápasů. V sobotu vyrazí ostravští 
Steelers do Prahy na svůj druhý zápas proti Prague Black Panthers. První střetnutí vyhráli venku Black Panthers 
21:37. V nedělním zápase zavítá Příbram do Pardubic a bude chtít odčinit překvapivou  
 

porážku z prvního vzájemného zápasu 7:20. Oba týmy mají shodnou bilanci jedné výhry a dvou porážek, proto 
bude tento zápas velmi důležitý k udržení nadějí na postup do Czech Bowlu. Bobcats si minulý víkend snadno 
poradili s Ostravou, ale stále je trápí marodka a nízký počet hráčů.  
 



JACHTING  
 

Veronika Kozelská Fenclová byla pátá v závodě SP v Hyeres  
 

Naše olympionička Veronika Kozelská Fenclová skvěle rozjela Světový pohár v Hyéres ve Francii, který se jel od 
27. 4. do 1. 5. První dva dny se držela na druhém místě, pak klesla na třetí a těsně před finálovou rozjížďkou 
byla na čtvrtém místě, jen dva body za úřadující mistryní světa Alison Youngovou z Velké Británie. Za ní byla o 
dva body zpět Finka Tuula  
 

Tenkanenová. O konečném pořadí tak rozhodla medailová rozjížďka. Veronika se prala statečně, bylo to velmi 
těsné – všechny tři projely cílem v jedné vteřině. Bohužel Veronika byla ta poslední z nich, což pro ni 
znamenalo pokles na páté místo. I tak je to vynikající výsledek v těžkém závodě. Třídu Laser Radial ovládla 
Belgičanka Evi Van Acker.  
 

RAGBY  
 

Petrovice jsou v trháku, vedou o osm bodů  
 

První květnový den se na hřišti Tatry Smíchov hrál šestý turnaj nejvyšší Elitní série v ženském sedmičkovém 
ragby. Opět kralovaly Petrovice a jejich náskok v čele tabulky se neustále zvyšuje. Do finále se vedle nich 
probojovala Tatra, která hraje na jaře excelentně. V celkové tabulce tak vystoupala už na třetí místo. Sparta 
skončila v turnaji až třetí, celkově je stále druhá. Je to výborné oživení celé soutěže, dřívější duo favoritů 
Petrovic a Sparty se tak díky Tatře rozrostlo  
 

na trio. Na čtvrtém místě v turnaji i celkově se drží solidně hrající Říčany. V boji o předposlední místo brněnský 
Dragon opět přehrál oslabený Vyškov, ale ten je zatím od sestupového místa daleko. Další turnaj se hraje 15. 
května právě ve Vyškově. Výsledky turnaje: o 5. místo: RC JIMI Vyškov-RC Dragon Brno 7:10, o 3. místo: RC 
Sparta Praha-RC Mountfield Říčany 27:7, o 1. místo: RC Tatra Smíchov-RK Petrovice 7:14.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

61. Z prkna se nepadá, ale skáče      
Skóre: 0.84  
Název: Z prkna se nepadá, ale skáče  
Zdroj: Českobudějovický deník  
Datum: 03.05.2016  
Str.: 15  
Náklad: 227957  
Číslo: 103  
Rubrika: U nás doma  
Autor: (win)  
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
ProfilID: ISA  
Domicil: CB10315A.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: jachtingu (2)  

ROZHOVOR: "První závod jsem jel v Třeboni," říká Ludvík Slavětínský  
 

Štafeta Deníku  
 

České Budějovice – Ve Štafetě Českobudějovického deníku si předávají účastníci otázky jako štafetový kolík. 
Tentokrát bude na otázky všestranného sportovce Michala Kvašnovského z Českých Budějovic odpovídat Ludvík 
Slavětínský z Radošovic, průkopník windsurfingu na jihu Čech.  
 

- Jak jste se s windsurfingem seznámil?  



 

Jsem z Kvítkovic, bydlel jsem u rybníka a byl jsem původně jachtař. Sportoval jsem celoročně. Jezdil jsem na 
plachetnici, ale také na kole, v zimě jsem byl sáňkař, protože v Habří byla sáňkařská dráha. V jachtingu jsem 
byl člen oddílu Pozemních staveb na Bezdrevu. Nejdůležitějším rádcem v jachtingu mi byl Jiří Petráček z 
Hluboké nad Vltavou. S ním jsem jezdil na lodi a lodě také stavěl. A při jachtařských závodech na Lipně v roce 
1972 jsem se poprvé potkal s windsurfingem. Půjčil mi ho tam pan Papáček, plachtařský instruktor z Hosína.  
 

- Co první jízda?  
 

Ze začátku jsem z prkna spíš skákal, než na prkně jezdil. Byl jsem snad stokrát ve vodě (usmívá se Ludvík 
Slavětínský).  
 

- Proč skákal, to by asi laiky zajímalo…  
 

Když padáte z prkna, je lepší vyskočit někam stranou než spadnout do plachty. Těžko z ní vylézáte – tak radši 
skočíte na druhou stranu.  
 

- Ale windsurfing vás zaujal...  
 

Zalíbilo se mi to. Udělal jsem si svůj plovák a v roce 1974 už jsem to zkoušel na Dehtáři.  
 

- Podle čeho se vyráběla první prkna na jihu Čech?  
 

Bylo to podle holandského originálu Tencate dovezeného do republiky. Podle něho byla stanovena i lodní třída, 
aby to pro všechny bylo stejné. Z polystyrenu se vyrobilo jádro, olaminovalo se a nakonec se nastříkalo 
barvou. Plachty byly těžko dostupné. Někdo měl konexe v západních zemích, tak měl plachty odtud. My je 
většinou sami šili ze šusťáku. Na Slovensku později vyráběli plachty ve Fatranu v Liptovském Mikuláši.  
 

- Jak se změnil windsurfing od té doby?  
 

Plachta byla šest metrů čtverečních, teď se jezdí s větší. Taky plovák se změnil, byl dlouhý 3,8 nebo 3,9 metru. 
Teď má délku 2,3 metru, je lépe manévrovatelný a nemá centrální ploutev, jen zadní ploutvičku. Stabilita je ale 
menší, musí se dotahovat rychlostí. Ta je vyšší než dříve. My jsme jezdili dvacet kilometrů v hodině, dneska při 
dobrém větru 55 nebo 60 kilometrů není nic nemožného. Když jsou ale vlny, tak to na malém plováku skáče, je 
to jako motokros, jako jet na motorce přes bramborové pole.  
 

- Jak ovlivňuje jízdu vítr?  
 

Síla větru určuje použití plachet a plováků – čím silnější vítr, tím menší plachtu a plovák použiješ.  
 

- Vzpomenete si ještě na první závody?  
 

První závod jsem jel v Třeboni. Byl to první velký závod tady v kraji. Znal jsem taktiku závodění na okruhu z 
plachtařských soutěží. Jel jsem to stejně a díky tomu jsem vyhrál. Potom se to naučili i ostatní, ale stejně jsem 
vyhrával. V roce 1985 jsem se stal mistrem republiky, jednou jsem byl druhý, asi osmkrát jsem byl krajským 
přeborníkem a na mistrovství republiky jsem pořád jezdil v první pětce, šestce. Příště bude ve štafetě 
odpovídat Karla Schusterová, ředitelka Mateřské školy Radošovice, která kromě dětí vede v kroužku keramiky i 
dospělé.  
 

Ptá se: Michal Kvašnovský  
 

Odpovídá: Ludvík Slavětínský  
 

Foto: Michal Kvašnovský je všestranný sportovec, jehož koníčkem je třeba lyžování.  
Foto: Ludvík Slavětínský je jedním z průkopníků windsurfingu na jihu Čech.  
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Jachting  
 

Plzeňští jachtaři Milan Hájek a Michaela Preibischová suverénně ovládli na Nových Mlýnech Pavlovskou regatu, 
závod Českého poháru ve třídě Fireball. Triumf závodníků Lokomotivy Plzeň podtrhla druhým místem posádka 
Jiří Čechura – Jan Will. Bronzovou příčku na Lipně vybojovali Martin Kubový a Roman Roček.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Úspěšní sportovci za rok 2015 byli oceněni při slavnostním aktu, který proběhl v místeckém Národním domě.  
Frýdek-Místek – Vyhlášení nejlepších sportovců frýdecko-místeckého okresu za rok 2015 mělo v pondělí 25. 
dubna své vyvrcholení v prostorech velkého sálu Národního domu v Místku. Z jednotlivých tělovýchovných 
jednot přišlo několik desítek návrhů, z nichž členové výkonného výboru okresního sdružení České unie sportu 
(ČUS) vybrali desítku nejlepších sportovců včetně nejlepšího kolektivu za uplynulý rok.  
Někteří úspěšní sportovci si svou účast mezi oceněnými zopakovali. Například frýdecko-místecká atletka 
Veronika Siebeltová byla společně s třineckým sportovním gymnastou Ondřejem Janeczkem nominována za 
své sportovní výkony již popáté v řadě. Taekwondistka Kateřina Kolářová naopak navázala na své předešlé 
nominace z let 2008 a 2009, čímž srovnala počet nominačních pozvánek své bývalé klubové kolegyně Lucie 
Pavláskové.  
Podruhé v řadě byl oceněn také házenkář SKP FrýdekMístek Vojtěch Petrovský a atletka TJ Slezan FrýdekMístek 
Natálie Závorková.  
Na úvod slavnostního vyhlášení poděkoval místopředseda ČUS Josef Nejezchleba všem oceněným sportovcům 
za jejich sportovní výsledky v předešlém roce, reprezentaci frýdeckomísteckého okresu a popřál jim mnoho 
dalších úspěchů i v letech následujících. Poté vyjádřil radost nad dosaženými výsledky oceněných sportovců i 
náměstek primátora města FrýdekMístek Pavel Machala, který se následně ujal společně s předsedou ČUS 
Zdeňkem Dudou slavnostního dekorování. "Ještě před celým slavnostním aktem si mohli všichni přítomní v sále 
poslechnout dvě klavírní vystoupení dětí z frýdeckomístecké Lidové školy umění. Poté své umění předvedli 



taekwondisté z klubu ITF Frýdek-Místek pod vedením trenéra Filipa Gavlase," pochvaloval si kulturní vložku 
před vyhlášením nejúspěšnějších sportovců frýdeckomísteckého okresu za rok 2015 Duda.  
A kdože byl vlastně mezi oceněnými sportovci?  
 

Adam Gaura (19 let, TJ TŽ Třinec – atletika)  
 

Člen TJ TŽ Třinec a člen Sportovního centra mládeže v Třinci atlet Adam Gaura je studentem 4. ročníku 
Gymnázia v Českém Těšíně. Je členem družstva mužů startujících v 1. lize. Je to výborný vytrvalec, svědomitý 
v tréninku i ve studiu. K jeho největším úspěchům za uplynulý rok patří 34.  
místo na mistrovství světa v běhu do vrchu juniorů v Betws-Y-Coed, kde trať dlouhou 8,9 km zaběhl v čase 
38:58 minut. Na mistrovství Evropy v Portugalsku ve stejné disciplíně uběhl 8,25 km v čase 55:19 minut. Na 
republikovém šampionátu v Ostravě skončil na tříkilometrové trati bronzový. Jeho trenérem je Kazimír Gaura.  
 

Jakub Gorný (17 let, TJ TŽ Třinec – vzpírání)  
 

Jakub je studentem SŠ TŽ v Třinci. Vzpírání se věnuje od svých deseti let. Je postupně již sedminásobným 
mistrem ČR, v reprezentaci je třetím rokem. Je členem SCM vzpírání. Jeho tréninková morálka je vynikající, 
trénuje pět až šestkrát v týdnu. Při vyhlášení ankety svazu vzpíraní – Zlatá činka za rok 2015 byl vyhlášen 
nejlepším juniorem v kategorii do 17 let v ČR. Na ME juniorů do 17 let ve švédské Landskroně získal 5. místo 
ve váhové kategorii do 94 kg, v roce 2015 překonal postupně pět českých juniorských rekordů. Je členem 
družstva juniorů TJ TŽ, které získalo na MČR družstev 3. místo a členem družstva mužů TJ TŽ, které se umístilo 
na 2. místě ve 2. lize.  
Jeho trenérem je od samého začátku kariéry Jan Cymorek.  
 

Tomáš Hykel (19 let, MFK Frýdek-Místek – fotbal)  
 

Tomáš začínal s fotbalem v sedmi letech v Kopřivnici, ze které následně v roce 2004 přestoupil do 
FrýdkuMístku. Na počátku jeho kariéry stál jeho otec s dědečkem, jakožto amatérští fotbalisté a milovníci 
kopané. Již od jeho prvních krůčků bylo na Tomášovi znát jeho velké odhodlání a bojovnost, která ho spolu s 
talentem a pracovitostí zdobí dodnes. Po sportovní stránce je pracovitý nad rámec profesionálních povinností, 
což mu vyneslo posunutí do seniorské kategorie ještě ve věku dorostence, ale i nominaci do reprezentačního 
družstva České republiky v kategorii do 20 let, kde podává spolehlivé výkony.  
Trenérem mladého fotbalisty je Mikuláš Radványi.  
 

Ondřej Janeczko (19 let, TJ TŽ Třinec – sportovní gymnastika)  
 

Třinecký sportovní gymnasta patří opakovaně mezi nejúspěšnější sportovce okresu a důvod je jasný – jeho 
sportovní úspěchy. V loňském roce byl účastníkem národního družstva na dubnovém mistrovství Evropy mužů 
ve francouzském Montpellier. Na mistrovství ČR skončil bronzový v šestiboji a je mistrem ČR na kruzích. 
Startoval také na Evropském poháru v chorvatském Osijeku a na mezinárodních závodech Austrian Team Open 
v Linci. Janeczko je stálým členem reprezentace a toho času se připravuje na květnové mistrovství Evropy v 
Bernu.  
Mezi jeho koníčky kromě sportování patří elektrotechnika, takže je příznačné, že studuje SOŠ v Třinci, obor 
elektrotechnika. Trenérem sportovce je Erich Szlauer.  
 

Natálie Kaňáková (17 let, Beskydská šachová škola – šachy)  
 

Studentka frýdeckomísteckého Gymnázia Petra Bezruče se s šachovou hrou začala seznamovat již ve školce ve 
Frýdlantu nad Ostravicí. Poté pokračovala v šachovém kroužku na místní škole. Když začala všechny své 
spoluhráče v kroužku porážet, přešla do tréninkové skupiny Beskydské šachové školy ve FrýdkuMístku, kde 
trénuje a hraje dodnes. Natálie se již od útlého věku účastní MČR mládeže, kde pravidelně sbírá medailová 
umístění a několikrát reprezentovala Českou republiku na světových i evropských šampionátech. V roce 2014 
se stala mistryní Evropské unie. Na MČR dívek do 18 i do 20 let dokázala vybojovat prvenství, čímž si 
vybojovala nominaci na MS a ME v roce 2016. Natálie již několik let reprezentuje BŠŠ v extralize mládeže a v 
sezoně 2015/2016 si zahrála několik partií v 1. lize dospělých.  
Trenérem nadějné šachistky je mezinárodní mistr Stanislav Jasný.  
 

Kateřina Kolářová (24 let, Škola Taekwon-Do ITF Frýdek-Místek – taekwon-Do)  
 

Kateřina studuje na VŠB ekonomickou fakultu.  



Taekwon-Do cvičí od roku 2000 a od roku 2006 působí v české státní reprezentaci, nyní už třetím rokem jako 
kapitánka seniorského dívčího týmu. Od roku 2013 působí v domácím frýdeckomísteckém oddíle jako trenér 
dětí a mládeže. V roce 2015 vybojovala na MS v bulharském Plovdivu čtyři medaile, na ME v italské Andrii to 
byl stejný počet získaných medailí. Stejný počet medailí pak vybojovala i na republikovém šampionátu v 
Nymburce.  
Mimo to, že je dnes vyhlašována mezi nejlepšími sportovci okresu, byla vybrána i mezi nejlepší sportovce 
Moravskoslezského kraje. Trenérem úspěšné sportovkyně je nositel II.  
Danu, úspěšný reprezentant a několikanásobný týmový mistr světa i Evropy Filip Gavlas.  
 

Vojtěch Petrovský (SKP Frýdek-Místek – házená)  
 

Hráč extraligového týmu SKP Frýdek-Místek je dlouholetým členem reprezentačního výběru, s nímž bude 
absolvovat i letošní červnovou kvalifikaci pro účast na mistrovství světa. Vojtěch patří dlouhodobě k nejlepším 
hráčům a střelcům české extraligy, kupříkladu v soutěžním ročníku 2014/2015 byl se 219 brankami nejlepším 
střelcem této soutěže. Svým vystupováním se stal přirozeným lídrem týmu a vzorem pro místní mládež. Je 
studentem Slezské univerzity v Opavě a obchodně-ekonomické fakulty v Karviné, obor marketing a 
management, kde by měl letos zakončit inženýrské studium. Je ženatý a je otcem dvouleté dcery. Na klubové 
úrovni je jeho trenérem Aleš Chrastina.  
 

Pavel Powada (24 let, TJ TŽ Třinec – zápas řeckořímský)  
 

Zápasník Třineckých železáren patří už několik let mezi užší mužskou reprezentační špičku v zápase řecko-
římském, za kterou v loňském roce absolvoval všechny akce reprezentace včetně Evropských her v Baku. 
Krásného umístění docílil i na mistrovství světa v americkém Las Vegas, kde skončil v kategorii do 80 kg na 10. 
místě. V České republice pak v Chomutově získal titul mistra republiky. Je členem družstva mužů TJ TŽ, které 
skončilo v lize na třetím místě. Díky těmto výkonům byl Pavel vyhlášen nejlepším zápasníkem České republiky 
pro rok 2015. Trenérem třineckého zápasníka je Marek Švec.  
 

Veronika Siebeltová (19 let, TJ Slezan FrýdekMístek – atletika)  
 

Atletka frýdeckomísteckého Slezanu vybojovala na mistrovství České republiky juniorek druhé místo na 2 km 
překážek a stejné umístění si zopakovala v chůzi na 3 km v hale. Byla úspěšnou členkou juniorského týmu ČR, 
kterému pomohla získat v Poháru mistrů evropských zemí v přespolním běhu ve Španělsku desáté místo. Na 
tutéž akci se dokázala probojovat i letos, bohužel do Turecka, kde se měla akce konat, se nakonec vzhledem k 
politické situaci necestovalo. K Veroničiným úspěchům se řadí i vítězství ve 34. ročníku Frýdeckomísteckého 
běžeckého poháru. Veronika Siebeltová je zodpovědná atletka, která se po vážném zranění v polovině loňského 
roku dokázala vrátit mezi nejlepší běžkyně v České republice.  
Trenérem sportovkyně je Josef Nejezchleba.  
 

Natálie Závorková (19 let, TJ Slezan FrýdekMístek – atletika)  
 

Svědomitá a zodpovědná atletka, která se postupně propracovala mezi nejlepší běžkyně a chodkyně v České 
republice. Na halovém MČR skončila ještě na třetím místě, ovšem na 10 kilometrové trati si svou nejlepší 
sezonu završila obhajobou titulu mistryně České republiky.  
Na Poháru mistrů evropských zemí ve Španělsku pomohla vybojovat 10. místo družstva juniorek.  
Stejně jako Veronika Siebeltová měla být účastnicí letošního poháru v Turecku, který se nakonec nekonal.  
Trenérem sportovkyně je Josef Nejezchleba.  
 

Extraligový tým SK Frýdlant n. O. – stolní tenis (Marie Hrachová, Dagmar Blašková, Zdena Blašková a Hana 
Bartošová)  
 

Extraligový tým pod vedením trenérky Marie Hrachové vybojoval v extraligové soutěži i v Českém poháru žen 
3. místo. Marii Hrachové se dostalo významného ocenění za její úspěchy nejen na olympijských hrách, 
mistrovství světa i Evropy, kdy jako jediná reprezentantka Česka byla 28. září 2015 uvedena do evropské Síně 
slávy v Jekatěrinburgu u příležitosti ME ve stolním tenisu. V současnosti vychovává ve sportovním středisku 
mladé nadějné stolní tenisty. Dagmar Blašková byla účastnicí ME i MS juniorek, stala se mistryní ČR ve dvouhře 
juniorek do 21 let. Její sestra Zdena byla účastnicí ME a v posledním světovém žebříčku v mládežnických 
kategoriích se vyšplhala na 14. místo, v evropském žebříčku ji naopak patří 4. místo.  
Hana Bartošová je velice zkušenou hráčkou, trenérkou a od dubna 2015 také maminkou. Startovala na MS i 
ME, stala se mistryní Polska v družstvech žen.  
 



---  
 

SPORTOVCI OKRESU PŘEHLED TĚCH NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH rok 2014 Filip Gavlas (taekwondo), Tomáš Homola 
(atletika), Ondřej Janeczko (gymnastika), Petr Literák (kopaná), Radek Pavlosek (vzpírání), Vojtěch Petrovský 
(házená), Veronika Siebeltová (atletika), Olga Sikorová (šachy), David Tomiczek (zápas), Natálie Závorková 
(atletika) rok 2013 Kateřina Argalašová (orientační běh), Tomáš Homola (atletika), Ondřej Janeczko 
(gymnastika), Tomáš Lichý (atletika), Erik Palkovský (golf), Kateřina Siebeltová (atletika), Veronika Siebeltová 
(atletika), Olga Sikorová (šachy), Miroslav Svoboda (lední hokej), družstvo žen SK Frýdlant n. O. A (stolní 
tenis) rok 2012 Daniel Horut (tělesně postižení – stolní tenis), Karin Adámková (stolní tenis), Tomáš Homola 
(atletika), Ondřej Janeczko (sport. gymnastika), Marek Mojžíšek (taekwondo), Lucie Pavlásková (taekwondo), 
Radek Pavlosek (vzpírání), Lukáš Rajnoha (házená), Stanislav Sajdok (atletika), Kateřina Siebeltová (atletika), 
Veronika Siebeltová (atletika) rok 2011 Michal Argaláš (orientační běh), Dagmar Blašková (stolní tenis), Filip 
Gavlas (taekwondo), Tomáš Homola (atletika), Ondřej Janeczko (sportovní gymnastika), Tadeáš Kriebel 
(šachy), Lucie Pavlásková (taekwondo), Radek Pavlosek (vzpírání), Leoš Petrovský (házená), Veronika 
Siebeltová (atletika) rok 2010 Michal Argaláš (orientační běh), Jaroslav Cieslar (stolní tenis), Rostislav Gryga 
(vzpírání), Jakub Korista (zápas), Martin Kosík (taekwondo), Petr Lukeš (atletika), Peter Mikulenka (atletika), 
Lucie Pavlásková (taekwondo), Olga Sikorová (šachy), Simona Vrzalová (atletika) rok 2009 Michal Bača 
(zápas), Jaroslav Cieslar (stolní tenis), Filip Gavlas (taekwondo), Jakub Gazdík (thajský box), Jana Hoňková 
(taekwondo), Ondřej Kantor (orientační běh), Kateřina Kolářová (taekwon-do), Peter Mikulenka (atletika), 
Ondřej Mokrosch (taekwondo), Soňa Pertlová (šachy), David Plasgura (foosbal), Roman Říha (atletika) rok 
2008 Michal Bača (zápas), Jaroslav Cieslar (stolní tenis), Ivana Hudziecová (krasobruslení), Filip Gavlas 
(taekwondo), Ondřej Kantor (orientační běh), Kateřina Kolářová (taekwondo), Lumír Kunz (taekwondo), Peter 
Mikulenka (atletika), Ada Paluzgová (turistika), Radek Pavlosek (vzpírání), Soňa Pertlová (šachy), Roman Říha 
(atletika) rok 2007 Jaroslav Cieslar (tělesně postižení – stolní tenis), Michal Bača (zápas), Jana Hoňková 
(taekwondo), Ondřej Kantor (orientační běh), Michal Košátko (taekwondo), Radek Košátko (taekwondo), Peter 
Mikulenka (atletika), Roman Říha (atletika), Soňa Pertlová (šachy), Jana Skotnicová (jachting), Olga Sikorová 
(šachy)  
 

Foto: OCENĚNÍ sportovci Frýdecko-Místecka a Třinecka za uplynulý rok.  
Foto: Deník/Robert Schedling  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Sportovní odvětví provozované na plachetních lodích hnaných silou větru. Do programu olympijských her byl 
jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám byl závod zrušen. Lodě na 
olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé třídě byly srovnatelné a rozhodovalo 
umění sportovce.  
 

Kde se uskuteční závody v Riu?  
 

Marina da Glória, přístav rozkládající se v blízkosti centra a parku Flamengo. Doménou je výhled na hory 
Corcovado a Pao de Açúcar.  
 

ZAJÍMAVOST  
 

Kvůli veslařským soutěžím se v Riu rekonstruovala kanalizace, ve špinavé zátoce Guanabara se staví 17 
ekologických bariér a na kvalitu vody dohlíží 10 lodí.  
Kolem slavné pláže Copacabana monitorují vodu až 200 metrů od břehu.  



 

OLYMPIJSKÉ TŘÍDY  
FINN LASER 470  
4,5 m 4,23 m 4,7 m  
Mužská jednoposádková Mužská jednoposádková Olymp. dvouposádková  
olymp. třída olymp. třída s trapézem a spinakrem.  
Plocha plachty: Plocha plachty: Plocha plachty: Hlavní 9,45 m2  
Hlavní 10,2 m2 Hlavní 7,06 m2 Kosatka: Spinakr: 14,3 3,58 m2 m2  
 

49ER RS-X NACRA 17  
4,99 m 2,88 m 5,25 m  
Olymp. dvoutrapézový Olymp. třída windsurfing, která Olymp. dvoutrapézový  
skif s genakrem. se jezdí na kurzové trati. s genakrem.  
Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Plocha plachty: hlavní 14,65 m2  
Kosatka: 3,58 m2 Kosatka: 3,58 m2 Kosatka: 4,0 m2  
Spinakr: 14,3 m2 Spinakr: 14,3 m2 Spinakr: 19,5 m2  
 

LASER  
49 erFX RADIAL  
4,99 m 4,23 m  
Olymp. dvoutrapézový Ženská jednoposádková  
skif s genakrem. olympijská třída  
Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Plocha plachty:  
Kosatka: 3,58 m2 Hlavní 7,06 m2  
Spinakr: 14,3 m2  
 

Bodování Vítěz každé rozjížďky obdrží 1 bod. Druhý v cíli 2 body atd. Ve finále se body zdvojnásobují. Vítězem 
se stává závodník s nejmenším počtem bodů.  
 

Vzdálenost mezi bójemi je na olympijském okruhu 1,6 km (1 míle). Bóje jsou rozmístěny tak, aby jachtaři 
museli měnit pozici vůči větru. Bóje musí závodníci projet v určeném pořadí.  
 

Plavba proti větru prokáže schopnosti posádky. Tento úsek je nejdůležitější částí tratě. Loď na větru zprava (na 
levoboku) má právo plavby před plachetnicí na větru zleva (na pravoboku).  
 

Na boční kurz je důležité plout nejkratším směrem a je nutné si tak najíždět a zůstat na nejkratší spojnici bójí.  
 

V roce 1661 nechal Karel II. postavit dvě jachty. Spolu se svým bratrem uspořádal historicky první 
organizovanou regatu z Greenwiche do Gravesendu a zpět. Královští bratři se vsadili o 100 liber.  
 

Přední trojúhelníková plachta, jejíž plocha je menší než plocha příďového trojúhelníku. Technika jízdy na Laseru 
Optimální pozice na Laseru je vpředu. Při křižování ve větru a vlnách se závodník posune dozadu, aby se 
paluba nedostala pod vlnu.  
 

VERONIKA KOZELSKÁ-FENCLOVÁ Narozena: 21. 1. 1981 Největší úspěchy: Účastní se třídy Laser Radial. V 
roce 2012 skončila na olympijských hrách na devátém místě. Mezi její největší úspěchy patří třetí místa v rámci 
světového poháru v roce 2009 a 2010. V roce 2011 skončila na mistrovství světa na čtvrtém místě.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Klatovsko – Mnozí lidé budou překvapeni, že i na Klatovsku, kde nejsou pro jachting ideální podmínky, existují 
jachtaři, kteří se tomuto sportu aktivně věnují. A zdaleka nejde o záležitost týkající se poslední doby.  
Vždyť oddíl jachtingu při TJ Klatovy byl ustanoven již v roce 1975. Mezi zakládající členy patřil i současný 
předseda dnes již Jachetního klubu Klatovy Petr Dio.  
"Zázemí jsme našli na Hnačovském rybníce. V roce 1979 jsme tam zahájili stavbu loděnice, kterou jsme v 
průběhu let postupně dovybavovali a vylepšovali. Je to naše základna dodnes," řekl Dio.  
Jachetní klub Klatovy má v současné době 22 členů, z nichž pravidelně objíždí závody Dušan Makrlík. Další čtyři 
jachtaři se účastní pouze několika závodů ročně, ostatní jezdí závody veteránů nebo rekreačně. V oddíle mají i 
dětské družstvo.  
"Potýkáme se s malým počtem mladých zájemců, rádi tak přijmeme nové děti, ale i dospělé," pozval zájemce o 
jachting Dio s tím, že lodě pro trénink má oddíl k dispozici.  
V klubu se věnují třídám FINN (F), Evropa (E), Optimist (Q, děti) a Fireball (FB). V těchto třídách pořádá oddíl 
každý rok koncem července závod Modrá stuha Hnačova. Na další závody jezdí jachtaři nejčastěji na Lipno, 
Nechranice, Nové Mlýny, Orlík, Hracholusky, Slapy, plzeňský Bolevecký rybník apod.  
Historicky nejúspěšnějším klubovým závodníkem je Libor Dlabač, který to ve třídě FINN dotáhl až do 
reprezentace.  
 

PREDATOR ZE SUŠICE  
 

V Jachetním klubu Klatovy působil i Vladislav Ptašnik ze Sušice, který byl v roce 2012 u zrodu Asociace lodní 
třídy Catamaran Open, v rámci které jezdí závody na katamaránu F20 Predator vlastní výroby. "Jsme tři 
partneři, pár známých a děti, celkem kolem deseti lidí. Máme tři dvojposádkové katamarány, se kterými se 
účastníme závodů v ČR i v Evropě. Na Sušicku nejezdíme, základnu máme na Lipně," představil své aktivity 
Ptašnik, který je jediným jachtařem z Klatovska, jenž se věnuje i tzv. Ice jachtingu na zamrzlých vodních 
plochách.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

66. Jachting      
Skóre: 0.84  
Název: Jachting  
Zdroj: Klatovský deník  
Datum: 29.04.2016  
Str.: 26  
Náklad: 227957  
Číslo: 100  
Rubrika: Sport - Olympijský seriál - 9. díl  
Odkaz:   http://klatovsky.denik.cz/   
ProfilID: ISA  
Domicil: ZL10026A.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: jachting  

Sportovní odvětví provozované na plachetních lodích hnaných silou větru. Do programu olympijských her byl 
jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám byl závod zrušen. Lodě na 
olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé třídě byly srovnatelné a rozhodovalo 
umění sportovce.  
 

OLYMPIJSKÉ TŘÍDY  
 

FINN LASER 470  
4,5 m 4,23 m 4,7 m  
Mužská jednoposádková Mužská jednoposádková Olymp. dvouposádková  
olymp. třída olymp. třída s trapézem a spinakrem.  
Plocha Hlavní 10,2 plachty: m2 Plocha Hlavní 7,06 plachty: m2 Plocha Kosatka: Spinakr: plachty: 14,3 3,58 



m2 m2 Hlavní 9,45 m2  
 

49ER RS-X NACRA 17  
4,99 m 2,88 m 5,25 m  
Olymp. dvoutrapézový Olymp. třída windsurfing, která Olymp. dvoutrapézový  
skif s genakrem. se jezdí na kurzové trati. s genakrem.  
Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Plocha plachty: hlavní 14,65 m2  
Kosatka: 3,58 m2 Kosatka: 3,58 m2 Kosatka: 4,0 m2  
Spinakr: 14,3 m2 Spinakr: 14,3 m2 Spinakr: 19,5 m2  
 

LASER  
49 erFX RADIAL  
4,99 m 4,23 m  
Olymp. dvoutrapézový Ženská jednoposádková  
skif s genakrem. olympijská třída  
Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Plocha plachty:  
Kosatka: 3,58 m2 Hlavní 7,06 m2  
Spinakr: 14,3 m2  
 

Kde se uskuteční závody v Riu? Marina da Glória, přístav rozkládající se v blízkosti centra a parku Flamengo. 
Doménou je výhled na hory Corcovado a Pao de Açúcar.  
 

ZAJÍMAVOST Kvůli veslařským soutěžím se v Riu rekonstruovala kanalizace, ve špinavé zátoce Guanabara se 
staví 17 ekologických bariér a na kvalitu vody dohlíží 10 lodí. Kolem slavné pláže Copacabana monitorují vodu 
až 200 metrů od břehu.  
 

Vzdálenost mezi bójemi je na olympijském okruhu 1,6 km (1 míle). Bóje jsou rozmístěny tak, aby jachtaři 
museli měnit pozici vůči větru. Bóje musí závodníci projet v určeném pořadí.  
 

Bodování Vítěz každé rozjížďky obdrží 1 bod. Druhý v cíli 2 body atd. Ve finále se body zdvojnásobují. Vítězem 
se stává závodník s nejmenším počtem bodů.  
 

Plavba proti větru prokáže schopnosti posádky. Tento úsek je nejdůležitější částí tratě. Loď na větru zprava (na 
levoboku) má právo plavby před plachetnicí na větru zleva (na pravoboku).  
 

Na boční kurz je důležité plout nejkratším směrem a je nutné si tak najíždět a zůstat na nejkratší spojnici bójí.  
 

VERONIKA KOZELSKÁ-FENCLOVÁ Narozena: 21. 1. 1981 Největší úspěchy: Účastní se třídy Laser Radial. V 
roce 2012 skončila na olympijských hrách na devátém místě. Mezi její největší úspěchy patří třetí místa v rámci 
světového poháru v roce 2009 a 2010. V roce 2011 skončila na mistrovství světa na čtvrtém místě.  
 

V roce 1661 nechal Karel II. postavit dvě jachty. Spolu se svým bratrem uspořádal historicky první 
organizovanou regatu z Greenwiche do Gravesendu a zpět. Královští bratři se vsadili o 100 liber.  
 

Přední trojúhelníková plachta, jejíž plocha je menší než plocha příďového trojúhelníku. Technika jízdy na Laseru 
Optimální pozice na Laseru je vpředu. Při křižování ve větru a vlnách se závodník posune dozadu, aby se 
paluba nedostala pod vlnu.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Cheb – Jachtklub Cheb oslavil významné jubileum – padesátiny, a členové, příznivci a nadšenci samozřejmě 
slavili s ním. A jako každý padesátník, tak i Chebští bilancovali.  
"Klub byl založen v roce 1963 chebským obyvatelem, Josefem Půlpánem a jeho přáteli. Již od začátku činnosti 
má klub své stálé sídlo na levém břehu přehrady Jesenice, který věrně užívá dodnes. Členská základna se z 
původních 16 členů postupně rozrostla až na 100, v současné době se počet členů ustálil na 80.  
Velmi významnými činovníky chebského klubu byli zejména Jan Čech, MUDr. Vladimír Mach, Ing. Rostislav 
Mareček, Ota Mach a Jan Lorenz, kteří na počátku devadesátých let jachtklub osamostatnili a uchovali jej do 
dnešní podoby.  
Za to jim patří náš obrovský dík," poznamenal Václav Novotný, jeden z členů Jachtklubu.  
Sportovní činnost klubu je již od počátku existence velice bohatá. V minulosti byly v areálu klubu pořádány 
významné závody, jako např. Velká cena Čech, Mistrovství ČR oplachtěných prken, Mistrovství ČR v lodní třídě 
Fireball a mezinárodní Veterán cup v lodní třídě Evropa.  
I v současné době patří chebský jachtklub mezi místa, kde se stále něco významného děje – v posledních třech 
letech místní pořádali Mistrovství ČR v lodní třídě Pirát s mezinárodní účastí a jako pořádající klub byl za svou 
činnost oceněn domácími i zahraničními závodníky.  
"Díky sportovním úspěchům našich členů je jachtklub v posledních dvaceti letech hodnocen do 15. místa mezi 
160 kluby v České republice," uvedl Novotný sen.  
Mezi bývalé i současné nejlepší sportovce patří Antonín a Zdeněk Gebhartovi, Vladislav Houda, Josef a Pavel 
Skalovi, Petr Drahorád, Tomáš Vika, Daniela, Vladimír, Michaela a Marek Zárubovi, Štěpán Novotný a Ing. 
Václav Novotný, který je v současné době i státním trenérem jachtingu.  
Za těmito výsledky se skrývá nejen píle a poctivý trénink závodníků, ale také obětavá práce trenérů a 
činovníků, nadšení pro společnou věc ostatních členů Jachtklubu Cheb a v neposlední řadě finanční podpora 
města Cheb, Sportovní unie Chebska, Českého svazu jachtingu, Karlovarského kraje a všech ostatních, kteří 
jakýmkoliv způsobem přímo či nepřímo přispěli na sportovní činnost Jachtklubu Cheb. "Velmi si vážíme této 
podpory a děkujeme za ni. S vaší podporou vyrážíme do naší další životní etapy. Klub vychoval mnoho 
závodníků, kteří se úspěšně zúčastňovali vrcholných závodů doma i v zahraničí, například Josef Skála, Gebhart 
Antonín, Houda Vladislav, Jindřich Rostislav, Šimlinger Miroslav a další."  
V dnešní době má klub 14 aktivních závodníků startujících v lodních třídách Laser, Evropa, Fin, Firebal, 
Optimist.  
Nejlépe se daří závodníku Štěpánu Novotnému, který je zařazen do reprezentace ČR v lodní třídě Laser 
Standard a snažil se pod vedením trenéra Václava Novotného splnit nominační kritéria na olympijské hry v Rio 
de Janieru, což se nakonec nepodařilo. Před českým závodníkem však stojí nový cíl: kvalifikovat se na 
olympijské hry do Tokia 2020.  
V roce 2016 klub pořádá pět závodů na jesenické přehradě a krajské soustředění mládeže lodní třídy Optimist.  
 

Foto: BEZ TRÉNINKU NA MOŘI se závodníci na vrcholné světové závody jen těžko kvalitně připraví.  
Foto: foto VN Hyeres Francie  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Sportovní odvětví provozované na plachetních lodích hnaných silou větru. Do programu olympijských her byl 
jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám byl závod zrušen. Lodě na 
olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé třídě byly srovnatelné a rozhodovalo 
umění sportovce.  
 

OLYMPIJSKÉ TŘÍDY  
FINN LASER 470  
4,5 m 4,23 m 4,7 m  
Mužská jednoposádková Mužská jednoposádková Olymp. dvouposádková  
olymp. třída olymp. třída s trapézem a spinakrem.  
Plocha plachty: Plocha plachty: Plocha plachty: Hlavní 9,45 m2  
Hlavní 10,2 m2 Hlavní 7,06 m2 Kosatka: Spinakr: 14,3 3,58 m2 m2  
 

49ER RS-X NACRA 17  
4,99 m 2,88 m 5,25 m  
Olymp. dvoutrapézový Olymp. třída windsurfing, která Olymp. dvoutrapézový  
skif s genakrem. se jezdí na kurzové trati. s genakrem.  
Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Plocha plachty: hlavní 14,65 m2  
Kosatka: 3,58 m2 Kosatka: 3,58 m2 Kosatka: 4,0 m2  
Spinakr: 14,3 m2 Spinakr: 14,3 m2 Spinakr: 19,5 m2  
 

LASER  
49 erFX RADIAL  
4,99 m 4,23 m  
Olymp. dvoutrapézový Ženská jednoposádková  
skif s genakrem. olympijská třída  
Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Plocha plachty:  
Kosatka: 3,58 m2 Hlavní 7,06 m2  
Spinakr: 14,3 m2  
 

Kde se uskuteční závody v Riu? Marina da Glória, přístav rozkládající se v blízkosti centra a parku Flamengo. 
Doménou je výhled na hory Corcovado a Pao de Açúcar.  
 

ZAJÍMAVOST Kvůli veslařským soutěžím se v Riu rekonstruovala kanalizace, ve špinavé zátoce Guanabara se 
staví 17 ekologických bariér a na kvalitu vody dohlíží 10 lodí. Kolem slavné pláže Copacabana monitorují vodu 
až 200 metrů od břehu.  
 

Bodování Vítěz každé rozjížďky obdrží 1 bod. Druhý v cíli 2 body atd. Ve finále se body zdvojnásobují. Vítězem 
se stává závodník s nejmenším počtem bodů.  
 

Vzdálenost mezi bójemi je na olympijském okruhu 1,6 km (1 míle). Bóje jsou rozmístěny tak, aby jachtaři 
museli měnit pozici vůči větru. Bóje musí závodníci projet v určeném pořadí.  
 

Plavba proti větru prokáže schopnosti posádky. Tento úsek je nejdůležitější částí tratě. Loď na větru zprava (na 
levoboku) má právo plavby před plachetnicí na větru zleva (na pravoboku).  
 

Na boční kurz je důležité plout nejkratším směrem a je nutné si tak najíždět a zůstat na nejkratší spojnici bójí.  
 

V roce 1661 nechal Karel II. postavit dvě jachty. Spolu se svým bratrem uspořádal historicky první 
organizovanou regatu z Greenwiche do Gravesendu a zpět. Královští bratři se vsadili o 100 liber.  
 

VERONIKA KOZELSKÁ-FENCLOVÁ Narozena: 21. 1. 1981 Největší úspěchy: Účastní se třídy Laser Radial. V 
roce 2012 skončila na olympijských hrách na devátém místě. Mezi její největší úspěchy patří třetí místa v rámci 
světového poháru v roce 2009 a 2010. V roce 2011 skončila na mistrovství světa na čtvrtém místě.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Sportovní odvětví provozované na plachetních lodích hnaných silou větru. Do programu olympijských her byl 
jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám byl závod zrušen. Lodě na 
olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé třídě byly srovnatelné a rozhodovalo 
umění sportovce.  
 

OLYMPIJSKÉ TŘÍDY  
FINN LASER 470  
4,5 m 4,23 m 4,7 m  
Mužská jednoposádková Mužská jednoposádková Olymp. dvouposádková  
olymp. třída olymp. třída s trapézem a spinakrem.  
Plocha plachty: Plocha plachty: Plocha plachty: Hlavní 9,45 m2  
Hlavní 10,2 m2 Hlavní 7,06 m2 Kosatka: Spinakr: 14,3 3,58 m2 m2  
 

49ER RS-X NACRA 17  
4,99 m 2,88 m 5,25 m  
Olymp. dvoutrapézový Olymp. třída windsurfing, která Olymp. dvoutrapézový  
skif s genakrem. se jezdí na kurzové trati. s genakrem.  
Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Plocha plachty: hlavní 14,65 m2  
Kosatka: 3,58 m2 Kosatka: 3,58 m2 Kosatka: 4,0 m2  
Spinakr: 14,3 m2 Spinakr: 14,3 m2 Spinakr: 19,5 m2  
 

LASER  
49 erFX RADIAL  
4,99 m 4,23 m  
Olymp. dvoutrapézový Ženská jednoposádková  
skif s genakrem. olympijská třída  
Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Plocha plachty:  
Kosatka: 3,58 m2 Hlavní 7,06 m2  
Spinakr: 14,3 m2  
 

Kde se uskuteční závody v Riu? Marina da Glória, přístav rozkládající se v blízkosti centra a parku Flamengo. 
Doménou je výhled na hory Corcovado a Pao de Açúcar.  
 

ZAJÍMAVOST Kvůli veslařským soutěžím se v Riu rekonstruovala kanalizace, ve špinavé zátoce Guanabara se 
staví 17 ekologických bariér a na kvalitu vody dohlíží 10 lodí. Kolem slavné pláže Copacabana monitorují vodu 
až 200 metrů od břehu.  
 

Bodování Vítěz každé rozjížďky obdrží 1 bod. Druhý v cíli 2 body atd. Ve finále se body zdvojnásobují. Vítězem 
se stává závodník s nejmenším počtem bodů.  
 

Vzdálenost mezi bójemi je na olympijském okruhu 1,6 km (1 míle). Bóje jsou rozmístěny tak, aby jachtaři 
museli měnit pozici vůči větru. Bóje musí závodníci projet v určeném pořadí.  
 

Plavba proti větru prokáže schopnosti posádky. Tento úsek je nejdůležitější částí tratě. Loď na větru zprava (na 
levoboku) má právo plavby před plachetnicí na větru zleva (na pravoboku).  
 



Na boční kurz je důležité plout nejkratším směrem a je nutné si tak najíždět a zůstat na nejkratší spojnici bójí.  
 

VERONIKA KOZELSKÁ-FENCLOVÁ Narozena: 21. 1. 1981 Největší úspěchy: Účastní se třídy Laser Radial. V 
roce 2012 skončila na olympijských hrách na devátém místě. Mezi její největší úspěchy patří třetí místa v rámci 
světového poháru v roce 2009 a 2010. V roce 2011 skončila na mistrovství světa na čtvrtém místě.  
 

V roce 1661 nechal Karel II. postavit dvě jachty. Spolu se svým bratrem uspořádal historicky první 
organizovanou regatu z Greenwiche do Gravesendu a zpět. Královští bratři se vsadili o 100 liber.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Brno – Musí najít nového kouče, dodělat školu a taky trénovat. Náročný program má před sebou kuřimský 
jachtař Viktor Teplý. Ovšem veškeré úsilí směřuje k příjemnému cíli. Účast na olympijských hrách v Riu de 
Janeiro už si zajistil. "Krátkou pauzu si dám jen v červnu, kdy musím dodělat zkoušky ve škole," říká 
pětadvacetiletý závodník Jachtklubu Brno.  
K přípravě do brazilského dějiště her zamíří v červenci. "Pojedu tam asi na dvacet dní, abych trochu poznal 
podmínky. Ostatní, kteří se kvalifikovali už dřív, přede mnou mají náskok. Pak se do Ria vrátím až na 
olympiádu," popisuje Teplý.  
Svou druhou účast na olympijských hrách si ve třídě Laser vyjel začátkem dubna při závěrečné kvalifikační 
regatě ve španělské Mallorce. "Byl to jeden z nejtěžších závodů, co jsem zatím jel," přiznává Teplý.  
Obsadil 23. místo a podle předpokladů vybojoval olympijské místo se Sergejem Komissarovem z Ruska. 
Odrazili nápor Antoniose Bougiourise z Řecka. "Byl to boj do poslední rozjížďky, ani jeden jsme neměli jisté, že 
to vyjde, Řek mohl předjet i Rusa. Nakonec jsme místa uhájili," oddychuje si.  
Na Mallorce bojoval o Rio také jeho mladší bratr Ondřej ve třídě Finn, jediné účastnické místo však nečekaně 
urval Alican Kaynar z Turecka. "Brácha to měl těžší, zbývalo jim jen jedno místo na hry. Jezdil dobře, bohužel 
mu to nevyšlo. Turek zvládl jednu rozjížďku, když zariskoval a z dojezdů kolem dvacítky vystřelil na druhé 
místo, což ho posunulo o pouhých deset bodů před bráchu," povídá Teplý. Jeho mladší bratr přesto živí ještě 
malou šanci na Brazílii. "Některé státy nemusejí poslat závodníky, pak se berou jachtaři z pořadí mistrovství 
světa, kde je brácha druhý či třetí z těch, co se nekvalifikovali," doplňuje.  
Viktor Teplý obsadil na hrách v Londýně 28. místo a touží po zlepšení. "Na medaili to nevidím, ale desítka je 
možná. Když dojedu kolem patnáctky z padesáti závodníků, bude to pro mě dobrý výsledek. V Riu však bude 
jachting těžký, vítr není stabilní, proudy jsou hodně šílené. Nedá se nic předpovídat," upozorňuje.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Česká Skalice  
 

Hladinu vodní nádrže Rozkoš na Náchodsku bude o tomto víkendu brázdit přes 60 jachet. Tamní oddíl 
jachtingu pořádá na Rozkoši závody nazvané Jarní premiéra, kterých se účastní lodní třídy Optimist pro děti 
do 15 let a Splash, kde závodí starší mládež a dospělí. Jachty objíždějí okruh vytyčený bójkami. Start první 
rozjížďky je v plánu na 11 hodin.  
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České Budějovice - Pětačtyřicetiletý tělesně handicapovaný jachtař z Českých Budějovic si splnil velký sen. 
Účastní se paralympijských her v Riu  
 

"Handicapovanému jachtaři z Českých Budějovic Danielu Bínovi se splnil velký sen. Ve svých pětačtyřiceti 
letech si poprvé ?v kariéře vybojoval účast na paralympijských hrách v Rio de Janeiro.Tím však zdaleka nemá 
vystaráno. Naopak, všechno teprve začíná. Jachting je totiž velice nákladný sport a účast na vrcholné akci 
včetně kvalitní přípravy něco stojí.Daniel Bína věnuje veškeré volné prostředky svému milovanému koníčku, 
avšak ani to nestačí. Proto otiskl svůj příběh na portál startovac.cz ?s prosbou o pomoc a dnes je ?z úspěchu 
projektu ohromený.Peníze získané od přátel, známých a dalších dárců využije na financování kvalitního 
tréninku.Bína je v těchto dnech velice zaneprázdněným člověkem a setkat se na půl hodiny a popovídat u šálku 
kávy nebylo vůbec jednoduché. Nakonec jsme ale vhodný termín našli a jihočeský jachtař se se svým příběhem 
svěřil i našemu Deníku.  
Dane, volný čas si v těchto dnech hledáte velmi obtížně. Co vlastně celé dny děláte?Denně se věnuji suché 
přípravě, a tou je jízda na vozíku asi hodinu a čtvrt po okruhu. Dále doháním resty v práci. Pracuji v Praze jako 
designér nebo také analytik se dá říci. Také jsem se stal tváří výstavy Lodě na vodě a s tím souvisí další moje 
aktivity. K tomu se přidala organizace výpravy do Ria. V neděli odjíždím trénovat do Holandska, takže se dá 
říct, že se toho nakupilo opravdu hodně ?v tomto týdnu.  
Co vás v Holandsku čeká?V Holandsku budu trénovat dva týdny v kuse na vodě a pak přijedu na pět dnů 
odpočinout domů. Pak zase odjedu na týden do Holandska a následovat bude mistrovství světa.  
Mluvil jste o suché přípravě. Jezdíte na normálním mechanickém vozíku, jak vy vozíčkáři říkáte "civiláku", nebo 
na speciálně upraveném?Vyrážím na cyklostezky na klasickém mechanickém vozíku. Na lodi je potřeba využít 
to, co člověk má. Musím tedy posilovat ramena a ruce.  
Trénink na suchu se tedy odbývá v domácích podmínkách a na vodu odjíždíte do Holandska. Kde budete letos 
do paralympiády závodit?Můj rozpočet je velice napjatý, takže jsem rezignoval na veškeré závody a vlastně 
jenom trénuji. Mistrovství světa bude výjimkou. Nemohl jsem si dovolit trénovat ani v teple během zimních 
měsíců, takže s tréninkem jsem začal až v březnu. Trénoval jsem v Holandsku a ?s ohledem na teploty to bylo 
velice výživné. Čtrnáct dní jsem strávil tam a potom čtrnáct dní zase doma v Čechách. A tak se to opakovalo.  
Máte možnost trénovat na vodě i v českých podmínkách? Představuji si, že oproti nepostiženým jachtařům 



musíte mít některé speciální požadavky na vybavení přístaviště.S tréninkem tady v Čechách je to složitější, 
protože veškerou výbavu včetně lodi mám v Holandsku. Mám poměrně křehkou loď, a proto potřebuji marinu s 
jeřábem. U nás je takto vybaveno pouze Lipno a Máchovo jezero.  
Vyžaduje také vaše závodní loď nějaké speciální úpravy, tak abyste ji mohl řídit?Loď byla původně 
zkonstruována pro zdravé jachtaře. To znamená, že se řídí nohama. Já mám ale vše přizpůsobené pomocí 
špagátů na ruce. Takže celou loď, všechno včetně kormidla ovládám rukama.  
O účast na paralympijských hrách jste usiloval dlouhou dobu. Toužil jste se prosadit už do Londýna, ale tehdy 
to nevyšlo. Splnil se vám nyní velký sen?Účast na paralympiádě byl můj dlouhodobý cíl a je to hezké 
vyvrcholení mé kariéry. Neznamená to ovšem, že bych jachting pověsil na hřebík úplně, to ne. Na druhou 
stranu poslední tři roky jsem strávil ročně sto dní na vodě a už je toho skutečně až dost. Nechci předjímat 
budoucnost, ale pravděpodobně bude Rio mojí první a zároveň poslední paralympiádou.  
Co bylo rozhodující pro to, abyste se do Ria kvalifikoval?Rozhodla poslední kvalifikační regata na mistrovství 
světa v Melbourne. To se konalo vloni na přelomu listopadu a prosince. Výkonnost na paralympijské hry jsem 
měl už delší dobu. Je to ale ?o tom oprostit se od veškerých chyb, které pak bolí, a to se povedlo právě v 
Austrálii.  
Pokud vím, svoji výkonnost běžně poměřujete na jachtařských závodech s nepostiženými sportovci?Devadesát 
procent všech závodů jsou závody nepostižených jachtařů. Jsou ale otevřené, takže se jich mohou účastnit i 
handicapovaní. Pouze mistrovství světa a světové poháry byly čistě pro kategorii handicapovaných.  
Příležitostí k tomu, abyste splnil limity potřebné k nominaci do Ria, jste tedy měl poměrně hodně?To zase ne. 
Na paralympijské hry je možné se kvalifikovat pouze na závodech pro handicapované. To znamená na 
mistrovství světa, případně na světových pohárech.  
Jak se vlastně přihodilo, že jste se dostal na invalidní vozík?V roce 1989 se mi stal úraz. Havaroval jsem na 
motorce. Autobus mi nedal přednost a nacpal mě pod další autobus.  
Co následovalo potom? Věřil jste vůbec, že budete ještě někdy sportovat?Následující dva roky jsem cestoval po 
špitálech a nemyslel jsem vůbec na nic. Pak jsem potkal kamaráda Vláďu Peška, který mě vytáhl mezi stolní 
tenisty. Později jsem začal dělat jachting.  
Proč jste si zvolil právě jachting?Já jsem vlastně k němu přičichl již před úrazem, ale neměl jsem takové 
možnosti jako dnes. Kromě toho jsem jezdil na divoké vodě, šplhal jsem po skalách a dělal i karate. Závodně 
jsem ale dělal jen ten jachting.  
Změnil vás nějak úraz?Jsem mnohem klidnější. Možná to ale přišlo i s věkem.  
Samotnou paralympiádu vám zaplatí paralympijský výbor. Velké peníze ovšem jistě stojí ?i účast na světových 
kvalifikačních závodech a také časté trénování na moři. Jak se vám daří získávat finanční prostředky?Poslední 
dvě mistrovství světa v Halifaxu a Melbourne mě finančně zcela vysály, a proto jsem musel přípravu ?v 
letošním roce hodně zeštíhlit. Kamarádka mi řekla o možnosti, které se říká crowd funding. V podstatě jde o to, 
že lidé se skládají a dávají peníze na projekty, které jim přijdou smysluplné. Věnují na tyto účely prostředky v 
řádu stokorun. Jsou servery, které se na to specializují. U nás je to třeba startovač.cz.  
Jak to celé funguje?Člověk, kterému má projekt pomoci, dá dohromady svůj příběh a obrátí se na lidi s prosbou 
o podporu. Stanoví částku, která by mu pomohla a server garantuje, že pokud se požadovaná částka nevybere, 
peníze se dárcům zase vrátí.  
Je možné tímto způsobem potřebné finance získat?Vůbec jsem tomu nevěřil, nicméně kamarádka celou tu 
kampaň nastartovala, dosud ji vede, a je to až neuvěřitelně úspěšné. Jsem velmi překvapený, jak to funguje. 
Skoro to vrací víru v lidi.  
Kdo je Daniel Bína:  
Narodil se v roce 1970 v Českých Budějovicích. K jachtingu poprvé přičichl v roce 1982, tedy ještě před 
úrazem. Kromě jachtingu se věnoval i dalším sportům. Sjížděl divokou vodu, lezl po skalách a dělal karate. 
Jeho sportovní kariéru přerušila v roce 1989 vážná nehoda, po které zůstal upoután na invalidní vozík. Bína se 
však nevzdal a po dvou letech strávených po nemocnicích a rehabilitačních ústavech se vrátil ke sportování. 
Začal hrát stolní tenis a později se dokonce vrátil ke svému milovanému jachtingu. Vloni na začátku prosince 
se mu splnil velký sen. Na mistrovství světa v Melbourne si vyjel nominaci na paralympijské hry do Ria de 
Janeiro. Daniel Bína je několikanásobným mistrem České republiky. Kromě 14. místa na MS v Melbourne vyhrál 
vloni také Středoevropský pohár a stal se mezi muži vítězem v anketě Jachtař roku 2015."  
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České Budějovice - Pětačtyřicetiletý tělesně handicapovaný jachtař z Českých Budějovic si splnil velký sen. 
Účastní se paralympijských her v Riu  
 

"Handicapovanému jachtaři z Českých Budějovic Danielu Bínovi se splnil velký sen. Ve svých pětačtyřiceti 
letech si poprvé ?v kariéře vybojoval účast na paralympijských hrách v Rio de Janeiro.Tím však zdaleka nemá 
vystaráno. Naopak, všechno teprve začíná. Jachting je totiž velice nákladný sport a účast na vrcholné akci 
včetně kvalitní přípravy něco stojí.Daniel Bína věnuje veškeré volné prostředky svému milovanému koníčku, 
avšak ani to nestačí. Proto otiskl svůj příběh na portál startovac.cz ?s prosbou o pomoc a dnes je ?z úspěchu 
projektu ohromený.Peníze získané od přátel, známých a dalších dárců využije na financování kvalitního 
tréninku.Bína je v těchto dnech velice zaneprázdněným člověkem a setkat se na půl hodiny a popovídat u šálku 
kávy nebylo vůbec jednoduché. Nakonec jsme ale vhodný termín našli a jihočeský jachtař se se svým příběhem 
svěřil i našemu Deníku.  
Dane, volný čas si v těchto dnech hledáte velmi obtížně. Co vlastně celé dny děláte?Denně se věnuji suché 
přípravě, a tou je jízda na vozíku asi hodinu a čtvrt po okruhu. Dále doháním resty v práci. Pracuji v Praze jako 
designér nebo také analytik se dá říci. Také jsem se stal tváří výstavy Lodě na vodě a s tím souvisí další moje 
aktivity. K tomu se přidala organizace výpravy do Ria. V neděli odjíždím trénovat do Holandska, takže se dá 
říct, že se toho nakupilo opravdu hodně ?v tomto týdnu.  
Co vás v Holandsku čeká?V Holandsku budu trénovat dva týdny v kuse na vodě a pak přijedu na pět dnů 
odpočinout domů. Pak zase odjedu na týden do Holandska a následovat bude mistrovství světa.  
Mluvil jste o suché přípravě. Jezdíte na normálním mechanickém vozíku, jak vy vozíčkáři říkáte "civiláku", nebo 
na speciálně upraveném?Vyrážím na cyklostezky na klasickém mechanickém vozíku. Na lodi je potřeba využít 
to, co člověk má. Musím tedy posilovat ramena a ruce.  
Trénink na suchu se tedy odbývá v domácích podmínkách a na vodu odjíždíte do Holandska. Kde budete letos 
do paralympiády závodit?Můj rozpočet je velice napjatý, takže jsem rezignoval na veškeré závody a vlastně 
jenom trénuji. Mistrovství světa bude výjimkou. Nemohl jsem si dovolit trénovat ani v teple během zimních 
měsíců, takže s tréninkem jsem začal až v březnu. Trénoval jsem v Holandsku a ?s ohledem na teploty to bylo 
velice výživné. Čtrnáct dní jsem strávil tam a potom čtrnáct dní zase doma v Čechách. A tak se to opakovalo.  
Máte možnost trénovat na vodě i v českých podmínkách? Představuji si, že oproti nepostiženým jachtařům 
musíte mít některé speciální požadavky na vybavení přístaviště.S tréninkem tady v Čechách je to složitější, 
protože veškerou výbavu včetně lodi mám v Holandsku. Mám poměrně křehkou loď, a proto potřebuji marinu s 
jeřábem. U nás je takto vybaveno pouze Lipno a Máchovo jezero.  
Vyžaduje také vaše závodní loď nějaké speciální úpravy, tak abyste ji mohl řídit?Loď byla původně 
zkonstruována pro zdravé jachtaře. To znamená, že se řídí nohama. Já mám ale vše přizpůsobené pomocí 
špagátů na ruce. Takže celou loď, všechno včetně kormidla ovládám rukama.  
O účast na paralympijských hrách jste usiloval dlouhou dobu. Toužil jste se prosadit už do Londýna, ale tehdy 
to nevyšlo. Splnil se vám nyní velký sen?Účast na paralympiádě byl můj dlouhodobý cíl a je to hezké 
vyvrcholení mé kariéry. Neznamená to ovšem, že bych jachting pověsil na hřebík úplně, to ne. Na druhou 
stranu poslední tři roky jsem strávil ročně sto dní na vodě a už je toho skutečně až dost. Nechci předjímat 
budoucnost, ale pravděpodobně bude Rio mojí první a zároveň poslední paralympiádou.  
Co bylo rozhodující pro to, abyste se do Ria kvalifikoval?Rozhodla poslední kvalifikační regata na mistrovství 
světa v Melbourne. To se konalo vloni na přelomu listopadu a prosince. Výkonnost na paralympijské hry jsem 
měl už delší dobu. Je to ale ?o tom oprostit se od veškerých chyb, které pak bolí, a to se povedlo právě v 
Austrálii.  
Pokud vím, svoji výkonnost běžně poměřujete na jachtařských závodech s nepostiženými sportovci?Devadesát 
procent všech závodů jsou závody nepostižených jachtařů. Jsou ale otevřené, takže se jich mohou účastnit i 
handicapovaní. Pouze mistrovství světa a světové poháry byly čistě pro kategorii handicapovaných.  
Příležitostí k tomu, abyste splnil limity potřebné k nominaci do Ria, jste tedy měl poměrně hodně?To zase ne. 
Na paralympijské hry je možné se kvalifikovat pouze na závodech pro handicapované. To znamená na 
mistrovství světa, případně na světových pohárech.  
Jak se vlastně přihodilo, že jste se dostal na invalidní vozík?V roce 1989 se mi stal úraz. Havaroval jsem na 
motorce. Autobus mi nedal přednost a nacpal mě pod další autobus.  
Co následovalo potom? Věřil jste vůbec, že budete ještě někdy sportovat?Následující dva roky jsem cestoval po 
špitálech a nemyslel jsem vůbec na nic. Pak jsem potkal kamaráda Vláďu Peška, který mě vytáhl mezi stolní 
tenisty. Později jsem začal dělat jachting.  
Proč jste si zvolil právě jachting?Já jsem vlastně k němu přičichl již před úrazem, ale neměl jsem takové 
možnosti jako dnes. Kromě toho jsem jezdil na divoké vodě, šplhal jsem po skalách a dělal i karate. Závodně 
jsem ale dělal jen ten jachting.  
Změnil vás nějak úraz?Jsem mnohem klidnější. Možná to ale přišlo i s věkem.  
Samotnou paralympiádu vám zaplatí paralympijský výbor. Velké peníze ovšem jistě stojí ?i účast na světových 
kvalifikačních závodech a také časté trénování na moři. Jak se vám daří získávat finanční prostředky?Poslední 
dvě mistrovství světa v Halifaxu a Melbourne mě finančně zcela vysály, a proto jsem musel přípravu ?v 
letošním roce hodně zeštíhlit. Kamarádka mi řekla o možnosti, které se říká crowd funding. V podstatě jde o to, 
že lidé se skládají a dávají peníze na projekty, které jim přijdou smysluplné. Věnují na tyto účely prostředky v 
řádu stokorun. Jsou servery, které se na to specializují. U nás je to třeba startovač.cz.  
Jak to celé funguje?Člověk, kterému má projekt pomoci, dá dohromady svůj příběh a obrátí se na lidi s prosbou 
o podporu. Stanoví částku, která by mu pomohla a server garantuje, že pokud se požadovaná částka nevybere, 
peníze se dárcům zase vrátí.  



Je možné tímto způsobem potřebné finance získat?Vůbec jsem tomu nevěřil, nicméně kamarádka celou tu 
kampaň nastartovala, dosud ji vede, a je to až neuvěřitelně úspěšné. Jsem velmi překvapený, jak to funguje. 
Skoro to vrací víru v lidi.  
Kdo je Daniel Bína:  
Narodil se v roce 1970 v Českých Budějovicích. K jachtingu poprvé přičichl v roce 1982, tedy ještě před 
úrazem. Kromě jachtingu se věnoval i dalším sportům. Sjížděl divokou vodu, lezl po skalách a dělal karate. 
Jeho sportovní kariéru přerušila v roce 1989 vážná nehoda, po které zůstal upoután na invalidní vozík. Bína se 
však nevzdal a po dvou letech strávených po nemocnicích a rehabilitačních ústavech se vrátil ke sportování. 
Začal hrát stolní tenis a později se dokonce vrátil ke svému milovanému jachtingu. Vloni na začátku prosince 
se mu splnil velký sen. Na mistrovství světa v Melbourne si vyjel nominaci na paralympijské hry do Ria de 
Janeiro. Daniel Bína je několikanásobným mistrem České republiky. Kromě 14. místa na MS v Melbourne vyhrál 
vloni také Středoevropský pohár a stal se mezi muži vítězem v anketě Jachtař roku 2015."  
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České Budějovice - Pětačtyřicetiletý tělesně handicapovaný jachtař z Českých Budějovic si splnil velký sen. 
Účastní se paralympijských her v Riu  
 

"Handicapovanému jachtaři z Českých Budějovic Danielu Bínovi se splnil velký sen. Ve svých pětačtyřiceti 
letech si poprvé ?v kariéře vybojoval účast na paralympijských hrách v Rio de Janeiro.Tím však zdaleka nemá 
vystaráno. Naopak, všechno teprve začíná. Jachting je totiž velice nákladný sport a účast na vrcholné akci 
včetně kvalitní přípravy něco stojí.Daniel Bína věnuje veškeré volné prostředky svému milovanému koníčku, 
avšak ani to nestačí. Proto otiskl svůj příběh na portál startovac.cz ?s prosbou o pomoc a dnes je ?z úspěchu 
projektu ohromený.Peníze získané od přátel, známých a dalších dárců využije na financování kvalitního 
tréninku.Bína je v těchto dnech velice zaneprázdněným člověkem a setkat se na půl hodiny a popovídat u šálku 
kávy nebylo vůbec jednoduché. Nakonec jsme ale vhodný termín našli a jihočeský jachtař se se svým příběhem 
svěřil i našemu Deníku.  
Dane, volný čas si v těchto dnech hledáte velmi obtížně. Co vlastně celé dny děláte?Denně se věnuji suché 
přípravě, a tou je jízda na vozíku asi hodinu a čtvrt po okruhu. Dále doháním resty v práci. Pracuji v Praze jako 
designér nebo také analytik se dá říci. Také jsem se stal tváří výstavy Lodě na vodě a s tím souvisí další moje 
aktivity. K tomu se přidala organizace výpravy do Ria. V neděli odjíždím trénovat do Holandska, takže se dá 
říct, že se toho nakupilo opravdu hodně ?v tomto týdnu.  
Co vás v Holandsku čeká?V Holandsku budu trénovat dva týdny v kuse na vodě a pak přijedu na pět dnů 
odpočinout domů. Pak zase odjedu na týden do Holandska a následovat bude mistrovství světa.  
Mluvil jste o suché přípravě. Jezdíte na normálním mechanickém vozíku, jak vy vozíčkáři říkáte "civiláku", nebo 
na speciálně upraveném?Vyrážím na cyklostezky na klasickém mechanickém vozíku. Na lodi je potřeba využít 
to, co člověk má. Musím tedy posilovat ramena a ruce.  
Trénink na suchu se tedy odbývá v domácích podmínkách a na vodu odjíždíte do Holandska. Kde budete letos 
do paralympiády závodit?Můj rozpočet je velice napjatý, takže jsem rezignoval na veškeré závody a vlastně 
jenom trénuji. Mistrovství světa bude výjimkou. Nemohl jsem si dovolit trénovat ani v teple během zimních 
měsíců, takže s tréninkem jsem začal až v březnu. Trénoval jsem v Holandsku a ?s ohledem na teploty to bylo 
velice výživné. Čtrnáct dní jsem strávil tam a potom čtrnáct dní zase doma v Čechách. A tak se to opakovalo.  
Máte možnost trénovat na vodě i v českých podmínkách? Představuji si, že oproti nepostiženým jachtařům 
musíte mít některé speciální požadavky na vybavení přístaviště.S tréninkem tady v Čechách je to složitější, 
protože veškerou výbavu včetně lodi mám v Holandsku. Mám poměrně křehkou loď, a proto potřebuji marinu s 
jeřábem. U nás je takto vybaveno pouze Lipno a Máchovo jezero.  
Vyžaduje také vaše závodní loď nějaké speciální úpravy, tak abyste ji mohl řídit?Loď byla původně 
zkonstruována pro zdravé jachtaře. To znamená, že se řídí nohama. Já mám ale vše přizpůsobené pomocí 
špagátů na ruce. Takže celou loď, všechno včetně kormidla ovládám rukama.  
O účast na paralympijských hrách jste usiloval dlouhou dobu. Toužil jste se prosadit už do Londýna, ale tehdy 



to nevyšlo. Splnil se vám nyní velký sen?Účast na paralympiádě byl můj dlouhodobý cíl a je to hezké 
vyvrcholení mé kariéry. Neznamená to ovšem, že bych jachting pověsil na hřebík úplně, to ne. Na druhou 
stranu poslední tři roky jsem strávil ročně sto dní na vodě a už je toho skutečně až dost. Nechci předjímat 
budoucnost, ale pravděpodobně bude Rio mojí první a zároveň poslední paralympiádou.  
Co bylo rozhodující pro to, abyste se do Ria kvalifikoval?Rozhodla poslední kvalifikační regata na mistrovství 
světa v Melbourne. To se konalo vloni na přelomu listopadu a prosince. Výkonnost na paralympijské hry jsem 
měl už delší dobu. Je to ale ?o tom oprostit se od veškerých chyb, které pak bolí, a to se povedlo právě v 
Austrálii.  
Pokud vím, svoji výkonnost běžně poměřujete na jachtařských závodech s nepostiženými sportovci?Devadesát 
procent všech závodů jsou závody nepostižených jachtařů. Jsou ale otevřené, takže se jich mohou účastnit i 
handicapovaní. Pouze mistrovství světa a světové poháry byly čistě pro kategorii handicapovaných.  
Příležitostí k tomu, abyste splnil limity potřebné k nominaci do Ria, jste tedy měl poměrně hodně?To zase ne. 
Na paralympijské hry je možné se kvalifikovat pouze na závodech pro handicapované. To znamená na 
mistrovství světa, případně na světových pohárech.  
Jak se vlastně přihodilo, že jste se dostal na invalidní vozík?V roce 1989 se mi stal úraz. Havaroval jsem na 
motorce. Autobus mi nedal přednost a nacpal mě pod další autobus.  
Co následovalo potom? Věřil jste vůbec, že budete ještě někdy sportovat?Následující dva roky jsem cestoval po 
špitálech a nemyslel jsem vůbec na nic. Pak jsem potkal kamaráda Vláďu Peška, který mě vytáhl mezi stolní 
tenisty. Později jsem začal dělat jachting.  
Proč jste si zvolil právě jachting?Já jsem vlastně k němu přičichl již před úrazem, ale neměl jsem takové 
možnosti jako dnes. Kromě toho jsem jezdil na divoké vodě, šplhal jsem po skalách a dělal i karate. Závodně 
jsem ale dělal jen ten jachting.  
Změnil vás nějak úraz?Jsem mnohem klidnější. Možná to ale přišlo i s věkem.  
Samotnou paralympiádu vám zaplatí paralympijský výbor. Velké peníze ovšem jistě stojí ?i účast na světových 
kvalifikačních závodech a také časté trénování na moři. Jak se vám daří získávat finanční prostředky?Poslední 
dvě mistrovství světa v Halifaxu a Melbourne mě finančně zcela vysály, a proto jsem musel přípravu ?v 
letošním roce hodně zeštíhlit. Kamarádka mi řekla o možnosti, které se říká crowd funding. V podstatě jde o to, 
že lidé se skládají a dávají peníze na projekty, které jim přijdou smysluplné. Věnují na tyto účely prostředky v 
řádu stokorun. Jsou servery, které se na to specializují. U nás je to třeba startovač.cz.  
Jak to celé funguje?Člověk, kterému má projekt pomoci, dá dohromady svůj příběh a obrátí se na lidi s prosbou 
o podporu. Stanoví částku, která by mu pomohla a server garantuje, že pokud se požadovaná částka nevybere, 
peníze se dárcům zase vrátí.  
Je možné tímto způsobem potřebné finance získat?Vůbec jsem tomu nevěřil, nicméně kamarádka celou tu 
kampaň nastartovala, dosud ji vede, a je to až neuvěřitelně úspěšné. Jsem velmi překvapený, jak to funguje. 
Skoro to vrací víru v lidi.  
Kdo je Daniel Bína:  
Narodil se v roce 1970 v Českých Budějovicích. K jachtingu poprvé přičichl v roce 1982, tedy ještě před 
úrazem. Kromě jachtingu se věnoval i dalším sportům. Sjížděl divokou vodu, lezl po skalách a dělal karate. 
Jeho sportovní kariéru přerušila v roce 1989 vážná nehoda, po které zůstal upoután na invalidní vozík. Bína se 
však nevzdal a po dvou letech strávených po nemocnicích a rehabilitačních ústavech se vrátil ke sportování. 
Začal hrát stolní tenis a později se dokonce vrátil ke svému milovanému jachtingu. Vloni na začátku prosince 
se mu splnil velký sen. Na mistrovství světa v Melbourne si vyjel nominaci na paralympijské hry do Ria de 
Janeiro. Daniel Bína je několikanásobným mistrem České republiky. Kromě 14. místa na MS v Melbourne vyhrál 
vloni také Středoevropský pohár a stal se mezi muži vítězem v anketě Jachtař roku 2015."  
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České Budějovice - Pětačtyřicetiletý tělesně handicapovaný jachtař z Českých Budějovic si splnil velký sen. 
Účastní se paralympijských her v Riu  
 



"Handicapovanému jachtaři z Českých Budějovic Danielu Bínovi se splnil velký sen. Ve svých pětačtyřiceti 
letech si poprvé ?v kariéře vybojoval účast na paralympijských hrách v Rio de Janeiro.Tím však zdaleka nemá 
vystaráno. Naopak, všechno teprve začíná. Jachting je totiž velice nákladný sport a účast na vrcholné akci 
včetně kvalitní přípravy něco stojí.Daniel Bína věnuje veškeré volné prostředky svému milovanému koníčku, 
avšak ani to nestačí. Proto otiskl svůj příběh na portál startovac.cz ?s prosbou o pomoc a dnes je ?z úspěchu 
projektu ohromený.Peníze získané od přátel, známých a dalších dárců využije na financování kvalitního 
tréninku.Bína je v těchto dnech velice zaneprázdněným člověkem a setkat se na půl hodiny a popovídat u šálku 
kávy nebylo vůbec jednoduché. Nakonec jsme ale vhodný termín našli a jihočeský jachtař se se svým příběhem 
svěřil i našemu Deníku.  
Dane, volný čas si v těchto dnech hledáte velmi obtížně. Co vlastně celé dny děláte?Denně se věnuji suché 
přípravě, a tou je jízda na vozíku asi hodinu a čtvrt po okruhu. Dále doháním resty v práci. Pracuji v Praze jako 
designér nebo také analytik se dá říci. Také jsem se stal tváří výstavy Lodě na vodě a s tím souvisí další moje 
aktivity. K tomu se přidala organizace výpravy do Ria. V neděli odjíždím trénovat do Holandska, takže se dá 
říct, že se toho nakupilo opravdu hodně ?v tomto týdnu.  
Co vás v Holandsku čeká?V Holandsku budu trénovat dva týdny v kuse na vodě a pak přijedu na pět dnů 
odpočinout domů. Pak zase odjedu na týden do Holandska a následovat bude mistrovství světa.  
Mluvil jste o suché přípravě. Jezdíte na normálním mechanickém vozíku, jak vy vozíčkáři říkáte "civiláku", nebo 
na speciálně upraveném?Vyrážím na cyklostezky na klasickém mechanickém vozíku. Na lodi je potřeba využít 
to, co člověk má. Musím tedy posilovat ramena a ruce.  
Trénink na suchu se tedy odbývá v domácích podmínkách a na vodu odjíždíte do Holandska. Kde budete letos 
do paralympiády závodit?Můj rozpočet je velice napjatý, takže jsem rezignoval na veškeré závody a vlastně 
jenom trénuji. Mistrovství světa bude výjimkou. Nemohl jsem si dovolit trénovat ani v teple během zimních 
měsíců, takže s tréninkem jsem začal až v březnu. Trénoval jsem v Holandsku a ?s ohledem na teploty to bylo 
velice výživné. Čtrnáct dní jsem strávil tam a potom čtrnáct dní zase doma v Čechách. A tak se to opakovalo.  
Máte možnost trénovat na vodě i v českých podmínkách? Představuji si, že oproti nepostiženým jachtařům 
musíte mít některé speciální požadavky na vybavení přístaviště.S tréninkem tady v Čechách je to složitější, 
protože veškerou výbavu včetně lodi mám v Holandsku. Mám poměrně křehkou loď, a proto potřebuji marinu s 
jeřábem. U nás je takto vybaveno pouze Lipno a Máchovo jezero.  
Vyžaduje také vaše závodní loď nějaké speciální úpravy, tak abyste ji mohl řídit?Loď byla původně 
zkonstruována pro zdravé jachtaře. To znamená, že se řídí nohama. Já mám ale vše přizpůsobené pomocí 
špagátů na ruce. Takže celou loď, všechno včetně kormidla ovládám rukama.  
O účast na paralympijských hrách jste usiloval dlouhou dobu. Toužil jste se prosadit už do Londýna, ale tehdy 
to nevyšlo. Splnil se vám nyní velký sen?Účast na paralympiádě byl můj dlouhodobý cíl a je to hezké 
vyvrcholení mé kariéry. Neznamená to ovšem, že bych jachting pověsil na hřebík úplně, to ne. Na druhou 
stranu poslední tři roky jsem strávil ročně sto dní na vodě a už je toho skutečně až dost. Nechci předjímat 
budoucnost, ale pravděpodobně bude Rio mojí první a zároveň poslední paralympiádou.  
Co bylo rozhodující pro to, abyste se do Ria kvalifikoval?Rozhodla poslední kvalifikační regata na mistrovství 
světa v Melbourne. To se konalo vloni na přelomu listopadu a prosince. Výkonnost na paralympijské hry jsem 
měl už delší dobu. Je to ale ?o tom oprostit se od veškerých chyb, které pak bolí, a to se povedlo právě v 
Austrálii.  
Pokud vím, svoji výkonnost běžně poměřujete na jachtařských závodech s nepostiženými sportovci?Devadesát 
procent všech závodů jsou závody nepostižených jachtařů. Jsou ale otevřené, takže se jich mohou účastnit i 
handicapovaní. Pouze mistrovství světa a světové poháry byly čistě pro kategorii handicapovaných.  
Příležitostí k tomu, abyste splnil limity potřebné k nominaci do Ria, jste tedy měl poměrně hodně?To zase ne. 
Na paralympijské hry je možné se kvalifikovat pouze na závodech pro handicapované. To znamená na 
mistrovství světa, případně na světových pohárech.  
Jak se vlastně přihodilo, že jste se dostal na invalidní vozík?V roce 1989 se mi stal úraz. Havaroval jsem na 
motorce. Autobus mi nedal přednost a nacpal mě pod další autobus.  
Co následovalo potom? Věřil jste vůbec, že budete ještě někdy sportovat?Následující dva roky jsem cestoval po 
špitálech a nemyslel jsem vůbec na nic. Pak jsem potkal kamaráda Vláďu Peška, který mě vytáhl mezi stolní 
tenisty. Později jsem začal dělat jachting.  
Proč jste si zvolil právě jachting?Já jsem vlastně k němu přičichl již před úrazem, ale neměl jsem takové 
možnosti jako dnes. Kromě toho jsem jezdil na divoké vodě, šplhal jsem po skalách a dělal i karate. Závodně 
jsem ale dělal jen ten jachting.  
Změnil vás nějak úraz?Jsem mnohem klidnější. Možná to ale přišlo i s věkem.  
Samotnou paralympiádu vám zaplatí paralympijský výbor. Velké peníze ovšem jistě stojí ?i účast na světových 
kvalifikačních závodech a také časté trénování na moři. Jak se vám daří získávat finanční prostředky?Poslední 
dvě mistrovství světa v Halifaxu a Melbourne mě finančně zcela vysály, a proto jsem musel přípravu ?v 
letošním roce hodně zeštíhlit. Kamarádka mi řekla o možnosti, které se říká crowd funding. V podstatě jde o to, 
že lidé se skládají a dávají peníze na projekty, které jim přijdou smysluplné. Věnují na tyto účely prostředky v 
řádu stokorun. Jsou servery, které se na to specializují. U nás je to třeba startovač.cz.  
Jak to celé funguje?Člověk, kterému má projekt pomoci, dá dohromady svůj příběh a obrátí se na lidi s prosbou 
o podporu. Stanoví částku, která by mu pomohla a server garantuje, že pokud se požadovaná částka nevybere, 
peníze se dárcům zase vrátí.  
Je možné tímto způsobem potřebné finance získat?Vůbec jsem tomu nevěřil, nicméně kamarádka celou tu 
kampaň nastartovala, dosud ji vede, a je to až neuvěřitelně úspěšné. Jsem velmi překvapený, jak to funguje. 
Skoro to vrací víru v lidi.  
Kdo je Daniel Bína:  
Narodil se v roce 1970 v Českých Budějovicích. K jachtingu poprvé přičichl v roce 1982, tedy ještě před 
úrazem. Kromě jachtingu se věnoval i dalším sportům. Sjížděl divokou vodu, lezl po skalách a dělal karate. 
Jeho sportovní kariéru přerušila v roce 1989 vážná nehoda, po které zůstal upoután na invalidní vozík. Bína se 



však nevzdal a po dvou letech strávených po nemocnicích a rehabilitačních ústavech se vrátil ke sportování. 
Začal hrát stolní tenis a později se dokonce vrátil ke svému milovanému jachtingu. Vloni na začátku prosince 
se mu splnil velký sen. Na mistrovství světa v Melbourne si vyjel nominaci na paralympijské hry do Ria de 
Janeiro. Daniel Bína je několikanásobným mistrem České republiky. Kromě 14. místa na MS v Melbourne vyhrál 
vloni také Středoevropský pohár a stal se mezi muži vítězem v anketě Jachtař roku 2015."  
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Hluboká nad Vltavou – Na návštěvu svého klubu zvou na tuto sobotu na 10. hodinu jachtaři YC DIM Bezdrev.  
"Zájemci o jachting i další hosté uvidí, jak to v takovém klubu chodí. Budeme mít nastrojené závodní lodě tříd 
Pirát, Létající Holanďan, Evropa, Optimist či Cadet,¨" zve jednatel klubu Jan Čutka mladší, dle něhož své 
olympijské prkno představí jediný jihočeský olympionik ve windsurfingu Karel Lavický.  
"Zájemce jsme připraveni na některé z lodí povozit," ujistil Čutka.  
Otevřen bude také stánek s jachtařským oblečením, restaurace s občerstvením a v širším měřítku bude 
prezentován jachting v celé jeho šíři. "Ty, kteří by si chtěli jachting opravdu vyzkoušet a věnovat se mu, rádi 
uvítáme v našich řadách. A to nejen mládež," končí svoji pozvánku na tuto ojedinělou akci Jan Čutka.  
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Číslo: 118  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://blanensky.denik.cz/ostatni_region/sto-dni-jistotu-ria-ma-devet-jihomoravskych-
zastupcu-20160426-2irx.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Ta16AI0008.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachting  

Brno, jižní Morava – Někdo už má vystaráno a může se soustředit už jen na vrchol čtyřletého olympijského 
cyklu. Jiní jdou do tvrdého finiše. Přesně za sto dní se v brazilském Riu de Janeiro rozžehne olympijský oheň a 
začne svátek všech sportovců. Čeští zástupci při něm nemohou chybět.  
 

"Už teď má Česká republika 65 jistých účastnických míst, devět z nich je přitom zatím zarezervovaných pro 
Jihomoravany. "Už se nemůžu dočkat. Olympiáda v Londýně před čtyřmi lety pro mě znamenala největší 
sportovní zážitek," řekl vzpěrač Jiří Orság, rodák ze Znojma, který ještě sice nemá definitivní jistotu, Rio ho 
však s největší pravděpodobností nemine.  
Podobně jako on je na tom řada dalších zástupců Jihomoravského kraje. O účast už je připraví jen špatná 
shoda okolností. "Radši se však ještě neraduji. Nevím, co lidé na svazu vymyslí. Ještě sami ani nevědí, jak 
bude nominace vypadat," utrousil silniční cyklista ze Sobůlek na Hodonínsku Jan Bárta, který na mistrovství 
světa vyjel účastnické místo v časovce a v této disciplíně je dlouhodobá česká jednička. Jeho neúčast by tak 



znamenala velké překvapení. Podobně je na tom i další časovkářka Martina Sáblíková, která hájí barvy 
brněnského Nowis Teamu.  
Je takřka jisté, že rekord z Atén 2004, kam zavítalo 142 českých sportovců, v počtu reprezentantů nepadne. 
Počet českých účastníků v Riu se spíš bude pohybovat pod číslem 115, což měla dosud nejmenší výprava v 
Atlantě 1996. "Pracujeme s číslem 120, pokud se dostanou basketbalisté, tak 130," uvedl sportovní ředitel 
Českého olympijského výboru a dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor.  
Pokud basketbalisté, kteří mají jako jediní z kolektivních sportů šanci na hry, uspějí, o tři se zvýší i počet 
Jihomoravanů. Do kádru totiž patří i Patrik Auda, Petr Benda a David Jelínek. Čeká je však těžká kvalifikace v 
Srbsku. "Sice hrají na horké palubovce Srbska, ale nemůžu si dovolit říct, že nepostoupí. Zkuste zařizovat 
oblečení pro basketbalisty těsně před olympiádou," usmál se šéf české olympijské mise Doktor.  
Řada sportovců je vzhledem k účasti v Riu závislá na postavení v žebříčku. Z nich mají do Brazílie hodně blízko 
třeba brněnská tenistka Lucie Šafářová nebo hodonínská stolní tenistka Iveta Vacenovská. Překvapit může však 
řada dalších.  
Jihomoravané a Rio  
Jihomoravští sportovci a jejich vyhlídky na účast na olympiádě v Riu de Janeiro:  
Kdo má jistotu: M. Hrubá, R. Maláčová, R. Juška (atletika), V. Teplý (jachting), A. Choupenitch (šerm), S. 
Bernardová a A. Dufková (synchronizované plavání), D. Kostelecký (sportovní střelba), P. Kelemen (dráhová 
cyklistika)  
Koho by Rio nemělo minout: J. Marcell, V. Veselý (atletika), J. Bárta, M. Sáblíková (cyklistika), D. Jessen 
(gymnastika), I. Vacenovská (stolní tenis), L. Šafářová (tenis), V. Frintová (triatlon), M.Topinková-Knapková 
(veslování), J. Orság (vzpírání)  
Kdo živí naději: L. Masná, J. Veleba, F. Sasínek, L. Májková, T. Králová, J. Homoláč (atletika), P. Auda, P. 
Benda, D. Jelínek (basketbal), V. Král (box), A. Ptáčník (dráhová cyklistika), J. Pechanová, J. Kútnik, S. 
Rybářová (plavání), L. Rosol (tenis), M. Viktora – A. Kappa, R. Novotníková, A. Š. Havlíček, L. Helešic 
(veslování), A. Hanzlíčková, L. Hocková (zápas)"  
 

URL| http://blanensky.denik.cz/ostatni_region/sto-dni-jistotu-ria-ma-devet-jihomoravskych-zastupcu-
20160426-2irx.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

78. 100 dní do Ria! Tady je 65 jistých českých jmen pro olympiádu      
Skóre: 0.80  
Název: 100 dní do Ria! Tady je 65 jistých českých jmen pro olympiádu  
Zdroj: sport.blesk.cz – všechny kategorie  
Datum: 27.04.2016  
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-olympijske-hry-loh-rio-2016/267293/100-dni-
do-ria-tady-je-65-jistych-ceskych-jmen-pro-olympiadu.html   
ProfilID: ISA  
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http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-olympijske-hry-loh-rio-2016/267293/100-dni-do-ria-tady-je-65-
jistych-ceskych-jmen-pro-olympiadu.html  
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79. Sto dní. Jistotu Ria má devět šťastných      
Skóre: 0.80  
Název: Sto dní. Jistotu Ria má devět šťastných  
Zdroj: Brněnský deník  
Datum: 27.04.2016  
Str.: 20  
Náklad: 227957  
Číslo: 98  
Rubrika: Sport - Aktuálně  
Autor: JAN PAŘÍK  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Blanenský deník; Břeclavský deník; Hodonínský deník; Vyškovský deník; Znojemský 
deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: U098y20D.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: jachting  



Ode dneška přesně za sto dní vypukne nejočekávanější sportovní akce roku.  
Česká republika má na olympijských hrách v Riu de Janeiro nyní 65 jistých účastnických míst. Devět z nich 
obsadí Jihomoravané.  
 

Brno – Někdo už má vystaráno a může se soustředit už jen na vrchol čtyřletého olympijského cyklu. Jiní jdou 
do tvrdého finiše.  
Přesně za sto dní se v brazilském Riu de Janeiro rozžehne olympijský oheň a začne svátek všech sportovců.  
Čeští zástupci při něm nemohou chybět.  
Už teď má Česká republika 65 jistých účastnických míst, devět z nich je přitom zatím zarezervovaných pro 
Jihomoravany. "Už se nemůžu dočkat. Olympiáda v Londýně před čtyřmi lety pro mě znamenala největší 
sportovní zážitek," řekl vzpěrač Jiří Orság, rodák ze Znojma, který ještě sice nemá definitivní jistotu, Rio ho 
však s největší pravděpodobností nemine.  
Podobně jako on je na tom řada dalších zástupců Jihomoravského kraje. O účast už je připraví jen špatná 
shoda okolností.  
"Radši se však ještě neraduji.  
Nevím, co lidé na svazu vymyslí. Ještě sami ani nevědí, jak bude nominace vypadat," utrousil silniční cyklista 
ze Sobůlek na Hodonínsku Jan Bárta, který na mistrovství světa vyjel účastnické místo v časovce a v této 
disciplíně je dlouhodobá česká jednička. Jeho neúčast by tak znamenala velké překvapení. Podobně je na tom i 
další časovkářka Martina Sáblíková, která hájí barvy brněnského Nowis Teamu.  
Je takřka jisté, že rekord z Atén 2004, kam zavítalo 142 českých sportovců, v počtu reprezentantů nepadne. 
Počet českých účastníků v Riu se spíš bude pohybovat pod číslem 115, což měla dosud nejmenší výprava v 
Atlantě 1996. "Pracujeme s číslem 120, pokud se dostanou basketbalisté, tak 130," uvedl sportovní ředitel 
Českého olympijského výboru a dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor.  
 

---  
 

Jižní Morava a Rio Jihomoravští sportovci a jejich vyhlídky na účast na olympiádě v Riu de Janeiro: Kdo má 
jistotu: M. Hrubá, R. Maláčová, R. Juška (atletika), V. Teplý (jachting), A. Choupenitch (šerm), S. Bernardová 
a A. Dufková (synchronizované plavání), D. Kostelecký (sportovní střelba), P. Kelemen (dráhová cyklistika) 
Koho by Rio nemělo minout: J. Marcell, V. Veselý (atletika), J. Bárta, M. Sáblíková (cyklistika), D. Jessen 
(gymnastika), I. Vacenovská (stolní tenis), L. Šafářová (tenis), V. Frintová (triatlon), M. Topinková-Knapková 
(veslování), J. Orság (vzpírání) Kdo živí naději: L. Masná, J. Veleba, F. Sasínek, L. Májková, T. Králová, J. 
Homoláč (atletika), P. Auda, P. Benda, D. Jelínek (basketbal), V. Král (box), A. Ptáčník (dráhová cyklistika), J. 
Pechanová, J. Kútnik, S. Rybářová (plavání), L. Rosol (tenis), M. Viktora – A. Kappa, R. Novotníková, A. Š. 
Havlíček, L. Helešic (veslování), A. Hanzlíčková, L. Hocková (zápas)  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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80. 22 dní, téměř 9000 km. Jachtař Koláček s Brasseurem skončili v Atlantiku osmí      
Skóre: 0.80  
Název: 22 dní, téměř 9000 km. Jachtař Koláček s Brasseurem skončili v Atlantiku osmí  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 26.04.2016  
Číslo: 117  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/22-dni-temer-9000-km-jachtar-kolacek-s-
brasseurem-skoncili-v-atlantiku-osmi-20160426.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: f86a16ah0048.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachtingu  

Gustavia - Milan Koláček s Francouzem Pierrem Brasseurem vybojovali osmé místo v závodě Transat AG2R 
námořních jachet třídy Figaro. Zaznamenali tak největší úspěch českého námořního jachtingu. S lodí Fulgur-
Evapco pluli z Concarneau v jižní Bretani do cíle na ostrově Svatý Bartoloměj více než 22 dní. Za vítěznou 
jachtou zaostali o necelých šest hodin.  
 

"  
 

"Jsme obrovsky spokojení. Po celou dobu závodu jsme drželi tempo s nejlepšími," uvedl Koláček v tiskové 
zprávě. "Dokázali jsme z projektu, jehož rozpočet byl v porovnání se soupeři třetinový či čtvrtinový, 
vymáčknout maximum. S minimem peněz a s minimem času na přípravu. Pohlédneme-li na náš výsledek touto 
optikou, jde v podstatě o zázrak," dodal.  
 



Česko-francouzská posádka urazila dohromady 4839 námořních mil (téměř 9000 kilometrů). Vyplula 3. dubna, 
oproti původnímu plánu měla dvoudenní zpoždění, což zavinila změna počasí. Bezvětří totiž prodloužilo trasu 
závodu o zhruba dva tisíce kilometrů. "Protože byl závod delší, než se předpokládalo, měli jsme na konci již jen 
minimální zásoby jídla a vody. Byli jsme vyčerpaní a před sebou cílovou rovinku. V té se nám již bohužel 
nepovedlo nikoho předjet," řekl Koláček.  
 

Na start regaty se postavilo 15 jachet, nejrychlejší byla Gedimat s dvojicí Francouzů Thierry Chabagny, Erwan 
Tabarly. Vítězný čas měla 22 dnů, jedna hodina a šest minut. Koláček s Brasseurem strávili na moři o pět hodin 
a 45 minut více. "Lodě za námi již ztrácely nejméně desítky a některé i stovky mil," uvedl Koláček.  
 

Pro českého mořeplavce vyplývá ze závodu jedno poučení. Před příští plavbou musí přibrat. "Nejsem zrovna 
tlouštík a před startem jsem měl 70 kg. Nevím, kolik mám teď, ale na váhu radši ani nepolezu. Shodil jsem 
hodně. Závod je nesmírně intenzivní a kila navíc jsou třeba. Prostě musím přibrat. Před příštím závodem přes 
Atlantik musím mít alespoň osmdesát, jinak nemám zásoby, ze kterých bych mohl čerpat," řekl."  
 

URL| http://www.denik.cz/ostatni_sport/22-dni-temer-9000-km-jachtar-kolacek-s-brasseurem-skoncili-v-
atlantiku-osmi-20160426.html  
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81. Koláček doplul v závodě přes Atlantik osmý. Ale vyhladovělý a žíznivý      
Skóre: 0.84  
Název: Koláček doplul v závodě přes Atlantik osmý. Ale vyhladovělý a žíznivý  
Zdroj: sport.blesk.cz – všechny kategorie  
Datum: 26.04.2016  
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pres-atlantik-osmy-ale-vyhladovely-a-ziznivy.html   
ProfilID: ISA  
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Klíčová slova: jachting (2)  

http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-vodni-sporty/267203/kolacek-doplul-v-zavode-pres-atlantik-osmy-
ale-vyhladovely-a-ziznivy.html  
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82. Se zkušeným jachtařem za delfíny a překrásnou přírodou      
Skóre: 0.80  
Název: Se zkušeným jachtařem za delfíny a překrásnou přírodou  
Zdroj: vysocina-news.cz  
Datum: 26.04.2016  
Odkaz:   http://www.vysocina-news.cz/clanek/se-zkusenym-jachtarem-za-delfiny-a-prekrasnou-
prirodou/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingem  

http://www.vysocina-news.cz/clanek/se-zkusenym-jachtarem-za-delfiny-a-prekrasnou-prirodou/  
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83. Český jachtař Milan Koláček spolu s Francouzem Braseurem dorazili do cíle      
Skóre: 0.84  
Název: Český jachtař Milan Koláček spolu s Francouzem Braseurem dorazili do cíle  
Zdroj: ČT 1  
Datum: 26.04.2016  
Relace: Branky, body, vteřiny  
Pořadí: 8  
Moderátor: Vojtěch BERNATSKÝ  



Hosté: Milan KOLÁČEK  
Rozsah: 00:01:02  
Čas vysílání: 19:57:51  
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: TR  
Klíčová slova: jachtingu (2)  

Vojtěch BERNATSKÝ, moderátor:  
Český jachtař Milan Koláček spolu s Francouzem Braseurem dorazili do cíle závodu Transat AG2R na karibském 
ostrově svatého Bartoloměje. Osmé místo v celkovém pořadí je velkým úspěchem českého námořního 
jachtingu.  
 

redaktor:  
Česká jachta Fulgur Evapco vedená Milanem Koláčkem dorazila do cíle téměř 9 tisíc kilometrů dlouhého závodu 
za 22 dní. Poslední den již téměř bez vody a potravin. Za vítěznou lodí Gerimat Francouzů Šabaniho s Tavarlim 
zaostali Koláček s Braseurem jen 5 hodin a 45 minut.  
 

Milan KOLÁČEK, 8. místo La Transat AG2R La Mondiale:  
Závěr závodu byl opravdu tvrdý. Docházelo nám jídlo i voda. A propadli jsme se o dvě místa, ale přesto jsme 
byli schopni bojovat až do konce.  
 

redaktor:  
S minimálním tréninkem neporovnatelným zázemím a mnohem starším vybavením dokázali držet krok v 
prestižní třídě Figaro s nejlepšími jachtaři světa. Osmé místo je tak historickým úspěchem českého námořního 
jachtingu.  
 

Milan KOLÁČEK, 8. místo La Transat AG2R La Mondiale:  
Je to velké povzbuzení do budoucna a děkujeme všem, kteří nám drželi palce a vyjadřovali podporu. A jeli jsme 
i za vás.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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84. Jachtaři již můžou napnout plachty      
Skóre: 0.84  
Název: Jachtaři již můžou napnout plachty  
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Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachting, jachtingu  

Černá v Pošumaví – Jachetní Klub Černá v Pošumaví se u svých členů těší veliké oblibě. Největší devizou tohoto 
přístavu je nepochybně jeho poloha, která místním jachtařům nabízí zážitek z plachtění ihned po opuštění 
přístavu. Jeho poloha navíc zajišťuje i dobré povětrnostní podmínky, bez kterých se jachting neobejde. Další z 
výhod je atmosféra, která v přístavu panuje. Většina těch, kteří zde svoji loď mají, se dobře zná a klub si 
udržuje rodinnou atmosféru. Jedním z jachtařů je Petr Meškán.  
 

"Jak vypadá ideální jachtařský víkend?Když budu mluvit jako pravověrný jachtař, tak víkend na Lipně se vyvíjí 
krásně samozřejmě ve chvíli, kdy fouká vítr… A na Lipně fouká vítr často, což z tohoto místa dělá jeden z 
nejlepších jachtařských rezortů v České republice.Pokud fouká, tak se vypluje. Člověk si vytyčí cíl, který ale 
vlastně občas být vytyčený ani nemusí. Hlavně jde o samotné plachtění, o práci na lodi, o snaze loď co nejvíce 
zrychlit. Když se řekne plachtění, nebo jachtaření, tak si všichni řeknou, že je to jenom sezení na lodi a žádný 
sport to není. Jenomže jachtařský sport, to je právě hlavně práce s plachtami, s lany. Je to neustálé upravování 
plachet tak, aby loď dosahovala co nejlepšího výkonu, sledování směru a síly větru a včasné reagování. A to se 
dá dělat celý den.Večer se podle nových pravidel vracíme vždy zpět do přístavu (Podle upravené vyhlášky z 
loňského roku platí zákaz nočního kotvení mimo vyhrazená místa, tedy přístavy. Loď mimo tato vyznačená 
místa smí kotvit pouze v době od východu do západu slunce. Krátkodobé kotvení přes noc v zátokách již není 
možné. pozn.redakce) a scházíme se s ostatními jachtaři. Vyměňují se zkušenosti, povídají si příběhy.Zásadním 
okamžikem setkávání jsou potom soutěže, kterým se říká regaty. Ve chvíli, kdy se pluje regata, tak je 
setkávání lidí kolem lodí ještě intenzivnější a příležitostí vyprávět si je rozhodně víc. No, a samozřejmě k tomu 



patří pivo. Že jo.Stala se vám někdy na Lipně nějaká nehoda?Přímo při plavbě ne, ale v přístavu do nás jednou 
naboural soused z vedlejší kóje. Zasekl se mu motor při manévrování do přístavu. My u toho zrovna nebyli, ale 
ostatní jachtaři nám to hned hlásili a on sám za námi při nejbližší příležitosti přišel a přiznal, že nás naboural a 
poničil nám schůdky na zádi. Taky ale dodal, že udělá nové a jak řekl, tak udělal. Za pár týdnů jsem na lodi 
našel pytel, ve kterém byly nově vyfrézované schůdky i se šrouby, takže jsem je mohl hned vyměnit.Jak se 
těšíte na sezonu?Na sezonu se těším velmi. Mám připravené plachty, přivezl jsem si motor ze servisu. Motor je 
tedy opravený a vše je připravené… Takže hurá!Co vás na jachtingu přitahuje nejvíc?Souznění s přírodou. O 
to v celém plachtění jde nejvíc."  
 

URL| http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/jachtari-jiz-muzou-napnout-plachty.html  
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"Souznění s přírodou. O to jde v celém jachtingu nejvíc," říká PETR MEŠKÁN  
 

Černá v Pošumaví – Jachetní Klub Černá v Pošumaví se u svých členů těší veliké oblibě. Největší devizou tohoto 
přístavu je nepochybně jeho poloha, která místním jachtařům nabízí zážitek z plachtění ihned po opuštění 
přístavu. Jeho poloha navíc zajišťuje i dobré povětrnostní podmínky, bez kterých se jachting neobejde. Další z 
výhod je atmosféra, která v přístavu panuje.  
Většina těch, kteří zde svoji loď mají, se dobře zná a klub si udržuje rodinnou atmosféru. Jedním z jachtařů je 
Petr Meškán.  
 

- Jak vypadá ideální jachtařský víkend?  
 

Když budu mluvit jako pravověrný jachtař, tak víkend na Lipně se vyvíjí krásně samozřejmě ve chvíli, kdy 
fouká vítr… A na Lipně fouká vítr často, což z tohoto místa dělá jeden z nejlepších jachtařských rezortů v České 
republice. Pokud fouká, tak se vypluje. Člověk si vytyčí cíl, který ale vlastně občas být vytyčený ani nemusí. 
Hlavně jde o samotné plachtění, o práci na lodi, o snaze loď co nejvíce zrychlit. Když se řekne plachtění, nebo 
jachtaření, tak si všichni řeknou, že je to jenom sezení na lodi a žádný sport to není. Jenomže jachtařský sport, 
to je právě hlavně práce s plachtami, s lany. Je to neustálé upravování plachet tak, aby loď dosahovala co 
nejlepšího výkonu, sledování směru a síly větru a včasné reagování. A to se dá dělat celý den. Večer se podle 
nových pravidel vracíme vždy zpět do přístavu (Podle upravené vyhlášky z loňského roku platí zákaz nočního 



kotvení mimo vyhrazená místa, tedy přístavy. Loď mimo tato vyznačená místa smí kotvit pouze v době od 
východu do západu slunce. Krátkodobé kotvení přes noc v zátokách již není možné. pozn.redakce) a scházíme 
se s ostatními jachtaři. Vyměňují se zkušenosti, povídají si příběhy. Zásadním okamžikem setkávání jsou potom 
soutěže, kterým se říká regaty. Ve chvíli, kdy se pluje regata, tak je setkávání lidí kolem lodí ještě intenzivnější 
a příležitostí vyprávět si je rozhodně víc. No, a samozřejmě k tomu patří pivo. Že jo.  
 

- Stala se vám někdy na Lipně nějaká nehoda?  
 

Přímo při plavbě ne, ale v přístavu do nás jednou naboural soused z vedlejší kóje. Zasekl se mu motor při 
manévrování do přístavu. My u toho zrovna nebyli, ale ostatní jachtaři nám to hned hlásili a on sám za námi při 
nejbližší příležitosti přišel a přiznal, že nás naboural a poničil nám schůdky na zádi. Taky ale dodal, že udělá 
nové a jak řekl, tak udělal. Za pár týdnů jsem na lodi našel pytel, ve kterém byly nově vyfrézované schůdky i 
se šrouby, takže jsem je mohl hned vyměnit.  
 

- Jak se těšíte na sezonu?  
 

Na sezonu se těším velmi. Mám připravené plachty, přivezl jsem si motor ze servisu. Motor je tedy opravený a 
vše je připravené... Takže hurá!  
 

- Co vás na jachtingu přitahuje nejvíc?  
 

Souznění s přírodou. O to v celém plachtění jde nejvíc.  
 

Foto: NA LOĎ se Petr Meikán (vpoedu) tiií celý rok. Plachtiní je velká radost. Není to ale jen o sezení na lodi. 
Duležité je správné nastavení plachet a neustálé sledování vitru.  
Foto: Archiv/Petr Meškán  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Pětačtyřicetiletý tělesně handicapovaný jachtař z Českých Budějovic si splnil velký sen. Účastní se 
paralympijských her v Riu  
Host Deníku  
 

České Budějovice – Handicapovanému jachtaři z Českých Budějovic Danielu Bínovi se splnil velký sen. Ve svých 
pětačtyřiceti letech si poprvé v kariéře vybojoval účast na paralympijských hrách v Rio de Janeiro.  
Tím však zdaleka nemá vystaráno. Naopak, všechno teprve začíná. Jachting je totiž velice nákladný sport a 
účast na vrcholné akci včetně kvalitní přípravy něco stojí.  
Daniel Bína věnuje veškeré volné prostředky svému milovanému koníčku, avšak ani to nestačí. Proto otiskl svůj 
příběh na portál startovac.cz s prosbou o pomoc a dnes je z úspěchu projektu ohromený. Peníze získané od 
přátel, známých a dalších dárců využije na financování kvalitního tréninku.  
Bína je v těchto dnech velice zaneprázdněným člověkem a setkat se na půl hodiny a popovídat u šálku kávy 
nebylo vůbec jednoduché. Nakonec jsme ale vhodný termín našli a jihočeský jachtař se se svým příběhem 
svěřil i našemu Deníku.  
 

- Dane, volný čas si v těchto dnech hledáte velmi obtížně. Co vlastně celé dny děláte?  
 

Denně se věnuji suché přípravě, a tou je jízda na vozíku asi hodinu a čtvrt po okruhu. Dále doháním resty v 
práci. Pracuji v Praze jako designér nebo také analytik se dá říci. Také jsem se stal tváří výstavy Lodě na vodě 
a s tím souvisí další moje aktivity. K tomu se přidala organizace výpravy do Ria. V neděli odjíždím trénovat do 
Holandska, takže se dá říct, že se toho nakupilo opravdu hodně v tomto týdnu.  
 

- Co vás v Holandsku čeká?  
 

V Holandsku budu trénovat dva týdny v kuse na vodě a pak přijedu na pět dnů odpočinout domů. Pak zase 
odjedu na týden do Holandska a následovat bude mistrovství světa.  
 

- Mluvil jste o suché přípravě. Jezdíte na normálním mechanickém vozíku, jak vy vozíčkáři říkáte "civiláku", 
nebo na speciálně upraveném?  
 

Vyrážím na cyklostezky na klasickém mechanickém vozíku. Na lodi je potřeba využít to, co člověk má. Musím 
tedy posilovat ramena a ruce.  
 

- Trénink na suchu se tedy odbývá v domácích podmínkách a na vodu odjíždíte do Holandska. Kde budete letos 
do paralympiády závodit?  
 

Můj rozpočet je velice napjatý, takže jsem rezignoval na veškeré závody a vlastně jenom trénuji. Mistrovství 
světa bude výjimkou. Nemohl jsem si dovolit trénovat ani v teple během zimních měsíců, takže s tréninkem 
jsem začal až v březnu. Trénoval jsem v Holandsku a s ohledem na teploty to bylo velice výživné. Čtrnáct dní 
jsem strávil tam a potom čtrnáct dní zase doma v Čechách. A tak se to opakovalo.  
 

- Máte možnost trénovat na vodě i v českých podmínkách? Představuji si, že oproti nepostiženým jachtařům 
musíte mít některé speciální požadavky na vybavení přístaviště.  
 

S tréninkem tady v Čechách je to složitější, protože veškerou výbavu včetně lodi mám v Holandsku. Mám 
poměrně křehkou loď, a proto potřebuji marinu s jeřábem. U nás je takto vybaveno pouze Lipno a Máchovo 
jezero.  
 

- Vyžaduje také vaše závodní loď nějaké speciální úpravy, tak abyste ji mohl řídit?  
 

Loď byla původně zkonstruována pro zdravé jachtaře. To znamená, že se řídí nohama. Já mám ale vše 
přizpůsobené pomocí špagátů na ruce. Takže celou loď, všechno včetně kormidla ovládám rukama.  
 

- O účast na paralympijských hrách jste usiloval dlouhou dobu. Toužil jste se prosadit už do Londýna, ale tehdy 



to nevyšlo. Splnil se vám nyní velký sen?  
 

Účast na paralympiádě byl můj dlouhodobý cíl a je to hezké vyvrcholení mé kariéry. Neznamená to ovšem, že 
bych jachting pověsil na hřebík úplně, to ne. Na druhou stranu poslední tři roky jsem strávil ročně sto dní na 
vodě a už je toho skutečně až dost. Nechci předjímat budoucnost, ale pravděpodobně bude Rio mojí první a 
zároveň poslední paralympiádou.  
 

- Co bylo rozhodující pro to, abyste se do Ria kvalifikoval?  
 

Rozhodla poslední kvalifikační regata na mistrovství světa v Melbourne. To se konalo vloni na přelomu listopadu 
a prosince. Výkonnost na paralympijské hry jsem měl už delší dobu. Je to ale o tom oprostit se od veškerých 
chyb, které pak bolí, a to se povedlo právě v Austrálii.  
 

- Pokud vím, svoji výkonnost běžně poměřujete na jachtařských závodech s nepostiženými sportovci?  
 

Devadesát procent všech závodů jsou závody nepostižených jachtařů. Jsou ale otevřené, takže se jich mohou 
účastnit i handicapovaní. Pouze mistrovství světa a světové poháry byly čistě pro kategorii handicapovaných.  
 

- Příležitostí k tomu, abyste splnil limity potřebné k nominaci do Ria, jste tedy měl poměrně hodně?  
 

To zase ne. Na paralympijské hry je možné se kvalifikovat pouze na závodech pro handicapované. To znamená 
na mistrovství světa, případně na světových pohárech.  
 

- Jak se vlastně přihodilo, že jste se dostal na invalidní vozík?  
 

V roce 1989 se mi stal úraz. Havaroval jsem na motorce. Autobus mi nedal přednost a nacpal mě pod další 
autobus.  
 

- Co následovalo potom? Věřil jste vůbec, že budete ještě někdy sportovat?  
 

Následující dva roky jsem cestoval po špitálech a nemyslel jsem vůbec na nic. Pak jsem potkal kamaráda Vláďu 
Peška, který mě vytáhl mezi stolní tenisty. Později jsem začal dělat jachting.  
 

- Proč jste si zvolil právě jachting?  
 

Já jsem vlastně k němu přičichl již před úrazem, ale neměl jsem takové možnosti jako dnes. Kromě toho jsem 
jezdil na divoké vodě, šplhal jsem po skalách a dělal i karate. Závodně jsem ale dělal jen ten jachting.  
 

- Změnil vás nějak úraz?  
 

Jsem mnohem klidnější. Možná to ale přišlo i s věkem.  
 

- Samotnou paralympiádu vám zaplatí paralympijský výbor. Velké peníze ovšem jistě stojí i účast na světových 
kvalifikačních závodech a také časté trénování na moři. Jak se vám daří získávat finanční prostředky?  
 

Poslední dvě mistrovství světa v Halifaxu a Melbourne mě finančně zcela vysály, a proto jsem musel přípravu v 
letošním roce hodně zeštíhlit. Kamarádka mi řekla o možnosti, které se říká crowd funding. V podstatě jde o to, 
že lidé se skládají a dávají peníze na projekty, které jim přijdou smysluplné. Věnují na tyto účely prostředky v 
řádu stokorun. Jsou servery, které se na to specializují. U nás je to třeba startovač.cz.  
 

- Jak to celé funguje?  
 

Člověk, kterému má projekt pomoci, dá dohromady svůj příběh a obrátí se na lidi s prosbou o podporu. Stanoví 
částku, která by mu pomohla a server garantuje, že pokud se požadovaná částka nevybere, peníze se dárcům 



zase vrátí.  
 

- Je možné tímto způsobem potřebné finance získat?  
 

Vůbec jsem tomu nevěřil, nicméně kamarádka celou tu kampaň nastartovala, dosud ji vede, a je to až 
neuvěřitelně úspěšné. Jsem velmi překvapený, jak to funguje. Skoro to vrací víru v lidi.  
 

Startovač Projekt Startovač již vynesl Danielu Bínovi 236000 Kč. Jeho požadavek přitom byl 95000 Kč. Na 
tento projekt dosud přispělo 350 dárců. Lidé mohou Bínovi přispívat na serveru startovac.cz ještě 19 dní.  
 

Karel Lavický říká o Bínovi "Je to pro Dana a pro celý český jachting velký úspěch. S Danem jsem se 
potkával na závodech již po mnoho let. Usiloval se probojovat už do Londýna, ale bohužel mu to nevyšlo. Je 
velice odhodlaný a vytrvalý. Bez těchto vlastností se ve sportu, v jachtingu a českých podmínkách nedá 
obejít. Všechno nám suchozemcům trvá mnohem déle než rodilým mořeplavcům. Je skvělé, že se Dan nevzdal 
ať už po úrazu nebo po nepovedené kvalifikaci na olympijské hry 2012 a teď sklízí ovoce. Chtěl bych mu 
vzkázat, aby si hry hlavně užil. Je to skvělá příležitost pro setkání s mnoha sportovci a zajímavými lidmi. 
Zážitek, na který bude vzpomínat celý život. Vím, že to zní jako klišé, ale je to tak."  
 

Daniel Bína Narodil se v roce 1970 v Českých Budějovicích. K jachtingu poprvé přičichl v roce 1982, tedy ještě 
před úrazem. Kromě jachtingu se věnoval i dalším sportům. Sjížděl divokou vodu, lezl po skalách a dělal 
karate. Jeho sportovní kariéru přerušila v roce 1989 vážná nehoda, po které zůstal upoután na invalidní vozík. 
Bína se však nevzdal a po dvou letech strávených po nemocnicích a rehabilitačních ústavech se vrátil ke 
sportování. Začal hrát stolní tenis a později se dokonce vrátil ke svému milovanému jachtingu. Vloni na 
začátku prosince se mu splnil velký sen. Na mistrovství světa v Melbourne si vyjel nominaci na paralympijské 
hry do Ria de Janeiro. Daniel Bína je několikanásobným mistrem České republiky. Kromě 14. místa na MS v 
Melbourne vyhrál vloni také Středoevropský pohár a stal se mezi muži vítězem v anketě Jachtař roku 2015.  
 

Foto: JACHTAŘ Daniel Bína zdolává na horním snímku vlny při závodech v Palma de Mallorce. Na domácích i 
mezinárodních šampionátech už nasbíral řadu medailí .  
Foto: Pavla Soukupová a archiv Daniela Bíny  
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VELKÝ SEN. Závodit v olympijském Rio de Janeiro bude jihočeský paralympijský jachtař Daniel Bína (vousy), 
který si na na svůj start sehnal peníze formou finanční sbírky. "Účast na paralympiádě bylamým dlouhodobým 
cílem a je to vyvrcholení kariéry. Pravděpodobně bude Rio mojí první a poslední paralympiádou," řekl Daniel 
Bína. Snímek je z vyhlášení ankety Jachtař roku 2015. Vlevo je výrazná osobnost českého jachtingu Milan 
Hájek, nahoře je stříbrná olympijská medailistka z athénských her 2004, jachtařka Lenka Šmídová. Rozhovor s 
Danielem Bínou najdete na straně 6  
 

Foto:  
Foto: archiv Daniela Bíny  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Kristýna FANTOVÁ, moderátorka:  
Nezaviněná autonehoda ho upoutala na invalidní vozík. V to, že by mohl ještě závodit, jachtař Daniel Bína 
nedoufal. Právě plachetnice ho ale v těžkých chvílích vytáhla opět nad pomyslnou hladinu.  
 

Miroslav VAŇURA, moderátor:  
A nejen to, letos si dokonce plní životní sen. Jako první Čech v historii získal kvalifikaci na paralympiádu v Riu.  
 

Eva SKALICKÁ, redaktorka:  
Dan byl zdravý kluk do chvíle, než mu autobus odbočující na konečnou. Nedal přednost a motorku, na které jel 
do práce, poslal pod další autobus.  
 

Daniel BÍNA, handicapovaný jachtař:  
Celýho půlroku naši připravovali na to, že když přijdou na další návštěvu, že nebudu. Takže půlroku to byl 
vyloženě boj o život. A potom už se hrnuly následky.  
 

Eva SKALICKÁ, redaktorka:  
Zlámané a rozdrcené kosti v končetinách i hrudníku, přerušená mícha na třech místech, trvalo dva roky, než se 
vrátil z nemocnice domů a několik let, než se vrátil na vodu.  
 

Eva SKOŘEPOVÁ, bývalá trenérka:  
Někdy kolem roku 2000 přivezl jeden můj kamarád Miloš Grygar dva čtyřky, což jsou lodě pro handicapovaný 
sem do Český republiky.  
 

Eva SKALICKÁ, redaktorka:  
V ti chvíli Eva žhavila dráty. Právě to byla Danova druhá šance. S pomocí rodiny i kamarádů mu tehdy znovu 
zafoukal vítr do plachet.  
 

Daniel BÍNA, handicapovaný jachtař:  
Bylo to deset let prošlapávání slepých cestiček a hledání způsobu.  
 

Eva SKALICKÁ, redaktorka:  
Bez cizí pomoci nenastoupí ani nevyleze ven. Jachtu řídí jednou rukou, přesto si Dan plní velký sen - 
paralympiádu v Riu, které se může zúčastnit jen 16 vybraných lodí světa.  
 

Daniel BÍNA, handicapovaný jachtař:  
Tady bych asi měl vzpomenut a poděkovat lidem, kteří se zasloužili. Lidi vidí mě, vidí tu loď, ale za tím je 
strašný, strašný dřiny a mnoho dalších lidí.  
 

Eva SKALICKÁ, redaktorka:  
Se sponzorstvím jachtingu je ale v Čechách problém, profesionální příprava na světové úrovni totiž není pro 
našince zadarmo, přijde na 600 tisíc korun ročně.  
 

Vladimír TOMAN, ředitel výstavy lodě na vodě:  



Po naší tiskové konferenci zahájil na internetu startovač a během několika dnů mu už chybí jen 400 tisíc.  
 

Eva SKALICKÁ, redaktorka:  
Danovi tak výrazně pomohlo, že se stal tváří výstavy Lodě na vodě, která si letos klade za cíl alespoň na chvíli 
odlákat děti od počítačů. Vyzkoušet si jachting, ale i další vodní sporty můžete i vy až do neděle, přímo tady 
na Vltavě. Pro televizi Barrandov Eva Skalická.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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91. Autonehoda jachtaře Daniela Bínu nezastavila. I s vozíkem míří na olympiádu do Ria      
Skóre: 0.84  
Název: Autonehoda jachtaře Daniela Bínu nezastavila. I s vozíkem míří na olympiádu do Ria  
Zdroj: Blesk.cz  
Datum: 21.04.2016  
Číslo: 112  
Rubrika: Praha - Volný čas  
Odkaz:   http://www.blesk.cz/clanek/388818/autonehoda-jachtare-daniela-binu-nezastavila-i-s-
vozikem-miri-na-olympiadu-do-ria   
ProfilID: ISA  
Domicil: xt112096.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachtingem, jachtingu  

Olympijský sen snil v dětství snad každý sportovní nadšenec. Snil ho i český jachtař Daniel Bína, který od mala 
miloval lodě. Tehdy ale ani přinejmenším netušil, jak náročná jeho cesta za snem bude. Po vážné autonehodě 
totiž skončil na invalidním vozíku. Ani tehdy to ovšem Dan nevzdal a svůj plán dotáhl do konce. Letos se chystá 
na olympiádu do Ria.  
 

Se závodním jachtingem Daniel Bína začal v roce 1982, závodil tehdy na juniorské lodní třídě Cadet a vzorem 
pro něj byl jachtař František Starý. Následně přešel na lodní třídu Evropa, ve které nadále soutěžil.  
 

O sedm let později, když mu bylo 19 let, přišel v životě Daniela Bíny velký zlom. Jeho motorku natlačil autobus, 
který mu nedal přednost, na druhý autobus. Autonehoda upoutala sportovce na invalidní vozík. A tím jeho 
jachtařský sen na několik let skončil.  
 

Po autonehodě Danovi jen na malou chvíli probleskla hlavou otázka "být, či nebýt". K přemýšlení a uvažování o 
životě příliš času neměl. Podpora rodiny a přátel mu to totiž nedovolila. "Přátelé, rodina i kamarádi mne stále 
někam tahali a tlačili, prakticky mne nenechali na pokoji," říká s úsměvem sympatický sportovec.  
 

Návrat zpátky k jachtingu na Dana čekal až do roku 2003. Tehdy se sportem díky obrovskému úsilí a 
cílevědomosti opět začal. "Moc práce, moc práce a zase moc práce," tak popisuje jachtař svůj život po nehodě. 
I přes dřinu ale šel a jde za svým životním snem.  
Sen o olympiádě se Danovi splnil a letos ho čeká Rio  
 

Na každý závod se Dan musí pečlivě připravovat. Aktuálně se sportovec intenzivně připravuje na olympiádu v 
Riu, na kterou se velmi těší. "Nejprve si musím zjistit, kam se jede, jak to tam asi vypadá, a potom přichází na 
řadu najít finančně dostupnou vodu, která se nejvíce přibližuje podmínkám závodu, a samozřejmě strávit na 
vodě co nejvíce času," říká Bína.  
 

"Den v Čechách" je pro Dana jiný než ten tréninkový  
 

Dan žije v podstatě ve dvou módech. Jeden mód představuje obyčejný den v Čechách a druhý tréninkový den. 
Typicky "český" den začíná pro sportovce už v půl sedmé ráno. To vypraví dítě do školy, nasnídá se a směřuje 
do práce.  
 

Tréninkový den je ale úplně jiný. "Začíná o něco později, záleží hodně na předpovědi počasí, na kterém je tento 
sport závislý, a podle předpovědi počasí se určí tréninkový plán," popisuje Bína.  
 

Poté sportovce čeká intenzivní trénink, který je v závislosti na počasí rozdělen na dopolední a odpolední. "Na 



závěr se člověk převlékne do suchého a dělá se rozbor toho, co se na vodě dělo. To znamená rozbor fotek nebo 
co kdo dělá dobře či špatně," dodává jachtař.  
Medailí má spoustu, tu největší má ale letos před sebou  
 

Medailí má tento talentovaný jachtař spoustu. Je těžké jednoznačně říct, která je ta "nej". "Nejvíce si vážím 
toho, že se mi dařilo po tři roky držet se v první desítce světového poháru, to je pro mne asi to nejzásadnější," 
říká sportovec. Jako povzbuzení a výzvu pro ty, kteří prodělali podobný úraz a nemají chuť jít dál, Dan na závěr 
našeho rozhovoru vzkazuje: "Nepřemýšlejte o tom a zkuste to."  
 

"Lodě na vodě" zajistí program na víkend všem milovníkům vodních radovánek: Paddleboardy, kánoe nebo 
dračí loď, to vše Pražané mohou vyzkoušet  
 

Aktuálně probíhá v Praze na březích Vltavy výstava Lodě na vodě, jejíž tváří je právě jachtař Daniel Bína. Na 
výstavě, která na Hořejším a Rašínově nábřeží potrvá až do 24. dubna, mohou Pražané vidět nejen prezentaci 
lodí a lodního příslušenství, ale ti odvážnější si je mohou i na vlastní kůži vyzkoušet. Během výstavy se zde 
představí i veslaři či rychlostní kánoisté.  
 

URL| http://www.blesk.cz/clanek/388818/autonehoda-jachtare-daniela-binu-nezastavila-i-s-vozikem-miri-na-
olympiadu-do-ria  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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92. Autonehoda jachtaře Daniela Bínu nezastavila. I s vozíkem míří na olympiádu do Ria      
Skóre: 0.84  
Název: Autonehoda jachtaře Daniela Bínu nezastavila. I s vozíkem míří na olympiádu do Ria  
Zdroj: blesk.cz  
Datum: 21.04.2016  
Odkaz:   http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/388818/autonehoda-
jachtare-daniela-binu-nezastavila-i-s-vozikem-miri-na-olympiadu-do-ria.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingem, jachtingu  

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/388818/autonehoda-jachtare-daniela-binu-
nezastavila-i-s-vozikem-miri-na-olympiadu-do-ria.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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93. VE ZKRATCE      
Skóre: 0.80  
Název: VE ZKRATCE  
Zdroj: Českobudějovický deník  
Datum: 21.04.2016  
Str.: 18  
Náklad: 227957  
Číslo: 93  
Rubrika: Sport  
Autor: (ort)  
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; 
Strakonický deník; Táborský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: CB09318D.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: JACHTING  

JACHTING Dva tradiční závody budou o víkendu na jihu Čech: 65. ročník Modré stuhy Bezdreva se pojede 
jako Pohár ČR třídy Pirát a krajský pohár tříd Evropa a Splasch, Velká cena YC Lipno nad Vltavou jako Pohár ČR 
lodní třídy Race skif (oba závody začínají v sobotu v 10 hod. a pokračují v neděli v 9.00).  
 

ATLETIKA Veteráni v Run Tour Č. Budějovice v kratším běhu na 5 km – nad 40 let: 1. Lochman (Berlín) 18:29 



(celk. 5.), 2. Diviš (CBC Team) 19:38 (17.), 3. Balihar (Balini) 20:06 (22.), 4. Ardamica (Ardy Team) 20:17 
(25.),+50let: 1. Svoboda 21:50 (45.), 2. Paulďuro (Triatl. Vladko) 22:14 (52.), 3. Grňák 23:44 (78.), +60 let: 
1. Dopita (Dopitovo) 26:41 (186.), 2. Poborský (Čáslav) 28:10 (234.), +70 let: 1. Kubíček 52:51 (550.). Jarní 
běh od kapličky ke kapličce v Mačkově u Blatné (4 km): 1. Hulač 14:37,07, 2. Fuhrbach, 3. Matas, 4. Vetešník, 
ženy: 1. Bláhová (Mačkov) 21:35,78. Série letních Sinop běhů začíná v pátek během na 7 km na Včelné (účast 
potvrdit do zítřka do 10.00 (p. Matiášová, 387 203 521, mail: matiasov@sinop.cz).  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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94. Ve výsledcích a telegraficky      
Skóre: 0.80  
Název: Ve výsledcích a telegraficky  
Zdroj: Mladá fronta Dnes  
Datum: 14.04.2016  
Str.: 18  
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  
Náklad: 246620  
Číslo: 87  
Rubrika: Plzeňský kraj  
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
ProfilID: ISA  
Domicil: M087W18G.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: Jachting  

Fotbal  
 

MOL CUP - Pohár FAČR, semifinále, 2. zápas: Viktoria Plzeň - Mladá Boleslav 0:0. Rozhodčí: Franěk - Urban, 
Kotalík. Bez ŽK. Diváci: 4612. První zápas: 0:1, postoupila Mladá Boleslav. Plzeň: Bolek - Řezník, Baránek, 
Hubník, Matějů -Rajtoral, Vaněk, Hrošovský (53. Limberský), Kopic - Černý (53. Kovařík), Holenda (68. Fořt). 
M. Boleslav: Diviš - Jánoš, Kúdela, Čmovš, Fleišman - Ščuk, Rada - Přikryl, Takács (66. Magera), Kalabiška 
(74. Pauschek) - Chramosta (80. Klobása).  
 

Jachting  
 

SVĚTOVÝ POHÁR katamaránů Flying Phantom, 1. díl v Cannes: 1. Boc-Ho/Roger 12, 2. Mourniac/Laperche 17, 
3. Normand/Joubert (vš. Fr.) 18,... 11. Křížek/Harmáček (ČR/Plzeň, Team DISCOPMP) 41. (sou, es)  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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95. Jachtaři bojují v Atlantiku: Hrozí jim bezvětří a dieta      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtaři bojují v Atlantiku: Hrozí jim bezvětří a dieta  
Zdroj: sport.blesk.cz – všechny kategorie  
Datum: 13.04.2016  
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-vodni-sporty/265806/jachtari-bojuji-v-
atlantiku-hrozi-jim-bezvetri-a-dieta.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachting  

http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-vodni-sporty/265806/jachtari-bojuji-v-atlantiku-hrozi-jim-bezvetri-a-
dieta.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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96. Jeden bratr uspěl, druhý ne. Viktor Teplý pojede v Riu      



Skóre: 0.80  
Název: Jeden bratr uspěl, druhý ne. Viktor Teplý pojede v Riu  
Zdroj: Mladá fronta Dnes  
Datum: 06.04.2016  
Str.: 15  
Mutace: Mladá fronta DNES - jižní Morava  
Náklad: 246620  
Číslo: 80  
Rubrika: Brno a jižní Morava  
Autor: (daj)  
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
ProfilID: ISA  
Domicil: M080M15C.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: Jachting  

Jachting  
 

Oba sourozenci snili o účasti na letních hrách. Pod pěti kruhy si z jachtařské dynastie Teplých zazávodí pouze 
starší Viktor. Místenku do Ria si závodník z Jachtklubu Brno zajistil ve třídě Laser v dodatečné kvalifikaci na 
Mallorce. "Poslední den přišla nervozita, vše nešlo úplně podle mých představ, ale naštěstí se to povedlo," 
oddechl si 25letý olympionik, jenž skončil třiadvacátý. Viktorův mladší bratr Ondřej si na premiérovou účast na 
letních hrách musí počkat. Juniorský mistr světa ve třídě Finn obsadil na Mallorce počátkem dubna 20. místo.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Morava  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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97. VE ZKRATCE      
Skóre: 0.80  
Název: VE ZKRATCE  
Zdroj: Českobudějovický deník  
Datum: 05.04.2016  
Str.: 18  
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Číslo: 79  
Rubrika: Sport  
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; 
Strakonický deník; Táborský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: CB07918E.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: JACHTING, Karla, Lavického  

JACHTING Pro Karla Lavického z DIM Bezdrev mistrovství světa ve windsurfingu, které se jelo na Mallorce, 
neskončilo dle jeho představ a na OH v Riu nepostoupil. Po velkém boji obsadil za reprezentanty Chorvatska a 
Běloruska třetí nepostupové místo. "Kája to měl těžké, Bělorusové tam byli dva, a tak nebojoval proti jednomu, 
ale hned proti dvěma borcůmati si jeli pro sebe," konstatovalkouč jihočeského borce Jan Čutka mladší. (vit) 
FOTBAL Liga dorostu U16: Dynamo ČB – Dukla Praha 2:0 (1:0), Šplíchal, Martinec.  
Turnaj Pod Hýlačkou 2016 pro starší přípravky bude v sobotu 7. května ve Větrovech (16), přihlášky do 15. 
dubna přijímá Vít Sluka, vetrovy@email.cz, tel. 777 078 995.  
 

ATLETIKA 47. roč. přespolního běhu o Pohár staletí v Pacově (5,5 km): 1. Vitner (Olymp Praha) 17:08, 2. Palán 
(Jihlava) 18:31, 3. Novák(Nová Včelnice) 19:31, 4. Bloudíček (Jihlava) 20:40, 5. Vondrů 21:49, 6. Dvořák (oba 
Pacov) 21:59, nad 40 let: 1. Jánošík (Vlašim) 19:42, 2. Jar. Habara (Veselí) 19:50, 3. Kašpar (Vlašim) 20:39, 
4. Diviš (CyCBC Č. Buděj.) 21:57, ... 6. Jan Habara (Veselí) 23:34, +50 let: 1. Šustr (liga 2000 Tábor) 21:40, 
2. Kudrlička (Kluky) 25:59, +60: 1. Zrno (Pacov) 24:28, 2. Boháč (Liga Tábor) 27:50, ženy (3,3 km): 1. 
Pulgretová (N. Město) 12:04, 2. Zavadilová (Pacov) 17:12, 3. Kárníková (Ledeč) 21:13, ml. žáci (1,1 km): 1. 
Vokoun (V. Meziříčí) 3:43, 2. Dolák (Jihlava) 3:44, 3. Kozojed (Triatl. Tábor) 4:10, ... 1. Kováčová (H. Brod) 
4:06, 2. Čermáková (Čéčova ČB) 4:08, 3. Dubnová (Jihlava) 4:16, 4. Vilhelmová (Čéč. ČB) 4:24, U10 (500 m): 
1. Dreisig 1:46, 2. Vítek (oba Jihlava) 1:49, 3. Hlaváč (Čéč. ČB) 1:56, U8 (300 m): 1. Kaválek (Jihlava) 52, 2. 
J. Čoka 53, 3. Kvasnička (Čéčova ČB) 55, ... 1. Vítková 53, 2. Čížková (obě Jihlava) 54, 3. Hlaváčová (Čéč. ČB) 
54 (celkem 180 běžců a běžkyň).  
 



PLAVÁNÍ Při Píseckém pulci vyhrála Vanesa Bouzková (PlČB) v kategorii 10letých motýlek za 1:21,6, kraul za 
1:17,8, PZ za 1:25,4 a 1:27,1, znak za 1:26,2. 100 prsa vyhrála Kozáková (ČK¨) časem 1:46,2. Z výkonů 
9letých: motýlek Švarcová 47,1, kraul a znak Kůrková 39,3 a 43,7, prsa Šicová 50,3. Osmiletí: motýlek, prsa a 
znak Jahodová 51,9, 50,2 a 48,4.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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98. Posádka na lodi musí pracovat jako sehraný orchestr      
Skóre: 0.94  
Název: Posádka na lodi musí pracovat jako sehraný orchestr  
Zdroj: Českobudějovický deník  
Datum: 05.04.2016  
Str.: 2  
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Autor: (win)  
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Klíčová slova: jachting (4), jachtingu (3)  

ROZHOVOR: "Pokud vítr přesáhne hranici 30 uzlů, ve vysílačce se ozve, že se přerušuje závod, stáhnou se 
plachty a jede se na motor do přístavu," říká Petr Beneš  
 

Štafeta Deníku  
 

České Budějovice – Ve Štafetě Českobudějovického deníku si jednotliví účastníci předávají otázky jako 
štafetový kolík. Tentokrát bude na dotazy Michala Stechera odpovídat Petr Beneš, jemuž učaroval námořní 
týmový jachting.  
 

- Lze stručně představit, co znamená námořní týmový jachting?  
 

Námořní týmový jachting znamená, že je na lodi více členů posádky, jejichž činnosti jsou vzájemně propojené 
a navazují jedna na druhou. Naše posádka většinou jezdí v šesti až osmi lidech na lodích typu Elan 350 nebo 
First 45 Beneteau, které mají délku 10,85 a 14,07 metru.  
 

- Zmíněný počet členů posádky je pro tyto lodní třídy optimální?  
 

Pro tyto lodní třídy je šest až osm lidí tak akorát, dalo by se jet i ve více i méně lidech, ale záleží na 
povětrnostních podmínkách, které v daném období a místě převládají. Podle toho volíte, zda potřebujete zátěž 
v silném větru nebo naopak méně zátěže pro co nejlepší akceleraci při slabém větru. Lidí tam ale může být 
bezpočet. Ti, co nemají určenou funkci, dělají takzvaný "cement", tvoří živou zátěž a vyvažují tam, kde je to 
zrovna nutné. Vzákladní posádcemá ovšem každý člen svoji funkci. Aosm lidí je na pohodu i ohledně spaní. 
Nalodi jsou obvykle tři kajuty a dva lidé se vyspí v salonu.  
 

- Chystáte se v nejbližší době na nějaký závod?  
 

V dubnu se chystáme na 10. ročník regaty Slovak Sailing week, která se jede jako mistrovství Slovenska v 
Chorvatsku. Start je v marině Kaštela. Je to několikadenní závod. Podobných českých nebo slovenských 
závodů, kterých se účastníme, se jezdí v Chorvatsku více. Účastní se jich i další Jihočeši. Pořádá se například 
Česká námořní rallye, která je neprestižnějším a nejtěžším závodem českého jachtingu v Chorvatsku. Myjsme 
tam byli vloni, to tam bylo pět posádek z jižních Čech. I na nadcházející mistrovství Slovenska je přihlášená 
ještě jedna jihočeská posádka, Rudy Stříteckého, kterýmě k jachtingu přivedl. Myslím, že za Jihočechy 
budeme co nejlépe reprezentovat, abychom navázali na naše podzimní úspěchy.  
 

- A kde Jihočeši berou soutěžní lodě?  
 



Lodě pronajímají specializované firmy s monotypovými plachetnicemi, tak aby se zachovaly stejné podmínky 
pro všechny závodící posádky. Na člena posádky vyjde pronájem, včetně všech poplatků a pojištění při Slovak 
Sailing week na 650 euro.  
 

- Od kdy vy sám jezdíte?  
 

Já jsem v jachtingu nováčkem. Bylo to vždyckymým snem. Odroku 1994mámobrázky lodí a plachetnic, ale 
dostal jsem se k tomu až před třemi lety, kdy jsem si mohl ukrojit trochu času od podnikání. Jsem součástí 
skvělé jachtařské party. Jámámale za sebou jen tři regaty, tam jsou chlapi co jezdí 10 – 15 let, celý život.  
 

- Vzpomenete si určitě na své první závody…  
 

První závod jsem jel jako "cement", zrovna závody Slovak Sailing week v roce 2015. Jak už jsem řekl, závodů 
je strašná spousta. VChorvatsku se jezdí třeba Erste premier Trophy, Business regata, Májová regata. Unás se 
jezdí spíše menší závody většinou dvouposádkových a jednoposádkových lodí jak na Lipně, tak i na ostatních 
vodních plochách. Třídy, kterémyjezdíme, jsou lodě s výtlakem okolo deseti tun, s oplachtěním přesahujících 
celkově až plochu 245 m2.  
 

- A jak si na vodě vedete?  
 

Jel jsem vloni na podzim Českou námořní rallye, nejprestižnější český závod. Byli jsme čtvrtí, scházelnámjeden 
bod na třetího a dva body na stříbrnou medaili. Během závodu jsme zajeli dvakrát druhé umístění v 
rozjížďkách. Je to krásné, když se podaří takový výsledek.  
 

- Jak jsou vlastně rozdělené funkce na lodi a co byste řekl k vaší posádce?  
 

Naše posádka se jmenuje Roaring Forties, kapitán je Jiří Plch. Vroce 2008 přeskočil z windsurfingu rovnou na 
jachtu. Je to zkušený kapitán, s velkým nadšením a odhodláním nás i letos dostat na přední místa Slovenské 
regaty. Páteřní posádka je vždycky stejná, někdy se trochu mění, ne každý se vždy může uvolnit, ale jádro 
posádky je stabilní. Unás je stabilní čtyřka. Já jsem trimetr genoa, to znamená, žemámna starosti společně s 
Jardou Koleňákem oplachtění lodi. Důležité je, abychom při závodech neztratili ani sekundu. Vše musí na sebe 
navazovat v taktu jako v orchestru. Nasouhře je závislý výsledek každé rozjížďky, je to v rukou celého týmu. 
Neméně důležití členové posádky jsou Ondřej Vachel, Jan Kotisa, Jan Cyrany, Tomáš Legner a Tomáš Jiřík, 
který pro letošek převzal moji loňskou funkci a jede jako "cement".  
 

- A co trénink a taktika?  
 

Trénuje se den před závodem, aby se sehrála posádka. Plány a strategii řešíme již několik dnů či týdnů před 
samotnými závody. Klíčová je ale taktika. Ta se řeší zejména při závodu dle situace na vodě. Jako na podzim i 
letos bude taktiku řešit Ondra Vachel, mladý, ale zkušený jachtař z klubu v Černé v Pošumaví. Jemu 
jednadvacet let, alemáza sebou mnoho zahraničních i tuzemských závodů. Je to o zkušenostech, citu a intuici, 
jde zejména o to využít proudění větru i vody. Nelze připravovat předem denní taktiku. Počasí se 
takovýmzpůsobem mění, že se řídíte okamžikem a vyhodnocujete plno faktorů, které ovlivňují celý závod. 
Ataktika se řídí nejen podle větru a vodních proudů, ale i dle pozice ostatních posádek a předpokladu vývoje v 
nejbližších minutách. Pak jde o zkušenosti se správně rozhodnout a dát včasný a dobrý povel. Pokud vítr 
přesáhne hranici 30 uzlů, ve vysílačce se ozve, že se přerušuje závod, stáhnou se plachty a jede se na motor 
do přístavu. Ale třeba i kotvení chce klidnou hlavu, pomalu, žádnou zbrklost, lodě stojí od sedmi milionů 
nahoru. Jde hlavně o to dobře a ve zdraví dojet a nezničit materiál. Je ale nutné říci, že to, co jedeme my, je 
sranda ve srovnání s velkými závody, jako jsou Volvo ocean race, Rolex či Vendeé globe. Tohoto závodu se 
třeba účastní náš nejlepší sólový jachtař Milan Koláček.  
 

- Máte i lodního kuchaře?  
 

Vařit bude Tomáš Legner, hoteliér a skvělý kuchař. Ale snažíme se, pokud je klid, si v tom vzájemně vypomoci. 
Vmytí nádobí se střídáme. Na Slovak Sailing week se moc nevaří. Přes závod nemáte čas, to si vezmete třeba 
sušenku a večer máte jídlo zajištěno od pořadatelů. Jídlo je ale hodně důležité, doplňujevám energii, kterou na 
moři velmi rychle ztrácíte.  
 

- Přesto asi i menší regata stojí za to...  



 

Já jsem plachtěním nadšený. Odprvního okamžiku na lodi měmoře pohltilo. Každý závod je příjemným úletem 
od reality dnešního rychlo-světa. (úsměv) Příště bude na otázky odpovídat Michal Sládek z Českých Budějovic – 
jezdec rodea.  
 

Ptá se: Michal Stecher  
 

Michal Stecher si jako koníčka vybral golf.  
 

Odpovídá: Petr Beneš  
 

Petra Beneše pohltil od prvního okamžiku týmový jachting.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

99. Teplý doplachtil do Ria      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý doplachtil do Ria  
Zdroj: Právo  
Datum: 04.04.2016  
Str.: 18  
Náklad: 129924  
Číslo: 78  
Rubrika: Sport  
Autor: (ČTK)  
Odkaz:   http://pravo.novinky.cz/   
ProfilID: ISA  
Domicil: P078A18C.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

MALLORCA – Jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu o olympiádu v 
Riu a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Česko druhé účastnické místo na hrách. Start v Brazílii si už 
dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa. "Před závodem jsem si docela věřil, protože jsem 
zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země společně s 
Ruskem patřím," uvedl Teplý.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě čeká? Vlastně vůbec nevím, všechno 
bylo naplánováno jen do Mallorky. Trenér Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má domluvenou 
práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu," řekl pětadvacetiletý 
Teplý, který naváže na start na OH v Londýně, kde obsadil 28. místo.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej obsadil v kategorii 
Finn 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Kaynara mu chybělo deset bodů. 
Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na start z Londýna.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

100. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: tyden.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://www.tyden.cz/rubriky/sport/ostatni-sporty/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-
jachtarske-misto-na-hrach-v-riu_378253.html   



ProfilID: ISA  
Domicil: d4sa16930050.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na olympiádu v Riu de 
Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické místo na hrách. Start v 
Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

Jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na olympiádu v Riu de 
Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické místo na hrách. Start v 
Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
 

Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
 

"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
 

Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
 

Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
 

Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září.  
 

URL| http://www.tyden.cz/rubriky/sport/ostatni-sporty/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-
hrach-v-riu_378253.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

101. Viktor Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Viktor Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Zprávy iDNES.cz /Rio 2016  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-riu-psk-
/rio-2016.aspx?c=A160402_120926_olympiada-rio-2016_par   
ProfilID: ISA  
Domicil: wj093022.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na olympiádu v Riu de 
Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické místo na hrách. Start v 



Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
 

Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
 

"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
 

Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
 

Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
 

Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září.  
 

URL| http://oh.idnes.cz/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-riu-psk-/rio-
2016.aspx?c=A160402_120926_olympiada-rio-2016_par  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

102. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: plzensky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Za16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 



místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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103. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: pardubicky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Ya16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

104. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  



Zdroj: orlicky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Xa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

105. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: nymbursky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Va16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 



Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

106. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: zdarsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Ua16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

107. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  



Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: rychnovsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Ra16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

108. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: nachodsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Qa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  



"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

109. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: jihlavsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Pa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

110. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      



Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: jicinsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Oa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

111. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: chrudimsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Na16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 



řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

112. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: havlickobrodsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Ma16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   



113. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: valassky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9La16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

114. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: melnicky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Ka16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 



čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

115. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: strakonicky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Ja16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 



   

116. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: prachaticky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Ia16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

117. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: pisecky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Ha16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  



Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

118. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: pelhrimovsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Ga16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   



 
   

119. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: jindrichohradecky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Fa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

120. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: liberecky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Ea16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 



společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

121. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: kutnohorsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Da16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   



   
 

   

122. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: krkonossky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Ca16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

123. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: kolinsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Ba16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 



jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

124. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: klatovsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Aa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  



« zpět na obsah   
   

 
   

125. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: kladensky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M8Za16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

126. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: karlovarsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M8Ya16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 



"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

127. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: chebsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M8Xa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  



Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

128. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: domazlicky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M8Va16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

129. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: teplicky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M8Ua16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 



"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

130. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: jablonecky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M8Qa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  



Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

131. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: chomutovsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M8Pa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

132. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: decinsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M8Oa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 



"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

133. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: ceskolipsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M8Na16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  



Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

134. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: ceskokrumlovsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M8Ma16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

135. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M8La16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 



"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

136. Jachtař Teplý vybojoval letenku do Ria. Musí si ale najít nového trenéra      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtař Teplý vybojoval letenku do Ria. Musí si ale najít nového trenéra  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/jachtar-teply-vybojoval-letenku-do-ria-musi-si-ale-
najit-noveho-trenera-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: f86a16930098.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca - Jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na olympiádu v 
Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické místo na hrách. 
Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"  
 

Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
 

Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
 

"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Nejprve nový kouč, poté příprava  
 

Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 



neprošel.  
 

Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
 

Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
 

URL| http://www.denik.cz/ostatni_sport/jachtar-teply-vybojoval-letenku-do-ria-musi-si-ale-najit-noveho-
trenera-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

137. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: svitavsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: M9Sa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

138. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  



Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: tachovsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Ga16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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139. Jachting je kontaktní sport, říká čerstvý účastník olympijských her v Riu Viktor Teplý  
    
Skóre: 0.89  
Název: Jachting je kontaktní sport, říká čerstvý účastník olympijských her v Riu Viktor Teplý  
Zdroj: zpravy.rozhlas.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: /ostatnidiscipliny  
Autor: Jaroslav Plašil, Stanislav Zbyněk  
Odkaz:   http://www.rozhlas.cz/_zprava/1599519   
ProfilID: ISA  
Domicil: a3ga16930018.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachting (2), jachtingu  

I země bez moře může mít skvělé námořníky a v tomto případě jachtaře. Před dvanácti lety ohromila fanoušky 
Češka Lenka Šmídová stříbrnou medailí na olympijských hrách v Aténách, letos na ní mohou navazovat 
Veronika Kozelská Fenclová a Viktor Teplý. Oba dva si totiž vyjeli účast v Riu a posledně jmenovaný sportovec 
dokonce na poslední možnou chvíli.  
 

"Je to výborné, byla to poslední možnost. Mně to vždy na všech kvalifikacích, co byly, uniklo," neskrýval 
nadšení Viktor Teplý.Ten si účast v Riu si vyjel na poslední chvíli a teď se snažil, aby podobně dramaticky 
nehonil také letadlo na cestě z Mallorky. Ale i při stěhování a v poklusu se usmíval. Na rozdíl od závodu."Já 
jsem to postupové místo držel už od druhého dne. Ale poslední tři dny se na mě začal dotahovat Řek. Tak to 
bylo docela psychicky náročné, abych to nepokazil," přiznal Viktor Teplý. Nervozita a psychický tlak se u 



sportovců projevují různě.Fotbalisté kvůli tomu mohou pokazit i lehké přihrávky, tenistům neletí míč správným 
směrem s očekávanou razancí, atleti mohou ulít start. To všechno mohou fanoušci poznávat poměrně zblízka. 
Ale co zažívá jachtař na moři, jakého plánu se drží a čemu se snaží zabránit, to skoro nemají šanci vidět."Ono 
se to nezdá, ale jachting je relativně kontaktní sport. S těmi padesáti loděmi jsme jezdili ve skupině, a bylo to 
docela našlapané. Člověk musí mít jasný plán a strategii, co chce v rozjížďce udělat," poukazuje na úskalí 
jachtingu Teplý.Český reprezentant teď naštěstí na moři nezažil změnu, která by ho odklonila od cesty do Ria, 
v posledním možném závodu si zajistil účast na hrách, a teď teprve začne přemýšlet o tom, co bude dál. Že 
bude jeho sezona bohatší o největší sportovní událost roku, totiž vědět nemohl a sezonu raději plánoval jen do 
tohoto víkendu.Ale jsou to příjemné starosti, ke kterým může patřit i hledání nového trenéra nebo třeba 
zajištění předolympijského tréninku v Brazílii. A že je tamní voda zatím vyhlášená svou nečistotou, z toho teď 
šťastný český sportovec rozhodně nemá těžkou hlavu."Myslím, že tam nic nebude, ale zatím jsem o tom vůbec 
nepřemýšlel," dodal na závěr Viktor Teplý.Česká delegace zkontrolovala závodiště v Riu de Janeiru. Zkušebně 
sestavili i postelOhrozit nás může plovoucí předmět nebo třeba velryba, říká jachtař Milan Koláček Zázemí 
žádné, voda smrdí, popisuje jachtařka Kozelská-Fenclová přístav v RiuZáruba, to asi ne, říkala si ještě na 
univerzitě Daniel Hůlka miluje kromě zpěvu také jachting, lyžování a cestování Ve vodách kolem Ria už nejde 
ani rybařit. Jsou v ní odpadky i mrtvá zvířata  
 

URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1599519  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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140. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: podripsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N2Ba16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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141. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: bruntalsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N2Aa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

142. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: opavsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Za16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  



Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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143. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: karvinsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Ya16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   



 
   

144. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: fm.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Xa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

145. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: vyskovsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Wa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 



společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

146. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: znojemsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Va16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   



   
 

   

147. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: breclavsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Ua16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

148. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: blanensky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Ta16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 



jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

149. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: hodoninsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Sa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  



« zpět na obsah   
   

 
   

150. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: novojicinsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Ra16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

151. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: kromerizsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Qa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 



"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

152. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: slovacky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Oa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  



Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

153. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: hranicky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Na16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

154. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: prerovsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Ma16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 



"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

155. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: prostejovsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1La16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  



Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

156. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: sumpersky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Ka16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

157. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: moravskoslezsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Ja16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 



"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

158. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: zlinsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Ia16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  



Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

159. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: ustecky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Ha16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

160. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: taborsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Fa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 



"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

161. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: sokolovsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Ea16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  



Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

162. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: rokycansky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Ca16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

163. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: rakovnicky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Ba16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 



"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

164. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: pribramsky.denik.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-
misto-na-hrach-v-riu-20160402.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Aa16930011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Mallorca, Brno – Kuřimský jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na 
olympiádu v Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické 
místo na hrách. Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

"Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal pětadvacetiletý Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále 
neprošel.  
Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září."  
URL| http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-v-
riu-20160402.html  



Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

165. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: sport.aktualne.centrum.cz  
Datum: 02.04.2016  
Číslo: 93  
Rubrika: Ostatní sporty  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://sport.aktualne.cz/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-
v/r%7e6d782f7cf8bb11e5af050025900fea04/   
ProfilID: ISA  
Domicil: k2za16930018.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Český jachtař Viktor Teplý se kvalifikoval v třídě Laser na letní olympiádu v Riu de Janeiru Mallorca - Jachtař 
Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl  
 

Mallorca - Jachtař Viktor Teplý v lodní třídě Laser úspěšně zvládl poslední kvalifikační regatu na olympiádu v 
Riu de Janeiro a na Světovém poháru na Mallorce vyjel pro Českou republiku druhé účastnické místo na hrách. 
Start v Brazílii si už dříve zajistila Veronika Kozelská-Fenclová ve třídě Laser Radial.  
 

Teplý na Mallorce bojoval o poslední dvě evropská místa v Riu. "Před závodem jsem si docela věřil, protože 
jsem zajel letos dobře mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že mezi dvě nejlepší nekvalifikované země 
společně s Ruskem patřím. Ale je to jeden závod, stát se může cokoli," uvedl Teplý v tiskové zprávě.  
 

Začal defenzivněji, aby si pohlídal postup do takzvané zlaté skupiny. "Druhý den mi vyšel skvěle, dvěma 
čtvrtými místy v rozjížďkách jsem se posunul hodně dopředu. Pak začaly boje ve zlaté skupině. První den jsem 
udržel bezpečný padesátibodový náskok před Řekem, druhý den ale zajel velmi dobře a hodně mě stáhnul," 
řekl Teplý.  
 

"Poslední den přišla nervozita, takže to nešlo úplně podle mých představ. Kdybych se nesoustředil na hlídání 
Řeka, určitě bych jel mnohem líp, ale naštěstí se to povedlo," oddychl si po závodě, v němž skončil na 23. 
místě.  
 

Teprve v dalších dnech bude dávat dohromady program přípravy. "Co mě nyní čeká? Vlastně vůbec nevím, 
všechno bylo naplánováno do Mallorky. (Trenér) Luka Radelič bohužel nemůže pokračovat, protože má 
domluvenou práci v Norsku, takže musím vybrat jiného kouče a naplánovat nějaké tréninky v Riu. Vše je zatím 
otevřené," dodal Teplý, který naváže na účast v Londýně, kde obsadil 28. místo a do finále neprošel.  
 

Dalším dvěma Čechům na Mallorce účast v Riu těsně unikla. Teplého mladší bratr Ondřej skončil v kategorii 
Finn na 20. pozici a jediné zbylé místo nevybojoval. Na postupujícího Turka Alicana Kaynara mu chybělo deset 
bodů. Windsurfař Karel Lavický pak nedosáhl na jedno ze dvou míst ve třídě RS:X a nenaváže na olympijský 
start z Londýna.  
 

Na Mallorce byla nejlepší Češkou Kozelská-Fenclová, jež ve třídě Laser Radial dojela jedenáctá. Účast v Riu si 
vybojovala už předloni v září.  
 

URL| http://sport.aktualne.cz/teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-hrach-
v/r6d782f7cf8bb11e5af050025900fea04/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

166. Jachting je kontaktní sport, říká čerstvý účastník olympijských her v Riu Viktor Teplý  
    



Skóre: 0.87  
Název: Jachting je kontaktní sport, říká čerstvý účastník olympijských her v Riu Viktor Teplý  
Zdroj: rozhlas.cz – sport  
Datum: 02.04.2016  
Odkaz:   http://www.rozhlas.cz/_zprava/jachting-je-kontaktni-sport-rika-cerstvy-ucastnik-
olympijskych-her-v-riu-viktor-teply--1599519   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachting, jachtingu  

http://www.rozhlas.cz/_zprava/jachting-je-kontaktni-sport-rika-cerstvy-ucastnik-olympijskych-her-v-riu-
viktor-teply--1599519  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

167. Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Teplý vybojoval pro Česko druhé jachtařské místo na hrách v Riu  
Zdroj: Sport.cz – ostatní  
Datum: 02.04.2016  
Odkaz:   http://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/763724-teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-
jachtarske-misto-na-hrach-v-riu.html#rss   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

http://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/763724-teply-vybojoval-pro-cesko-druhe-jachtarske-misto-na-
hrach-v-riu.html#rss  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

168. Mořeplavec Milan Koláček vstříc poslednímu ryzímu dobrodružství, které na planetě 
existuje      
Skóre: 0.91  
Název: Mořeplavec Milan Koláček vstříc poslednímu ryzímu dobrodružství, které na planetě existuje  
Zdroj: life.ihned.cz - life style  
Datum: 01.04.2016  
Odkaz:   http://hn.ihned.cz/c1-65227830-moreplavec-milan-kolacek-vstric-poslednimu-ryzimu-
dobrodruzstvi-ktere-na-planete-
existuje?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu (4), jachting  

http://hn.ihned.cz/c1-65227830-moreplavec-milan-kolacek-vstric-poslednimu-ryzimu-dobrodruzstvi-ktere-na-
planete-existuje?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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169. Mořeplavec Milan Koláček vstříc poslednímu ryzímu dobrodružství, které na planetě 
existuje      
Skóre: 0.91  
Název: Mořeplavec Milan Koláček vstříc poslednímu ryzímu dobrodružství, které na planetě existuje  
Zdroj: ihned.cz - hn  
Datum: 01.04.2016  
Odkaz:   http://hn.ihned.cz/c1-65227830-moreplavec-milan-kolacek-vstric-poslednimu-ryzimu-
dobrodruzstvi-ktere-na-planete-existuje   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu (4), jachting  

http://hn.ihned.cz/c1-65227830-moreplavec-milan-kolacek-vstric-poslednimu-ryzimu-dobrodruzstvi-ktere-na-
planete-existuje  



Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

170. Jachting      
Skóre: 0.84  
Název: Jachting  
Zdroj: Pražský deník  
Datum: 31.03.2016  
Str.: 15  
Náklad: 227957  
Číslo: 75  
Rubrika: Sport  
Odkaz:   http://www.prazsky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Benešovský deník; Nymburský deník; Boleslavský deník; Mělnický deník; Kutnohorský 
deník; Kolínský deník; Rakovnický deník; Berounský deník; Kladenský deník; Příbramský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: BQ07515A.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: jachting  

Sportovní odvětví provozované na plachetních lodích hnaných silou větru. Do programu olympijských her byl 
jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám byl závod zrušen. Lodě na 
olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé třídě byly srovnatelné a rozhodovalo 
umění sportovce.  
 

OLYMPIJSKÉ TŘÍDY  
 

FINN  
4,5 m  
Mužská jednoposádková  
olymp. třída  
Plocha plachty:  
Hlavní 10,2 m2  
 

LASER  
4,23 m  
Mužská jednoposádková  
olymp. třída  
Plocha plachty:  
Hlavní 7,06 m2  
 

470  
4,7 m  
Olymp. dvouposádková  
s trapézem a spinakrem.  
Plocha plachty: Hlavní 9,45 m2  
Kosatka: 3,58 m2  
Spinakr: 14,3 m2  
 

49ER  
4,99 m  
Olymp. dvoutrapézový  
skif s genakrem.  
Plocha plachty: hlavní 9,45 m2  
Kosatka: 3,58 m2  
Spinakr: 14,3 m2  
 

RS-X  
2,88 m  
Olymp. třída windsurfing, která  
se jezdí na kurzové trati.  
Plocha plachty: hlavní 9,45 m2  
Kosatka: 3,58 m2  



Spinakr: 14,3 m2  
 

NACRA 17  
5,25 m  
Olymp. dvoutrapézový  
s genakrem.  
Plocha plachty: hlavní 14,65 m2  
Kosatka: 4,0 m2  
Spinakr: 19,5 m2  
 

49 erFX  
4,99 m  
Olymp. dvoutrapézový  
skif s genakrem.  
Plocha plachty: hlavní 9,45 m2  
Kosatka: 3,58 m2  
Spinakr: 14,3 m2  
 

LASER  
RADIAL  
4,23 m  
Ženská jednoposádková  
olympijská třída  
Plocha plachty:  
Hlavní 7,06 m2  
 

Vzdálenost na olympijském mezi okruhu bójemi je 1,6 km (1 míle).  
Bóje jsou rozmístěny tak, aby jachtaři  
museli měnit pozici vůči větru.  
Bóje musí závodníci projet  
v určeném pořadí.  
 

ZAJÍMAVOST Kvůli veslařským soutěžím se v Riu rekonstruovala kanalizace, ve špinavé zátoce Guanabara se 
staví 17 ekologických bariér a na kvalitu vody dohlíží 10 lodí. Kolem slavné pláže Copacabana monitorují vodu 
až 200 metrů od břehu.  
 

VERONIKA KOZELSKÁ-FENCLOVÁ Narozena: 21. 1. 1981 Největší úspěchy: Účastní se třídy Laser Radial. V 
roce 2012 skončila na olympijských hrách na devátém místě. Mezi její největší úspěchy patří třetí místa v rámci 
světového poháru v roce 2009 a 2010. V roce 2011 skončila na mistrovství světa na čtvrtém místě.  
 

Technika jízdy na Laseru Optimální pozice na Laseru je vpředu. Při křižování ve větru a vlnách se závodník 
posune dozadu, aby se paluba nedostala pod vlnu.  
 

Kde se uskuteční závody v Riu? Marina da Glória, přístav rozkládající se v blízkosti centra a parku Flamengo. 
Doménou je výhled na hory Corcovado a Pao de Açúcar.  
 

Přední trojúhelníková plachta, jejíž plocha je menší než plocha příďového trojúhelníku.  
 

Plavba proti větru prokáže schopnosti posádky. Tento úsek je nejdůležitější částí tratě. Loď na větru zprava (na 
levoboku) má právo plavby před plachetnicí na větru zleva (na pravoboku).  
 

Na boční kurz je důležité plout nejkratším směrem a je nutné si tak najíždět a zůstat na nejkratší spojnici bójí.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   



171. Lavický zatím slibně      
Skóre: 0.80  
Název: Lavický zatím slibně  
Zdroj: Českobudějovický deník  
Datum: 31.03.2016  
Str.: 18  
Náklad: 227957  
Číslo: 75  
Rubrika: Sport  
Autor: (vit)  
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; 
Strakonický deník; Táborský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: CB07518A.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Hluboká nad Vltavou – Karel Lavický z YC DIM Bezdrev zahájil poslední kvalifikační závod surferů pro OH v 
Riu slibně, když uhájil po čtyřech rozjížďkách čtvrté místo a postoupildo"zlaté"skupiny."Ta si to rozdá o dvě 
postupové příčky. Ve hře jsou čtyři jachtaři a mezi nimi i můj kamarád Karel, jemuž se snažím radit," uvedl 
Lavického oddílový kolega Jan Čutka ml.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

172. Jachting      
Skóre: 0.87  
Název: Jachting  
Zdroj: Liberecký deník  
Datum: 30.03.2016  
Str.: 18  
Náklad: 227957  
Číslo: 74  
Rubrika: Sport  
Odkaz:   http://www.liberecky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Českolipský deník; Děčínský deník; Chomutovský deník; Jablonecký deník; Litoměřický 
deník; Mostecký deník; Teplický deník; Ústecký deník; Žatecký a lounský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: SI07418A.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: jachting (2)  

Sportovní odvětví provozované na plachetních lodích hnaných silou větru. Do programu olympijských her byl 
jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám byl závod zrušen. Lodě na 
olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé třídě byly srovnatelné a rozhodovalo 
umění sportovce.  
 

---  
 

ZAJÍMAVOST  
 

Kvůli veslařským soutěžím se v Riu rekonstruovala kanalizace, ve špinavé zátoce Guanabara se staví 17 
ekologických bariér a na kvalitu vody dohlíží 10 lodí. Kolem slavné pláže Copacabana monitorují vodu až 200 
metrů od břehu.  
 

OLYMPIJSKÉ TŘÍDY  
 

FINN  
 

4,5 m Mužská jednoposádková olymp. třída Plocha plachty: Hlavní 10,2 m2  
 

LASER  



 

4,23 m Mužská jednoposádková olymp. třída Plocha plachty: Hlavní 7,06 m2  
 

470  
 

4,7 m Olymp. dvouposádková s trapézem a spinakrem. Plocha plachty: Hlavní 9,45 m2 Kosatka: 3,58 m2 
Spinakr: 14,3 m2  
 

49ER  
 

4,99 m Olymp. dvoutrapézový skif s genakrem. Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Kosatka: 3,58 m2 Spinakr: 
14,3 m2  
 

RS-X  
 

2,88 m Olymp. třída windsurfing, která se jezdí na kurzové trati. Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Kosatka: 3,58 
m2 Spinakr: 14,3 m2  
 

NACRA 17  
 

5,25 m Olymp. dvoutrapézový s genakrem. Plocha plachty: hlavní 14,65 m2 Kosatka: 4,0 m2 Spinakr: 19,5 
m2  
 

49 erFX  
 

4,99 m Olymp. dvoutrapézový skif s genakrem. Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Kosatka: 3,58 m2 Spinakr: 
14,3 m2  
 

LASER RADIAL  
 

4,23 m Ženská jednoposádková olympijská třída Plocha plachty: Hlavní 7,06 m2  
 

ZÁVOD  
 

Bodování Vítěz každé rozjížďky obdrží 1 bod. Druhý v cíli 2 body atd. Ve finále se body zdvojnásobují. Vítězem 
se stává závodník s nejmenším počtem bodů.  
 

1,6 km (1 míle).  
 

Vzdálenost mezi bójemi je na olympijském okruhu  
 

Bóje jsou rozmístěny tak, aby jachtaři museli měnit pozici vůči větru.  
 

Bóje musí závodníci projet v určeném pořadí.  
 

V roce 1661 nechal Karel II. postavit dvě jachty. Spolu se svým bratrem uspořádal historicky první 
organizovanou regatu z Greenwiche do Gravesendu a zpět. Královští bratři se vsadili o 100 liber.  
 

Plavba proti větru prokáže schopnosti posádky. Tento úsek je nejdůležitější částí tratě. Loď na větru zprava (na 
levoboku) má právo plavby před plachetnicí na větru zleva (na pravoboku).  
 



Na boční kurz je důležité plout nejkratším směrem a je nutné si tak najíždět a zůstat na nejkratší spojnici bójí.  
 

LASER  
 

Přední trojúhelníková plachta, jejíž plocha je menší než plocha příďového trojúhelníku.  
 

Technika jízdy na Laseru Optimální pozice na Laseru je vpředu. Při křižování ve větru a vlnách se závodník 
posune dozadu, aby se paluba nedostala pod vlnu.  
 

Kde se uskuteční závody v Riu? Marina da Glória, přístav rozkládající se v blízkosti centra a parku Flamengo. 
Doménou je výhled na hory Corcovado a Pao de Açúcar.  
 

VERONIKA KOZELSKÁ-FENCLOVÁ  
 

Narozena: 21. 1. 1981 Největší úspěchy: Účastní se třídy Laser Radial. V roce 2012 skončila na olympijských 
hrách na devátém místě. Mezi její největší úspěchy patří třetí místa v rámci světového poháru v roce 2009 a 
2010. V roce 2011 skončila na mistrovství světa na čtvrtém místě.  
 

JACHTING. INFO, WIKIPEDIA. ORG, SAILING. CZ, ČTK, SKOLAJACHTINGU. CZ, OLYMPICYACHTING. COM, 
OLYMPIC. CZ, RIO2016. COM, CZECHSAILINGTEAM. COM  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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173. Jachty a Deník, to se rýmuje. A to díky Petru Vitoňovi!      
Skóre: 0.91  
Název: Jachty a Deník, to se rýmuje. A to díky Petru Vitoňovi!  
Zdroj: Českobudějovický deník  
Datum: 29.03.2016  
Str.: 60  
Náklad: 227957  
Číslo: 73  
Rubrika: Příloha - Junior deník  
Autor: (ort)  
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; 
Strakonický deník; Táborský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: CB07360B.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: jachtingu (5)  

"Nikde se o jachtingu toho nedočteme tolik, jako v regionálním Deníku pro jižní Čechy," pochvalují si 
vyznavači tohoto krásného sportu po celé republice. "Ale není divu, že Deník na jihu Čech jachtingu tak přeje, 
mají tam totiž Petra Vitoně," dala se slyšet svazová mluvčí Eva Skořepová.  
Známý novinář a fotograf Petr Vitoň se věnuje jachtingu od 70. let. "V dvaatřiceti letech jsem jachtingu 
propadl a závodně jsem jezdil windsurfing až do roku 1985 a pak řadu let surf vyučoval na Jenišově," vzpomíná 
náš dlouholetý kolega, jenž se zamiloval do Lipna, kde má loděnici a je i členem YC Kovářov.  
"Za totality se u nás o jachtingu moc nepsalo, stejně jako tenis či golf to byl pro bývalé mocipány buržoazní 
sport," usmívá se Vitoň. "Ale Jihočenda tehdy byla výjimkou," dodává.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

174. Jachtař roku je z jihu      



Skóre: 0.89  
Název: Jachtař roku je z jihu  
Zdroj: Českobudějovický deník  
Datum: 29.03.2016  
Str.: 60  
Náklad: 227957  
Číslo: 73  
Rubrika: Příloha - Junior deník  
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; 
Strakonický deník; Táborský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: CB07360A.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: Jachting, KAREL, LAVICKÝ, Českého, svazu, jachtingu  

Jachting  
 

Foto: KAREL LAVICKÝ zatím jako jediný jachtař z jihu Čech poznával atmosféru olympijských her v roli 
přímého účastníka a start naOHv Londýně 2012 pro něj byl splněným snem. "Moc jsem si to užíval," říká v 
dnešní příloze (str. 7). Na snímku ho při tréninku v Cadizu vyfotografoval jeho slovenský kolega a také velký 
kamarád Patrik Pollák.  
Foto: JACHTAŘ ROKU. Českým jachtařem roku 2015 byl v anketě Českého svazu jachtingu vyhlášen 
handicapovaný jachtař Dan Bína ze Včelné u Českých Budějovic, jenž se v loňském roce v Austrálii jako první 
český handicapovaný jachtař kvalifikoval na paralympiádu v Riu! (na vedlejším snímku Pavlíny Soukupové ze 
slavnostního vyhlášení nejlepších českých jachtařů je Dan Bína v popředí)  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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175. Jachting      
Skóre: 0.87  
Název: Jachting  
Zdroj: Českobudějovický deník  
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ProfilID: ISA  
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Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: jachting (2)  

Sportovní odvětví provozované na plachetních lodích hnaných silou větru. Do programu olympijských her byl 
jachting zařazen v roce 1896, ale kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám byl závod zrušen. Lodě na 
olympiádě podléhají přísným měřítkům. Cílem je, aby jachty v každé třídě byly srovnatelné a rozhodovalo 
umění sportovce.  
 

VERONIKA KOZELSKÁ-FENCLOVÁ Narozena: 21. 1. 1981 Největší úspěchy: Účastní se třídy Laser Radial. V 
roce 2012 skončila na olympijských hrách na devátém místě. Mezi její největší úspěchy patří třetí místa v rámci 
světového poháru v roce 2009 a 2010. V roce 2011 skončila na mistrovství světa na čtvrtém místě.  
 

Kde se uskuteční závody v Riu Marina da Glória, přístav rozkládající se v blízkosti centra a parku Flamengo. 
Doménou je výhled na hory Corcovado a Pao de Açúcar.  
 

ZAJÍMAVOST Kvůli veslařským soutěžím se v Riu rekonstruovala kanalizace, ve špinavé zátoce Guanabara se 
staví 17 ekologických bariér a na kvalitu vody dohlíží 10 lodí. Kolem slavné pláže Copacabana monitorují vodu 
až 200 metrů od břehu.  
 

Bodování Vítěz každé rozjížďky obdrží 1 bod. Druhý v cíli 2 body atd. Ve finále se body zdvojnásobují. Vítězem 
se stává závodník s nejmenším počtem bodů.  



 

Technika jízdy na Laseru Optimální pozice na Laseru je vpředu. Při křižování ve větru a vlnách se závodník 
posune dozadu, aby se paluba nedostala pod vlnu.  
 

OLYMPIJSKÉ TŘÍDY  
 

4,5 m Mužská jednoposádková olymp. třída Plocha plachty: Hlavní 10,2 m2  
 

4,23 m Mužská jednoposádková olymp. třída Plocha plachty: Hlavní 7,06 m2  
 

4,7 m Olymp. dvouposádková s trapézem a spinakrem. Plocha plachty: Hlavní 9,45 m2 Kosatka: 3,58 m2 
Spinakr: 14,3 m2  
 

4,99 m Olymp. dvoutrapézový skif s genakrem. Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Kosatka: 3,58 m2 Spinakr: 
14,3 m2  
 

2,88 m Olymp. třída windsurfing, která se jezdí na kurzové trati. Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Kosatka: 3,58 
m2 Spinakr: 14,3 m2  
 

5,25 m Olymp. dvoutrapézový s genakrem. Plocha plachty: hlavní 14,65 m2 Kosatka: 4,0 m2 Spinakr: 19,5 
m2  
 

4,99 m Olymp. dvoutrapézový skif s genakrem. Plocha plachty: hlavní 9,45 m2 Kosatka: 3,58 m2 Spinakr: 
14,3 m2  
 

4,23 m Ženská jednoposádková olympijská třída Plocha plachty: Hlavní 7,06 m2  
 

Foto: Plavba proti větru prokáže schopnosti posádky. Tento úsek je nejdůležitější částí tratě. Loď na větru 
zprava (na levoboku) má právo plavby před plachetnicí na větru zleva (na pravoboku).  
Foto: Na boční kurz je důležité plout nejkratším směrem a je nutné si tak najíždět a zůstat na nejkratší spojnici 
bójí.  
Foto: V roce 1661 nechal Karel II. postavit dvě jachty. Spolu se svým bratrem uspořádal historicky první 
organizovanou regatu z Greenwiche do Gravesendu a zpět. Královští bratři se vsadili o 100 liber.  
Foto: Přední trojúhelníková plachta, jejíž plocha je menší než plocha příďového trojúhelníku.  
 

O autorovi: JACHTING. INFO, WIKIPEDIA. ORG, SAILING. CZ, ČTK, SKOLAJACHTINGU. CZ, 
OLYMPICYACHTING. COM, OLYMPIC. CZ, RIO2016. COM, CZECHSAILINGTEAM. COM  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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176. Obrovský zážitek, říká Čutka      
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Jachtařskou stopu na olympijských hrách hloubili i závodníci z jihu Čech  
Jachting  
 

Když v roce 1968 si dva američtí surfaři Holye Switzer a Jim Drake nechali patentovat princip oplachtěného 
plováku, jistě netušili, že vymysleli olympijskou jachtařskou třídu – windsurfing.  
Poprvé se windsurfeři postavili na start olympijského závodu v Los Angeles v roce 1984, bohužel ale bez české 
účasti. Země socialistického tábora totiž hry bojkotovaly a vymyslely si "truc hry" v estonském Talinu. "Do 
Ameriky by se asi stejně nikdo z nás nedostal, a tak možnost jet v Talinu uvítali," vzpomíná budějovický jachtař 
Dan Motz, jeden z trojice tehdy československých reprezentantů (dále Mencl a Hrdina). Jihočeský jachtař 
skončil osmý, což bylo pro výpravu Československa nejlepší umístění.  
A jak vzpomíná na tehdejší hry? "Bylo to něco úžasného. Již to, že do Talinu jsme letěli, talinský starosta 
zahajoval hry v estonštině, koukali jsme na to, že jsme úplně někde jinde, že tohle není Rusko. To je stát ve 
státě. Bydleli jsme v olympijské jachtařské vesnici, bylo o nás výborně postaráno. Do Estonska jsme pak jezdili 
rádi."  
V roce 2004 klepal na olympijské brány další Jihočech, jímž byl ve třídě Laser standard Jan Čutka ml. "Vyhrál 
jsem v Turecku kvalifikační závod a vyjel tím pro Česko jedno postupové místo. Podle tehdy platných předpisů 
svazu jel ale ten, kdy by mohl mít větší šance na dobré umístění, jímž byl Martin Trčka, jehož jsem sice v 
přímém souboji porazil, ale naOHbyl nominován on," uvedl Čutka.  
Olympijské hry mu ale nakonec neutekly, protože v roce 2012 jel na OH do Londýna jako trenér windsurfera 
Karla Lavického, zatím jediného jachtařského olympionika z jihu Čech. "Hry v Londýně byly pro nás dva 
Jihočechy jen o třech dnech. Ten první jsme si nafasovali akreditace a odjeli do dějiště soutěží v jachtingu do 
Weymouthu a do Londýna pak jeli po naší soutěži na další dva dny. Tam jsme poznali tu pravou olympijskou 
atmosféru. Bylo to jedinečné, a kdyby to šlo, rád bych si to zopakoval," netajil své přání Jan Čutka.  
Pro Karla Lavického byl start na OH splněným snem po dvou letech snažení o postup z kvalifikačních závodů. 
Nakonec se mu to podařilo navzdory tomu, že za sebou neměl podporu početného realizačního týmu a na 
závody ho doprovázel jen jeho otec, jenž se mu staral především o servis na břehu. "Už samotný zahajovací 
ceremoniál jsem si užíval," podotkl Lavický a dodal, že poté se jachtaři z Londýna stěhovali do jachtařské 
vesničky. "Říkám do vesničky úmyslně, ve srovnání s londýnskou olympijskou vesnicí jsme my jachtaři měli 
rodinné, ale velice příjemné prostředí."  
Český tým dle Jana Čutky fungoval velice kompaktně. "Měli jsme k dispozici to, co všichni čeští jachtaři – 
fyzioterapeutku, lékaře, meteorologa a člun, aby se každý trenér svému svěřenci mohl naplno věnovat. A 
teprve tam jsme si uvědomili, co znamená dobře fungující zázemí se vším všudy," podtrhl Čutka, dle něhož ale 
na Francii, Anglii či jiné jachtařské velmoci stejně neměli. "Tyto země na člunech měly speciální zařízení s 
okamžitým vyhodnocováním situace, směru větru, vlnami proudů a podobně. O tom se nám mohlo jen zdát, 
ale i tak to bylo výborné zajištění," dodal Čutka.  
A jak účast na OH hodnotí Karel Lavický? "Nějaké rozjížďky jsem zajížděl výborně, ale potom jsem něco 
pokazil, překombinoval. Po sportovní stránce to mohlo být mnohem lepší, ale vyzkoušel jsem si, že se dá jezdit 
i s těmi nejlepšími," uvedl Lavický a nezapomněl ocenit svého trenéra: "Čuty mi svými postřehy hodně 
pomáhal a staral se o pohodu na břehu. To je hodně důležité," vyzdvihl.  
"Na olympiádě jsem se potkal se spoustou lidí, které jsem znal nanejvýš z televize při sledování jejich sportu a 
najednou jsem byl jedním z nich. Něco úžasného. Začalo to před odletem v Letňanech a pokračovalo potom ve 
Weymouthu i Londýně. Už proto stojí za to o účast na hrách zabojovat, já se o to budu letos snažit teď na 
Evropském poháru na Mallorce, kde se pojede o dvě místa pro Evropu. Vždy dvě další místa přidělili 
organizátoři všem kontinentům. Celkem by mělo v Riu startovat čtyřiatřicet windsurferů," sděloval Karel 
Lavický.  
"Pokud se do Ria nedostanu, nedalo by se nic dělat. Další olympijské hry budou v roce 2020, zkusím se 
prokousat tam, první kvalifikace se jede již v roce 2018. Když nepojedu do Ria, budu doma plně k dispozici 
organizátorům akce Lipno olympijské," nesmutní absolvent Jirsíkova gymnázia v Českých Budějovicích, FTVS a 
Highland Highschool v USA.  
 

Foto: OPOROUKarla Lavického jsou přítelkyně Eva Řehoušková a dcerka Maruška, které ho doprovázejí i na 
jeho cestách po tréninkových kempech a vytvářejímutam správnou rodinnou pohodu.  
 

O autorovi: Připravil a fotografoval: Petr Vitoň  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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BĚH NA LYŽÍCH  
 

Stopa pro život přitáhla stovky dětí  
 

Šestý ročník zimního seriálu závodů v běhu na lyžích ČUS Stopa pro život 2016 uzavřel druhý březnový víkend 
závod Karlův běh České spořitelny v Krušných horách. Na start některého z pěti podniků populární série se 
postavilo celkem 3500 českých i zahraničních běžkařů, dětí i závodníků na zimních kolech – fatbikách.  
Kromě Krkonošské 70 si tak na všech podnicích seriálu zazávodila i běžkařská drobotina a mladé naděje 
běžeckého lyžování. Pro zdokonalování techniky nechyběla ani letos škola lyžování v XC Freestyle Areně pod 
vedením instruktorů Bezva běžky.cz a k službám byli i instruktoři na volně otevřených Open jízdách.  
"Kromě perfektně upravených tratí, za kterými stojí desítky hodin práce místních obětavých pořadatelů, 
poskytujeme ve Stopě naprosto bezkonkurenční služby a servis pro veškeré pohodlí a komfort účastníků. O 
každého závodníka bylo i letos postaráno jako na závodě Světového poháru, možná i lépe. Spokojený závodník 
se k nám rád vrací, přivede další členy rodiny a své přátele, to je pro nás ta nejlepší reklama," dodává Jiří 
Adam, šéf realizačního týmu seriálu.  
 

JACHTING  
 

Ondřej Teplý juniorským mistrem Evropy  
 

Ve slabém větru se odjela v Barceloně poslední rozjížďka mistrovství Evropy třídy Finn. Ondřej Teplý v ní zajel 
21. místo a to mu stačilo, aby udržel celkové 16. místo v nabité konkurenci devadesáti závodníků a stal se 
mistrem Evropy mezi juniory. Zároveň mu patří 12.  
příčka mezi všemi Evropany.  



V medailové rozjížďce uhájil celkové vítězství Nizozemec Pieter Jan Postma. Další český závodník, veterán a 
pětinásobný účastník olympijských her Michael Maier, skončil padesátý.  
Ondřej Teplý se vloni stal juniorským mistrem světa v závodě, který se jel ve Valencii. Nyní v Barceloně přidal i 
titul mistra Evropy. Španělské vody mu evidentně svědčí. "Měl jsem dobrou rychlost, zajel jsem několik 
výsledků do desítky a slabší až střední vítr, který v Barceloně převládal, mi vyhovuje. S výsledkem jsem 
spokojen a těším se na Mallorku, kde budu bojovat o účast na olympiádě," řekl po závodě. Dalším závodem 
bude pro české reprezentanty právě olympijská kvalifikace na Mallorce, která začíná 27. března. Když Teplému 
forma vydrží, má šanci se do Ria dostat.  
 

AMERICKÝ FOTBAL  
 

Přípravy týmů na začátek sezony vrcholí  
 

Již 2. dubna se spustí kolotoč 105 zápasů amerického fotbalu v Česku a týmy zintenzivňují přípravu na 
maximum. V nejvyšší lize se nevyplatí podcenit začátek, protože pouze první dva týmy postupují do finále, a 
tak by mohl pomalý start znamenat rychlý konec nadějí.  
Pro Black Panthers začíná sezona o týden dříve zápasem rakouské ligy na domácím hřišti. Ve druhé lize se po 
odchodu Stallions a Steelers uvolnila cesta do finálového Silver Bowlu. Vítěz tohoto finále navíc může vyzvat v 
baráži poslední tým nejvyšší ligy a ucházet se tak o místo mezi nejlepšími týmy.  
Třetí liga má nejvíc týmů, a proto je rozdělena do dvou skupin. V té východní se můžeme těšit na souboj 
městských rivalů z Brna. V této lize začínají týmy, které ještě do loňského roku hrály osmičkovou verzi, a tak 
bude zajímavé sledovat, jak se připravily na vstup do velkého fotbalu.  
Čtvrtá liga hraná v osmičkové verzi nabídne nové týmy ze Zlína a Třince. Pro nováčky bývají první sezony 
obvykle velmi náročné a jsou ve znamení vysokých proher. Potká stejný osud nováčky i tuto sezonu?  
 

Foto:  
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Radní městské části Praha 4 a starosta Sokola Podolí Jaroslav Míth (ODS) pogratuloval společně s představiteli 
Českého svazu jachtingu juniorskému mistru světa Ondřeji Teplému, který se stal jachtařem roku 2015, i 
dalším vítězům a vítězkám v jednotlivých kategoriích stejnojmenné ankety.  
"Naše městská část podporuje sport a samozřejmě nás těší, že Praha 4 je jednou z hlavních a tradičních 
základen tohoto pro náš suchozemský národ netradičního sportu," uvedl radní Jaroslav Míth (na snímku 
vpravo) a pokračoval: "Jsem rád, že vyhlášení ankety mohlo proběhnout v naší sokolovně, která je sídlem 
nejúspěšnějšího českého jachtařského týmu Tři sestry."  
 

Foto: ** JACHTAŘ Ondřej Teplý (vlevo) se stal absolutním vítězem ankety.  
Foto: Zdeněk Kříž  
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Brno /ROZHOVOR/- Na přelomu března a dubna má poslední šanci, aby si zajistil účast na olympijských hrách v 
Riu de Janeiro. V kvalifikačním klání na Mallorce usilují evropští jachtaři o zbývající dvě postupová místa a pro 
Viktora Teplého z Kuřimi bude výhoda, pokud zafouká silnější vítr.  
 

"  
 

"Nemám rád hranici, kdy je slabounký a zvažuje se, zda vůbec půjdeme jezdit. To mě moc nebaví, ani mi 
nejde," popisuje pětadvacetiletý závodník brněnského Jachtklubu, který se před čtyřmi roky zúčastnil 
olympijské regaty v Londýně.  
 

Vyhovuje vám, když naopak fouká moc silně?  
Nemůžu říct, že mám špatné výsledky, ale člověk už se může převrátit, něco se zlomí. Na druhou stranu v 
silném větru s jistotou předjedu určitou část startovního pole, o které vím, že je pomalejší. Ve slabém větru 
většina lodí jede skoro stejně, každá malinká chyba bývá hrozně znát.  
 

V čem spočívá vaše výhoda?  
V silném větru je to hodně o fyzičce. Jsme zaháknutí uprostřed lodi špičkami za popruh, loď končí pod stehny a 
zbytek těla už máme úplně ven z lodi, čímž vyvažujeme sílu plachty, což je fyzicky náročné. Kdo to zvládá lépe, 
jede rychleji. Rozjížďky jedeme napřed proti větru, zpátky po něm, kdy bývají vlny a musí se surfovat. Jde o 
jednu z mých silných stránek a většinou na tom vydělám.  
 

Umíte surfovat?  
Zimu jsem trávil na Kanárech, kde jsou velké vlny a surfovat se dá. Každý jachtař to neumí, protože postavit 
se na prkno je něco jiného, ale myslím, že mám cit pro vlnu, kdy ji chytnout a tak. Po větru dokážu vlnami 
kličkovat. Když to člověk udělá dobře, jede pořád jakoby z kopce, což ve finále udělá docela velký rozdíl.  
 

Viktor teplý- Narodil se 19. října 1990, pochází z Kuřimi.  
- Závodí v okruhovém jachtingu v olympijské třídě Laser Standard.  
- Trénuje ve skupině pod vedením chorvatského kouče, zimu strávil na Kanárských ostrovech, hájí barvy 
Jachtklubu Brno.  
- K jachtingu jej přivedl otec Roman Teplý, který zároveň vede jeho bratra Ondřeje, který usiluje o účast na 
olympijských hrách ve třídě Finn.  
 

Rozhoduje i strategie?  
Ano. Jde hodně o talent a intuici. I když člověk jede na místo desátý rok po sobě a ví, při jakém větru jaká 
strana funguje víc, nikdy to není jisté. Jde o přírodu, která pokaždé bývá trochu jiná a nikdy člověk neví, zda 
předem dělá správnou věc.  
 

Kde máte rezervy?  
Má největší bývá start. S novým trenérem jsme na tom pracovali a na mistrovství Evropy na Kanárech už mi 
šel docela dobře. Máme pomyslnou startovní čáru, na které se řadíme vedle sebe, a jak startér vypálí, 
vyjíždíme všichni zároveň. Lodě jsou hodně blízko u sebe a když člověk dokáže vystartovat o něco dřív než 
ostatní, má hroznou výhodu. Na druhou stranu nás rozhodčí hlídají a když to vidí, jsme nekompromisně 
diskvalifikovaní z rozjížďky.  
Už letěl i přes palubu  
 

Dochází na startu i ke kolizím?  
Často se lodě scuknou, protože jsou naňahňané na sobě, takže to hrozí.  
 

Dojde na střet i po startu?  
Může se to stát většinou v silném větru, kdy se loď v rychlosti na vlnách hůř ovládá. Máme jasná pravidla a 



jedno z nich je zabránit kolizi, ale někdy se srazíme. Taky jsem do soupeře lehce ťukl.  
 

Vypadl jste někdy z lodi?  
Na tréninkovém závodě před mistrovstvím Evropy jsem dělal obrat, kdy plachta přejde na druhou stranu, kam 
musím přelézt. Automaticky dávám nohy do popruhu, ale tentokrát jsem se nechytl a hodil potápěče do vody. 
(úsměv) Loď se sama převrátí, takže ji doplavete, ale je divný pocit, když vás nic nezachytí a letíte.  
 

Co děláte, když se loď převrátí?  
To se stane docela jednoduše, za třicet vteřin ji umím převrátit nazpátek, ale jde o velkou ztrátu.  
 

Vyhovuje vám, že jezdíte olympijskou třídu Laser, kde jste na lodi sám?  
Rozhoduji sám a jsem zodpovědný jen za sebe. I dvouposádkové lodi jezdí hodně lidí, ale sezona je dražší a 
těžší na koordinaci. Nikdy jsem na ní nejezdil, takže nemůžu pořádně říct, jak by vypadala spolupráce. Nevadí 
mi jezdit sám, na vodě kroužíte kolem ostatních.  
Sezona vyjde na miliony  
 

Láká vás plavit se někdy na jachtě sám na větší vzdálenost?  
Moc ne. Musí být drsné plavit se sám v Atlantiku, ale mě spíš baví, když mám kolem sebe ostatní lodě. I když 
se to nezdá, jachting je docela kontaktní, musíte se neustále vyhýbat.  
 

Proto jste si vybral třídu Laser?  
Moc jiných možností není, Laser je stavěná tak na váhu osmdesát kilo, což mi sedí, se třídou Finn už bych měl 
problém, člověk musí mít ke sto kilům a na to nemám postavu. Laser je i mnohem konkurenčnější, jak je 
levná, bývá nás na většině závodů nejvíc, třeba sto padesát a všichni mají stejný materiál. Záleží na 
maličkostech, které musím objevit sám, nejde moc spekulovat, všichni si koupí to samé. Většinou nás taky 
pošlou do všech podmínek, naše stěžně vydrží skoro všechno. A stojí třeba pět set eur, zatímco u Finnu čtyři 
tisíce. Když se zlomí jim, je to horší. (úsměv)  
 

Na kolik vyjde jachtaře sezona?  
Na milion, možná i víc, záleží, jak kdo chce sport dělat. Jsem ve čtyřčlenné skupině, kterou vede chorvatský 
kouč, Trenéři jsou drazí, takže si peníze na něj dělíme, sám bych to neutáhl. Někteří chtějí třeba osm set eur 
na den (přibližně 21600 korun pozn. red.), což jsou hrozné pálky, pokud nejste milionář.  
 

Je jich tak málo, že jsou drazí?  
Brácha jezdí ve třídě Finn, kde trenéři potřebují víc zkušeností s materiálem a vším, ale v Laseru jsou nejdražší. 
Nevím, čím to je. Asi jich není tolik, jde o lidi s medailemi z olympiád a mistrovství světa.  
 

Jak často měníte vybavení?  
Loď vydrží třeba dva tři roky, ale plachtu musím mít na každý druhý závod novou, hrozně rychle se ničí. Naše 
loď patří k nejlevnějším, stojí tak sto šedesát tisíc korun, jenže všechno se hrozně rychle opotřebuje. Brácha ve 
Finn má loď třeba za čtyři sta tisíc, která vydrží víc.  
Věří, že olympiádu vyjede  
 

Bratra Ondřeje berete jako konkurenta, nebo si pomáháte?  
Samozřejmě se podporujeme a určitě bychom se podporovali, i kdybychom jezdili na stejné lodi. Moc se však 
přes sezonu nevídáme, máme jen pár společných závodů. Bráchu trénuje taťka, jsou většinou spolu.  
 

Oba vás na přelomu března a dubna čeká poslední kvalifikační šance na olympijské hry do Ria. Jak těžký bude 
boj?  
Pětasedmdesát procent míst na olympiádu se dělilo na mistrovství světa v roce 2014, loni dalších pětadvacet 
procent. Na obou mi postup o kousek unikl. Oproti hrám v Londýně se zbylá rozdělila mezi kontinenty, na 
Evropu máme dvě, jenže nás jezdí nejvíc. Kdyby platil stejný klíč jako do Londýna, na obou šampionátech jsem 
se do Ria kvalifikoval. Teď bude boj o poslední dvě místa.  
 

Kolik jachtařů o ně usiluje?  
Z Evropy zbývá celkově dvanáct až patnáct zemí, které místo v Riu nemají, reálně má na kvalifikaci výkonnost 
šest, sedm jachtařů. Konstantně dobře jezdí Rus, s ním se počítá na jedno z nich. Na mistrovství Evropy na 
Kanárech jsem byl za ním druhý z národů, které se ještě nekvalifikovaly. Měl jsem velký náskok před dalšími, 
ale to neznamená, že na Mallorce to bude stejné.  
 



Doléhá na vás tlak?  
Zatím ne. Už jsem byl v Londýně a mám výhodu proti ostatním, kteří se na minulé hry nedostali, na ně je větší 
tlak. Olympiádu můžu vyjet. Nemůžu to říct s jistotou, ale udělám maximum a snad to dopadne.  
 

Minulé léto jste si vyzkoušel olympijskou trať v Riu. Jaká je?  
Máme okruhy uvnitř zátoky i venku. Uvnitř to ze začátku bylo v pohodě, ale jeden den zapršelo a déšť spláchl 
veškerý bordel z města do vody. Organizátoři museli dva okruhy uvnitř úplně uzavřít, ve vodě se nedalo jezdit. 
Je to nepříjemné, protože jak šplouchají vlny, občas se i nalokáme. Nevím, jak na tom zapracovali.  
 

Výsledky:- 28. místo na olympijských hrách v Londýně v roce 2012  
- dvojnásobný vítěz Evropského poháru ve třídách Laser 4.7 a Laser Radial  
- čtvrté místo na mistrovství Evropy juniorů ve třídě Laser Radial  
- 16. místo na mistrovství Evropy ve třídě Laser Standard  
- 49. místo na mistrovství světa ve třídě Laser Standard  
- v neolympijské třídě D-one získal zlato a stříbro na mistrovství Evropy a stříbro na světovém šampionátu  
- několikanásobný mistr České republiky v různých třídách"  
 

URL| http://www.denik.cz/ostatni_sport/jachting-je-to-kontaktni-sport-stale-se-vyhybate-lodim-rika-
olympionik-teply-20160310.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Pětadvacetiletý kuřimský jachtař Viktor Teplý na konci března zaútočí na své druhé olympijské hry. S novým 
trenérem pracoval na startech a o svém sportu říká:  
Bra z i l s k ý s e n  
 

Brno – Na přelomu března a dubna má poslední šanci, aby si zajistil účast na olympijských hrách v Riu de 
Janeiro. V kvalifikačním klání na Mallorce usilují evropští jachtaři o zbývající dvě postupová místa a pro Viktora 
Teplého z Kuřimi bude výhoda, pokud zafouká silnější vítr. "Nemám rád hranici, kdy je slabounký a zvažuje se, 
zda vůbec půjdeme jezdit. To mě moc nebaví, ani mi nejde," popisuje pětadvacetiletý závodník brněnského 
Jachtklubu, který se před čtyřmi roky zúčastnil olympijské regaty v Londýně.  
 

- Vyhovuje vám, když naopak fouká moc silně?  
 

Nemůžu říct, že mám špatné výsledky, ale člověk už se může převrátit, něco se zlomí. Na druhou stranu v 
silném větru s jistotou předjedu určitou část startovního pole, o které vím, že je pomalejší. Ve slabém větru 
většina lodí jede skoro stejně, každá malinká chyba bývá hrozně znát.  
 

- V čem spočívá vaše výhoda?  
 

V silném větru je to hodně o fyzičce. Jsme zaháknutí uprostřed lodi špičkami za popruh, loď končí pod stehny a 
zbytek těla už máme úplně ven z lodi, čímž vyvažujeme sílu plachty, což je fyzicky náročné. Kdo to zvládá lépe, 
jede rychleji. Rozjížďky jedeme napřed proti větru, zpátky po něm, kdy bývají vlny a musí se surfovat. Jde o 



jednu z mých silných stránek a většinou na tom vydělám.  
 

- Umíte surfovat?  
 

Zimu jsem trávil na Kanárech, kde jsou velké vlny a surfovat se dá. Každý jachtař to neumí, protože postavit 
se na prkno je něco jiného, ale myslím, že mám cit pro vlnu, kdy ji chytnout a tak. Po větru dokážu vlnami 
kličkovat. Když to člověk udělá dobře, jede pořád jakoby z kopce, což ve finále udělá docela velký rozdíl.  
 

- Rozhoduje i strategie?  
 

Ano. Jde hodně o talent a intuici. I když člověk jede na místo desátý rok po sobě a ví, při jakém větru jaká 
strana funguje víc, nikdy to není jisté. Jde o přírodu, která pokaždé bývá trochu jiná a nikdy člověk neví, zda 
předem dělá správnou věc.  
 

- Kde máte rezervy?  
 

Má největší bývá start. S novým trenérem jsme na tom pracovali a na mistrovství Evropy na Kanárech už mi 
šel docela dobře. Máme pomyslnou startovní čáru, na které se řadíme vedle sebe, a jak startér vypálí, 
vyjíždíme všichni zároveň. Lodě jsou hodně blízko u sebe a když člověk dokáže vystartovat o něco dřív než 
ostatní, má hroznou výhodu. Na druhou stranu nás rozhodčí hlídají a když to vidí, jsme nekompromisně 
diskvalifikovaní z rozjížďky.  
 

- Dochází na startu i ke kolizím?  
 

Často se lodě scuknou, protože jsou naňahňané na sobě, takže to hrozí.  
 

- Dojde na střet i po startu?  
 

Může se to stát většinou v silném větru, kdy se loď v rychlosti na vlnách hůř ovládá. Máme jasná pravidla a 
jedno z nich je zabránit kolizi, ale někdy se srazíme. Taky jsem do soupeře lehce ťukl.  
 

- Vypadl jste někdy z lodi?  
 

Na tréninkovém závodě před mistrovstvím Evropy jsem dělal obrat, kdy plachta přejde na druhou stranu, kam 
musím přelézt. Automaticky dávám nohy do popruhu, ale tentokrát jsem se nechytl a hodil potápěče do vody. 
(úsměv) Loď se sama převrátí, takže ji doplavete, ale je divný pocit, když vás nic nezachytí a letíte.  
 

- Co děláte, když se loď převrátí?  
 

To se stane docela jednoduše, za třicet vteřin ji umím převrátit nazpátek, ale jde o velkou ztrátu.  
 

- Vyhovuje vám, že jezdíte olympijskou třídu Laser, kde jste na lodi sám?  
 

Rozhoduji sám a jsem zodpovědný jen za sebe. I dvouposádkové lodi jezdí hodně lidí, ale sezona je dražší a 
těžší na koordinaci. Nikdy jsem na ní nejezdil, takže nemůžu pořádně říct, jak by vypadala spolupráce. Nevadí 
mi jezdit sám, na vodě kroužíte kolem ostatních.  
 

- Láká vás plavit se někdy na jachtě sám na větší vzdálenost?  
 

Moc ne. Musí být drsné plavit se sám v Atlantiku, ale mě spíš baví, když mám kolem sebe ostatní lodě. I když 
se to nezdá, jachting je docela kontaktní, musíte se neustále vyhýbat.  
 

- Proto jste si vybral třídu Laser?  
 



Moc jiných možností není, Laser je stavěná tak na váhu osmdesát kilo, což mi sedí, se třídou Finn už bych měl 
problém, člověk musí mít ke sto kilům a na to nemám postavu. Laser je i mnohem konkurenčnější, jak je 
levná, bývá nás na většině závodů nejvíc, třeba sto padesát a všichni mají stejný materiál. Záleží na 
maličkostech, které musím objevit sám, nejde moc spekulovat, všichni si koupí to samé. Většinou nás taky 
pošlou do všech podmínek, naše stěžně vydrží skoro všechno. A stojí třeba pět set eur, zatímco u Finnu čtyři 
tisíce. Když se zlomí jim, je to horší. (úsměv)  
 

- Na kolik vyjde jachtaře sezona?  
 

Na milion, možná i víc, záleží, jak kdo chce sport dělat. Jsem ve čtyřčlenné skupině, kterou vede chorvatský 
kouč, Trenéři jsou drazí, takže si peníze na něj dělíme, sám bych to neutáhl. Někteří chtějí třeba osm set eur 
na den (přibližně 21600 korun – pozn. red.), což jsou hrozné pálky, pokud nejste milionář.  
 

- Je jich tak málo, že jsou drazí?  
 

Brácha jezdí ve třídě Finn, kde trenéři potřebují víc zkušeností s materiálem a vším, ale v Laseru jsou nejdražší. 
Nevím, čím to je. Asi jich není tolik, jde o lidi s medailemi z olympiád a mistrovství světa.  
 

- Jak často měníte vybavení?  
 

Loď vydrží třeba dva tři roky, ale plachtu musím mít na každý druhý závod novou, hrozně rychle se ničí. Naše 
loď patří k nejlevnějším, stojí tak sto šedesát tisíc korun, jenže všechno se hrozně rychle opotřebuje. Brácha ve 
Finn má loď třeba za čtyři sta tisíc, která vydrží víc.  
 

- Bratra Ondřeje berete jako konkurenta, nebo si pomáháte?  
 

Samozřejmě se podporujeme a určitě bychom se podporovali, i kdybychom jezdili na stejné lodi. Moc se však 
přes sezonu nevídáme, máme jen pár společných závodů. Bráchu trénuje taťka, jsou většinou spolu.  
 

- Oba vás na přelomu března a dubna čeká poslední kvalifikační šance na olympijské hry do Ria. Jak těžký 
bude boj?  
 

Pětasedmdesát procent míst na olympiádu se dělilo na mistrovství světa v roce 2014, loni dalších pětadvacet 
procent. Na obou mi postup o kousek unikl. Oproti hrám v Londýně se zbylá rozdělila mezi kontinenty, na 
Evropu máme dvě, jenže nás jezdí nejvíc. Kdyby platil stejný klíč jako do Londýna, na obou šampionátech jsem 
se do Ria kvalifikoval. Teď bude boj o poslední dvě místa.  
 

- Kolik jachtařů o ně usiluje?  
 

Z Evropy zbývá celkově dvanáct až patnáct zemí, které místo v Riu nemají, reálně má na kvalifikaci výkonnost 
šest, sedm jachtařů. Konstantně dobře jezdí Rus, s ním se počítá na jedno z nich. Na mistrovství Evropy na 
Kanárech jsem byl za ním druhý z národů, které se ještě nekvalifikovaly. Měl jsem velký náskok před dalšími, 
ale to neznamená, že na Mallorce to bude stejné.  
 

- Doléhá na vás tlak?  
 

Zatím ne. Už jsem byl v Londýně a mám výhodu proti ostatním, kteří se na minulé hry nedostali, na ně je větší 
tlak. Olympiádu můžu vyjet. Nemůžu to říct s jistotou, ale udělám maximum a snad to dopadne.  
 

- Minulé léto jste si vyzkoušel olympijskou trať v Riu. Jaká je?  
 

Máme okruhy uvnitř zátoky i venku. Uvnitř to ze začátku bylo v pohodě, ale jeden den zapršelo a déšť spláchl 
veškerý bordel z města do vody. Organizátoři museli dva okruhy uvnitř úplně uzavřít, ve vodě se nedalo jezdit. 
Je to nepříjemné, protože jak šplouchají vlny, občas se i nalokáme. Nevím, jak na tom zapracovali.  
 

viktor teplý b Narodil se 19. října 1990, pochází z Kuřimi. b Závodí v okruhovém jachtingu v olympijské třídě 



Laser Standard. b Trénuje ve skupině pod vedením chorvatského kouče, zimu strávil na Kanárských ostrovech, 
hájí barvy Jachtklubu Brno. b K jachtingu jej přivedl otec Roman Teplý, který zároveň vede jeho bratra 
Ondřeje, který usiluje o účast na olympijských hrách ve třídě Finn. Výsledky: 0 28. místo na olympijských 
hrách v Londýně v roce 2012 0 dvojnásobný vítěz Evropského poháru ve třídách Laser 4.7 a Laser Radial 0 
čtvrté místo na mistrovství Evropy juniorů ve třídě Laser Radial 0 16. místo na mistrovství Evropy ve třídě 
Laser Standard 0 49. místo na mistrovství světa ve třídě Laser Standard 0 v neolympijské třídě D-one získal 
zlato a stříbro na mistrovství Evropy a stříbro na světovém šampionátu 0 několikanásobný mistr České 
republiky v různých třídách  
 

cesta do ria Olympijská kvalifikace začala před dvěma lety a jachtaři ve třídě Laser Standard si účast pod pěti 
kruhy dosud mohli zajistit na dvou mistrovstvích světa. V roce 2014 si rozdělili 23 míst, v roce 2015 dalších 
jedenáct a zbylých dvanáct se dělilo mezi kontinenty. Dvě dostala Evropa, o které se bude bojovat na přelomu 
března a dubna v kvalifikaci na Mallorce.  
 

Foto: O DRUHÉ HRY. Kuřimský jachtař Viktor Teplý usiluje o další účast na olympijských hrách.  
Foto: Bogee Tóth  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Pět týmů má ambice dostat se do Czech Bowlu  
 

AMERICKÝ FOT.  
 

Vyrovnaný ročník slibuje elitní Česká liga amerického fotbalu. V nejvyšší ze čtyř lig se před sezonou mohutně 
posilovalo a hned pětice týmů vidí své šance na postup do finálového Czech Bowlu. Dva roky po sobě jsme měli 
možnost vidět stejnou finálovou dvojici, Black Panthers a Bobcats, ale přestože jsou i letos tyto dva týmy 
favority, rozhodně nemají nic jistého. Lions se po dvou neúspěšných semifi nálových zápasech budou snažit 
vrátit po roce 2013 opět do Czech Bowlu. Bulldogs pod vedením loňského Defensive MVP ligy Johna Bookera 
budou chtít také prolomit nezdary z předešlých sezon, kdy pokaždé narazili v semifi nále na Black Panthers. 
Černým koněm mohou být pardubičtí Stallions, kteří si do týmu přivedli tři posily ze zámoří, a rozhodně by 
mělo být v jejich možnostech hrát vyrovnané zápasy s nejlepšími týmy. Novinkou pro letošní rok je přímý 
postup ze základní části do Czech Bowlu, a proto všech 10 zápasů, které týmy odehrají, bude mít velkou váhu 
v konečném složení finálové dvojice.  
 

Vítězství v rozjížďce pro Viktora Teplého  
 

JACHTING  
 

V týdnu od 29. února do 4. března se na ostrově Gran Canaria konalo mistrovství Evropy lodních tříd Laser 
Standard a Laser Radial. Mezi muži ve třídě Laser předváděl výborné výsledky Viktor Teplý.  
Vyhrál jednu rozjížďku a nakonec v silné konkurenci 126 závodníků skončil na 21. místě a jako šestnáctý mezi 
Evropany. "Byl to těžký týden, jezdili jsme ve všech podmínkách a denně trávili na vodě sedm hodin. Vítr byl 
hodně nepředvídatelný, poryvy chodily zleva, jednou zprava, ale naučil jsem se v tom trochu vyznat. K 
dobrému výsledku mi pomohly také vydařené starty," uvedl Teplý.  
Obrovský díl smůly si během celého závodu vybrala Veronika Kozelská Fenclová ve třídě Laser Radial ženy. 
Nakonec doslova vybojovala 17. místo. "Druhý den jsme po návratu na břeh bohužel zjistili, že se do útrob lodě 
dostává voda, vylili jsme jí asi 10 litrů. Loď tak byla nepoužitelná," vysvětloval trenér Jakub Kozelský. 



"Náhradní loď jsme sice sehnali, ale jury výměnu nepovolila. Mysleli si, že si vymýšlíme. Až po dalším dni 
trápení nám jury povolila na jeden den výměnu. Ale mikrotrhlinu na dně komínku na stěžeň jsme museli do 
dalšího dne opravit."  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Brno–Vpondělí se odjely první rozjížďky mistrovství Evropy v jachtingu ve třídách Laser a Laser Radial. Starší 
z kuřimských bratrů Teplých Viktor drží po třech rozjížďkách zatím padesáté místo. České jedničce Veronice 
Kozelské Fenclové zatím patří na Kanárských ostrovech osmnáctá pozice. Šampionát končí v neděli.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Nejlepší český sólový jachtař Milan Koláček miluje výzvy. Za měsíc ho čeká velký závod přes Atlantik a zároveň 
se připravuje na závod kolem světa. Aktuálně.cz:  
 

Aktuálně.cz: Chystáte se 3. dubna na velký jachtařský závod přes Atlantik. Proč Transat začíná již počátkem 
dubna, kdy je počasí nestálé - chlad, vichr, vysoké vlny. Nebo to je účel?  
 

Milan Koláček:Svoji roli zde hraje celkový závodní kalendář třídy Figaro, případně i dalších závodních tříd, 
protože mnozí ze závodníků kromě třídy Figaro jezdí i na jiných lodích. V červnu startuje velmi důležitá regata 
trvající měsíc La Solitaire du Figaro. Na tento závod se musí všichni připravit. Cíl Transat je v Karibiku na 
ostrově St. Barth a lodě se po závodě musí vrátit do Evropy. To chvíli trvá. Proto takto časný termín. K tomu je 
ještě třeba dodat, že profesionálové závodící na Figaru si dokážou poradit i s tvrdým a nestálým jarním 
počasím.  
 



A.cz: Jak se vlastně takovýto závod trasuje? Má nějaká kontrolní stanoviště, kudy se musí projet, nebo je to 
prostě "kdo bude dříve na druhém břehu, vyhrál"?  
 

Z bezpečnostních důvodů je určen virtuální bod nedaleko Kanárských ostrovů, který je třeba nechat po pravé 
ruce. Důvodem je bezpečnost závodníků. Nejkratší trasa totiž vede mnohem dále na severu, severně od 
souostroví Azory. Na této trase by hrozilo relativně malým lodím příliš velké nebezpečí. Proto je organizátoři 
zavedou na jih, do pasátové oblasti. Během závodu je pozice jachet monitorována přes satelit. Pořadatelé tak 
znají přesnou polohu jachet a na internetových stránkách závodu ji mohou sledovat i příznivci jachtingu po 
celém světě. Během závodu budeme navíc posílat prostřednictvím satelitního spojení každé dva dny krátká 
videa.  
 

A.cz: Startujete ve dvojici s Francouzem Pierrem Brasseurem. Jaký je to parťák na moře?  
 

Pierre je můj dlouholetý kamarád. Poznali jsme se ještě ve třídě Mini v roce 2010, ve které jsme oba závodili. 
Máme tedy za sebou společné začátky. Na druhou stranu to bude poprvé, co se postavíme na palubu jedné 
jachty spolu. Myslím si, že nám to spolu půjde, oba máme na věci stejný pohled, oba chceme vždy zvítězit. 
Pierre má nyní k dobru velké vítězství v závodu přes Atlantik Transat Jacques Vabre v loňském roce. O to je 
větší moje motivace.  
 

A.cz: Proč se vlastně pluje pod českou vlajkou, zvláště když je to ve Francii a on je domácí?  
 

Pod českou vlajkou plujeme proto, že moje loď je registrovaná v Česku. A na lodi vždy musí být jen jeden 
kapitán a tím jsem já.  
 

A.cz: Délka závodu je 3800 námořních mil, tedy asi sedm tisíc kilometrů. Jak dlouho trvá jachtaři takovou 
vzdálenost urazit?  
 

Vše záleží na tom, na jaké jede lodi. Transat AG2R se jede na Figaru. Lze tedy předpokládat, že do Karibiku 
dorazíme zhruba za dvacet dnů.  
 

A.cz: Jak probíhá režim na jachtě? Střídáte se s kolegou v řízení jachty a ve spánku?  
 

Závodí se ve dne i v noci. Většinu dne se snažíme být na palubě oba. Pokud jeden kormidluje a druhý trimuje 
plachty, jedeme rychleji. Ale to nejde pořád. Střídavě tedy odpočíváme. Každý z nás naspí za jediný den čtyři 
až pět hodin. Do toho je třeba se věnovat navigaci, hlavně analýze meteorologické situace a jejího 
předpokládaného vývoje. Navíc proti jiným ročníkům budeme muset natáčet videodeníky z průběhu závodu a 
odesílat je. To také zabere nějaký čas.  
 

A.cz: Jak se jachta řídí v noci, podle čeho se orientujete?  
 

V noci udržujeme zvolený kurz. Podle podmínek jsou pak dvě možnosti. Buď plujeme podle kompasu přesně 
daným kurzem, nebo podle větru kurzem, který nám vítr dovolí. Na rozdíl od auta není na moři třeba si svítit 
před příď. Nic tam není. Pokud se míjíte s jinou lodí, tak ta svítí pozičními světly, která označují její polohu. Tak 
je to běžně. Je ale pravda, že mohou nastat situace méně běžné. To je například srážka s velrybou, s 
plovoucím kmenem stromu či kontejnerem vypadlým z nákladní lodi.  
 

A.cz: Má jachta něco jako "autopilota"?  
 

Samozřejmě, autopilot na lodi je. Je to mimořádně sofistikovaný přístroj, jehož nastavení je třeba studovat. 
Kdo chce vyhrát, musí to s autopilotem výborně umět. Není to žádná sranda, k dispozici je asi 1,5 milionu 
kombinací nastavení. Autopilot je zapnutý po většinu závodu. Závodník musí zatím řešit mnohé jiné věci, musí 
pracovat s plachtami, studovat předpovědi opravovat závady na lodi, musí také odpočívat. Na kochání a 
přemítání moc času není. Pořád je něco na práci. A když nám za den zbudou čtyři hodiny na spánek, tak jsme 
spokojení.  
 

A.cz: V roce 2020 máte v plánu zúčastnit se jako první český jachtař v historii extrémního nonstop závodu 
kolem světa Vendée Globe. Jak byste ho charakterizoval?  
 



Vendée Globe je nonstop závod kolem světa. Přibližně 50 tisíc kilometrů, bez jediné zastávky, bez možnosti 
přijmout pomoc zvenčí. Stoupnete-li nohou na břeh, jste diskvalifikován, přijmete-li pomoc, tak také. Je to 
poslední velké dobrodružství na naší stále se zmenšující planetě. Ve třicetileté historii regaty doplulo do cíle 
pouhých sedmdesát závodníků. To je přibližně desetina proti lidem, kteří vylezou na Mount Everest za jediný 
rok. Je to méně lidí, než se dostalo do vesmíru.  
 

A.cz: Jak jste se k takovému závodu vůbec dostal?  
 

Od chvíle, kdy jsem se rozhodl pro offshore jachting (dálkový jachting na širém moři či oceánu - pozn. red.), 
tak jsem věděl, že je Vendée mým cílem. Proto jsem se odjel učit stavbě lodí na Nový Zéland, proto jsem si 
postavil svoji první závodní loď na oceán vlastníma rukama a proto dnes závodím a trénuji ve Francii, kde jsou 
nejlepší sóloví jachtaři na světě.  
 

A.cz: Proč ještě žádný Čech závod neabsolvoval? Je třeba se na něj kvalifikovat, nebo zkrátka nikdo z našich 
jachtařů nebyl "takový blázen", aby do toho šel?  
 

To je jednoduché. Sólových jachtařů u nás mnoho není, to je jeden důvod. Druhým důvodem jsou finance. Loď 
a pořádná příprava na Vendée jsou velmi drahé. Většina jachtařů u nás dokonce řekne, že potřebné prostředky 
není možné získat. My, tím myslím sebe a svůj tým, však věříme, že se to povede. Koneckonců, pokud to 
nezkusím, nemohu říci, že to nejde. V tom mne utvrdila také plavba na lodi IMOCA. Po prvních absolvovaných 
mílích jsem věděl, že nechci nic víc než Vendée Globe.  
 

A.cz: Jak se dá na plavbu kolem světa připravit?  
 

Příprava na podobný závod je dlouhodobá. Pokud má člověk bojovat v první polovině startovního pole, 
znamená to desítky let. Není to o tom, že si sednete na loď a jedete. Je to jako jakýkoli jiný vrcholový sport. 
Od prvních kroků vše směřuje na vrchol. A Vendée Globe je vrchol. Trénink je komplexní. Samozřejmostí je 
dokonalé ovládání lodi, trim plachet, práce na palubě. K tomu je třeba připočítat náročnou fyzickou přípravu. 
Na to zde máme specialistu, který má za sebou vojenskou kariéru ve francouzských speciálních jednotkách.  
 

A teoretické znalosti: meteorologie, navigace, taktika, strategie, zdravověda... Do vzniklého guláše ještě 
přidejte, že člověk musí být technicky zručný, protože je třeba umět opravit loď. To vše musím v přípravě 
zvládnout. Sólový jachting je komplexní sport.  
 

A.cz: Jak může plavba kolem světa dlouho trvat?  
 

Rekordní čas je v držení Francoise Gabarta. Obeplul svět za 78 dnů. Myslím, že v roce 2020 jsem také schopen 
se dostat pod 80 dnů. Nejpomalejšímu v posledním ročníku trvala plavba 104 dnů. V prvním ročníku to bylo 
163 dnů. Pravidla jsou jasná.  
 

A.cz: A kudy vede trasa?  
 

Start a cíl jsou v Les Sables d´Olonne ve Francii. Trasa vede Atlantikem na jih a potom je třeba nechat tři velké 
mysy Dobré naděje, Leeuwin a mys Horn po levoboku. Cílová rovinka je trochu delší, je to znovu Atlantik, 
tentokrát z jihu na sever. Délka závodu je kolem 50 tisíc kilometrů a pluje se nejdivočejšími vodami na planetě.  
 

A.cz: Jaký je váš nejextrémnější zážitek z moře?  
 

Těžko říci, ale možná rok 2010 a závod Minifastnet. Pluli jsme k majáku Fastnet u Irska. Celou noc foukalo 45 
uzlů. Dvanáct hodin jsme proti tomu stoupali. Na malých 6,5 metru dlouhých lodích je to nálož. Mokří od hlavy 
k patě, více pod vodou než nad ní, veliké vlny. Bylo to tvrdé.  
 

A.cz: Jaké vlastnosti musí mít správný jachtař, aby zvládl plavby dlouhé tisíce kilometrů?  
 

Myslím, že dobrý jachtař musí být cílevědomý. Nesmí se vzdávat. Tvrdý sám na sebe. Musí být odhodlaný jít za 
svým cílem. Musí v sobě dokázat najít motivaci i ve chvílích, kdy věci nevycházejí, jak mají, a síly docházejí.  
 



URL| http://magazin.aktualne.cz/zavod-jachtou-kolem-sveta-zvladlo-mene-lidi-nez-let-do-
vesmi/r21f4dcc8dec911e58a2b0025900fea04/  
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Český sólový jachtař Milan Koláček se chystá jako první Čech zúčastnit závodu Vendée Globe, což je 
nejnáročnější nonstop závod jednotlivců kolem světa, bez asistence. Účast na jachtařském klání vyjde na 
miliony eur, největší položkou je pořízení lodi.  
 

Jeho další ročník startuje letos v listopadu. Koláček ale nyní zahajuje přípravu na ročník 2020/21. Zúčastnit se 
závodu znamená nejen úspěšně absolvovat kvalifikaci, ale především zajistit rozpočet, který se pohybuje v 
řádu milionů eur.  
 

Nyní Milana Koláčka čekají dva roky v lodní třídě Figaro, ve které závodí celá světová špička. Roční rozpočet 
českého jachtaře je 120 tisíc eur, což je dolní hranice, se kterou lze ve třídě Figaro pracovat. "Standardně se 
rozpočty pohybují mezi 100 a 250 tisíci eur na sezonu. Vzhledem k tomu, že si mnoho věcí zvládnu na lodi 
udělat sám, ušetřím," řekl deníku E15 Koláček.  
 

V roce 2018 pak musí český závodník absolvovat závody na 18 metrů dlouhé lodi třídy IMOCA, na níž musí 
zvládnout i kvalifikační závod.  
 

Přechod na loď IMOCA ale s sebou nese již výrazně vyšší finanční požadavky. "Na roční provoz je zde třeba 
počítat s jedním milionem eur," uvedl Koláček. Nejvyšší položkou je právě samotná loď. "Cena lodí IMOCA 
nejnovější generace se pohybuje od tří do šesti milionů eur. Já bych chtěl pořídit loď druhé generace, jejíž cena 
bude někde kolem dvou milionů eur," vysvětlil Koláček.  
 

Čistý sport  
 

V českém prostředí není jachting příliš populární, a tak není snadné sehnat potřebnou finanční podporu. "Ale 
zatím se to daří a věříme, že se podaří zajistit finance i pro Vendée Globe. I když je to velká rána. Sólový 
jachting je atraktivní sport, ve kterém se spojují vrcholné sportovní výkony s prvky dobrodružství. Je čistý, 



bez korupce a bez dopingu. Je to sport, s jehož hodnotami se mohou partneři bez obav spojovat," řekl český 
jachtař.  
 

Finance si vyžaduje byť jen zlepšení přípravy. Jak připomíná Koláček, ve 30leté historii závodu Vendée Globe 
dojelo do cíle jen 71 jachtařů.  
 

Co je Vendée Globe Extrémní jachtařský sólo závod kolem světa se vypisuje ve čtyřletém intervalu pro 
jednotrupé otevřené jachty o délce 60 stop. Poprvé se konal v letech 1989/90. Po 109 dnech na moři ho vyhrál 
Francouz Titouan Lamazou. V posledním klání v letech 2012/13 uspěl jeho krajan François Gabart, jemuž k 
obeplutí světa stačilo již jen 78 dní. Letos 6. listopadu odstartuje osmý ročník závodu.  
 

Čtěte také:  
 

Valachová chce zajistit sportu až šest miliard od státu. Prý je to málo  
 

URL| http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/jachtar-kolacek-startuje-svuj-nejtezsi-zavod-vyjde-na-miliony-eur-
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n Účast na jachtařském klání Vendée Globe vyjde na miliony eur, největší položkou je pořízení lodi.  
 

Český sólový jachtař Milan Koláček se chystá jako první Čech zúčastnit závodu Vendée Globe, což je 
nejnáročnější nonstop závod jednotlivců kolem světa, bez asistence.  
Jeho další ročník startuje letos v listopadu. Koláček ale nyní zahajuje přípravu na ročník 2020/21. Zúčastnit se 
závodu znamená nejen úspěšně absolvovat kvalifikaci, ale především zajistit rozpočet, který se pohybuje v 
řádu milionů eur.  
Nyní Milana Koláčka čekají dva roky v lodní třídě Figaro, ve které závodí celá světová špička. Roční rozpočet 
českého jachtaře je 120 tisíc eur, což je dolní hranice, se kterou lze ve třídě Figaro pracovat. "Standardně se 
rozpočty pohybují mezi 100 a 250 tisíci eur na sezonu. Vzhledem k tomu, že si mnoho věcí zvládnu na lodi 



udělat sám, ušetřím," řekl deníku E15 Koláček.  
V roce 2018 pak musí český závodník absolvovat závody na 18 metrů dlouhé lodi třídy IMOCA, na níž musí 
zvládnout i kvalifikační závod.  
Přechod na loď IMOCA ale s sebou nese již výrazně vyšší finanční požadavky.  
"Na roční provoz je zde třeba počítat s jedním milionem eur," uvedl Koláček. Nejvyšší položkou je právě 
samotná loď. "Cena lodí IMOCA nejnovější generace se pohybuje od tří do šesti milionů eur. Já bych chtěl 
pořídit loď druhé generace, jejíž cena bude někde kolem dvou milionů eur," vysvětlil Koláček.  
V českém prostředí není jachting příliš populární, a tak není snadné sehnat potřebnou finanční podporu. "Ale 
zatím se to daří a věříme, že se podaří zajistit finance i pro Vendée Globe. I když je to velká rána. Sólový 
jachting je atraktivní sport, ve kterém se spojují vrcholné sportovní výkony s prvky dobrodružství. Je čistý, 
bez korupce a bez dopingu. Je to sport, s jehož hodnotami se mohou partneři bez obav spojovat," řekl český 
jachtař. Finance si vyžaduje byť jen zlepšení přípravy. Jak připomíná Koláček, ve 30leté historii závodu Vendée 
Globe dojelo do cíle jen 71 jachtařů.  
 

Co je Vendée Globe Extrémní jachtařský sólo závod kolem světa se vypisuje ve čtyřletém intervalu pro 
jednotrupé otevřené jachty o délce 60 stop. Poprvé se konal v letech 1989/90. Po 109 dnech na moři ho vyhrál 
Francouz Titouan Lamazou. V posledním klání v letech 2012/13 uspěl jeho krajan François Gabart, jemuž k 
obeplutí světa stačilo již jen 78 dní. Letos 6. listopadu odstartuje osmý ročník závodu.  
 

Foto: hřiště talentů. Koláčka nyní čekají dva roky ve třídě Figaro, která je populární i mezi největšími hvězdami 
oceánského jachtingu.  
Foto Pavel Nesvadba  
 

O autorovi: Stranu připravila Martina Peřinková  
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Včelná – Jachtař Dan Bína ze Včelné u Č. Budějovic vzhlíží k olympijskému Riu 2016.  
Na sklonku loňského roku totiž čtrnáctým místem na mistrovstvísvětavMelbourneve třídě 2,4mR vybojoval pro 



Česko jedno místo pro závod paralympioniků. Ve stejném závodu startoval i druhý nejlepší český 
handicapovaný jachtař Alexandr Sadílek, ten však obsadil až 42. místo.  
Na paralympijských hrách bude každý stát reprezentovat jen jeden jachtař a dle interní dohody by do Ria měl 
jet vítěz kvalifikace. Jestli tam ale náš paralympijský výbor loď pošle, rozhodne v březnu a jméno jachtaře 
oznámí v červnu.  
"Tak dlouho se ale se založenýma rukama čekat nedá, trénovat na vodě musím už co nejdřív, a tak na první 
tréninkový kemp jedu už 10. března a pokračovat v přípravě budu až do případného odletu do Ria v intervalu 
čtrnáct dní práce, čtrnáct dní na vodě," líčil Dan Bína, jenž loni na vodě strávil sto dní. "Jak je vidět, tak se to 
vyplatilo," usmál se a dodal, že do trénování ho nikdo nemusí nutit. "Sám vím, co chci, a dostat se mezi 
šestnáct nejlepších na hry do Ria, to už je přeci výzva!"  
Austrálie nebyla Danova první kvalifikace o paralympiádu. "Vždy jen o pověstný kousek mi kvalifikace utekla 
jak do Pekingu, tak do Londýna. Ažteď napotřetí to snad vyšlo," přemítal Bína, jenž na letošek tudíž vynechá 
prakticky všechnyzávody. "Jet bych měl jen na mistrovství světa v Holandsku u Modenblicku, což je blízko 
revíru Ijssimeer, kam jezdíme s mým holandským trenérem André Rademakerem trénovat," poznamenal Bína, 
jenž v Austrálii startoval jako jediný bez trenéra a technického doprovodu (pomocnou ruku podali Finnové), do 
Ria by však s trenérem jet měl.  
Jachting je náročný sport nejen co se fyzičky, taktiky a umění číst vodu a vítr týká, ale především i finančně 
patří k nejnákladnějším. "Příprava a takeláž vyjdou tak na šest set tisíc ročně. Vstříc mi vyšli v Německu, kde 
mi firma Faber Muncher šije plachty na míru za přijatelnou cenu. Šijí levněji a po domluvě s nimi je to vše 
hodně jednoduché," libuje si rodilý Budějovičák (ročník 1970), který s jachtingem začínal v roce 1982 ve třídě 
Cadet, později přešel do třídy Evropa. Stop mu vystavila autohavárie v roce 1989 a k jachtingu se vrátil až v 
roce 2003 především díky obětavosti svého otce. A to do jednoposádkové lodní třídy 2,4mR, která slouží jak 
zdravým, tak i handicapovaným sportovcům. Její řízení totiž lze přizpůsobit na různé druhy handicapu.  
 

---  
 

vizitka Dana Bíny  
 

Mistr ČR ve třídě 24mR v letech 2005,2006,2009,2012 Vítěz Českého poháru 2006 a 2007, 2009 až 2013 
Mistrovství světa: 2009 (13.), 2013 (19.), 2015 (14.) Světový pohár ISAF: 2009 a 2010 (9. místo), 2011 (8.) 
Středoevropský pohár: 2013 (2.) Eurosaf Chapmions Sailing Cup: 2013 (8.)  
 

Otevřené mistrovství Německa:  
 

2008, 2012 a 2013 (2.), ezinárodní mistr Bavorska a Belgie  
 

(vše kategorie handicapovaných sportovců)  
 

Foto: POJEDE DO RIA? Dan Bína s přítelkyní Michaelou.  
Foto: Petr Vitoň  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Na konci ledna se zúčastnil první regaty ledních jachet na domácí vodní ploše na Lipenské přehradě. Velký lední 
start ale vystřídala kolize se soupeřem - to vše při rychlosti 70 km/h.  
 



Ostrý střet si vyžádal i následky. Nerezová ocelová brusle na lodi se ohnula o 30 stupňů, velké šrámy na 
Davidově lodi, vyosený nosník a utržená zarážka na nohy se však nedala srovnat se soupeřovou prasklou lodí. I 
přes ostrý náraz se naštěstí nikomu nic nestalo.  
 

"Moc mě to mrzí, lituju, že jsem srážku způsobil. Bohužel počasí je proti nám, takže na další kolo ledního 
jachtingu si budeme asi všichni muset počkat do příští zimy,” říká David Křížek.  
 

David Křížek za svoji kariéru nasbíral již 39 medailí z mistrovství ČR, a z toho 24 zlatých. Není divu, protože se 
závodnímu jachtingu věnuje od svých 10 let. Zúčastnil se celé řady velkých mezinárodních závodů, stal se 
členem SECTOR No Limits, sdružení nejextrémnějších sportovců světa. Jen Atlantský oceán přeplul zatím 
čtyřikrát. Narodil se v Plzni, kde i žije. Současně v létě tráví mnoho času na Lipenské přehradě, kde má své 
přechodné bydliště.  
 

V současné době trénuje mládežnickou reprezentaci a Sportovní centrum mládeže na moderních akčních lodích 
třídy 29er. Sám se věnuje aktivnímu jachtingu, především rychlým skifům a katamaránům. Loni obsadil 4. 
místo na mistrovství Evropy. Úspěchy slavil i na poli námořního jachtingu, kde s týmem Tři Sestry obsadil 3. 
místo v jednom z nejprestižnějších evropských závodů Rolex Middle Sea Race.  
 

Na přelomu roku byl David se svou posádkou na mistrovství světa na ostrově Langkawi v Malajsii. A z teplých 
končin aktivně na začátku roku skočil na led. V zimně se chtěl věnovat především lednímu jachtingu.  
 

I přes spíše aprílové než únorové počasí David nezahálí. "Hlavním bodem mé současné přípravy je ale 
katamarán Flying Phantom. Na jeho výrobu jsme vloni čekali přes půl roku a nyní jsme jediná posádka ve 
střední a východní Evropě na lodi tohoto typu. Jedná se o extrémně rychlý katamarán, který se doslova vznáší 
nad vodní hladinou. V závodech pak není nouze o divoké situace a častá převržení. Nyní nás v únoru čeká se 
spolujezdcem Milanem Harmáčkem trénink v chorvatském Zadaru, pak v březnu trénink na Lago di Garda v 
Itálii a začátkem dubna se postavíme na start prvního závodu světové série, který se jede v Cannes ve Francii,” 
představil své plány David.  
 

David Křížek je 7 let manželem moderátorky, modelky a Miss Lucie Váchové Křížkové. Mají spolu syna Davida.  
 

Další informace a video  
 

URL| http://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihocesky-kraj/cesky-krumlov/1153-35805-i-pres-kolizi-na-lede-se-
jachtar-david-krizek-chysta-na-dalsi-zavody-ale-uz-na-vode-.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

193. Vyberte svoji sportovní hvězdu Deníku 2015!      
Skóre: 0.87  
Název: Vyberte svoji sportovní hvězdu Deníku 2015!  
Zdroj: Mělnický deník  
Datum: 09.02.2016  
Str.: 14  
Náklad: 227957  
Číslo: 33  
Rubrika: Sport  
Autor: BARBORA WALTEROVÁ  
Odkaz:   http://www.melnicky.denik.cz   
ProfilID: ISA  
Domicil: SE03314B.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: jachting (3)  

Galavečer ankety Nejúspěšnější sportovec Mělnicka se uskuteční ve středu 17. února ve Společenském domě v 
Neratovicích  
 

Mělnicko – Okresní sdružení České unie sportu vyhlašuje spolu s Mělnickým deníkem a ve spolupráci s Městem 
Neratovice a Sport Action, s. r. o. další ročník ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Mělník. Na základě 
návrhů byl sestaven následující přehled sportovců a kolektivů. Z něj vzejdou hlasováním vybraných zástupců 



sponzorů, vedení měst, sportovních funkcionářů a redakčních pracovníků vítězové, kteří budou slavnostně 
odtajněnivestředu 17.února2016 od 18 hodin ve Společenském domě v Neratovicích. Čtenáři Deníku mohou do 
11. února do 14 hodin volit svou hvězdu prostřednictvím originálních kupónů (dole na straně), které budou až 
do uzávěrky každý den vycházet v Mělnického deníku.  
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC Bartoš Josef (jezdectví, JC ČR, středisko Nebužely).  
Češpivová Anna (vodní lyžování, TJ Neratovice).  
Fiala Petr (jachting, TJ Neratovice). Gabčo Josef (futsal, Olympik Mělník).  
Gazdík Jan (box, SK BC Mělník). Koblencová Anna (kanoistika, TJ Kralupy).  
Kořanová Johana (jachting, TJ Neratovice).  
Kubina Matěj (muay thai, Sokol Mělník).  
Macková Anne-Marie (veslování, KVM1881 Mělník).  
Mikeš Matěj (box, SK Boxing Mělník).  
Müllerová Lucie (veslování, KVM1881 Mělník).  
Novák Pavel (workout, Workout Mělník).  
Sedlmajer Adam (vodní lyžování, TJ Neratovice).  
Šátral Jan (tenis, TO SK Mělník). Šedivá Karolína (taekwondo, Hansoo Mělník).  
Šoltys Milan (karate, SK Shotokan Neratovice).  
Truong Tomáš (karate, SK Dragon Neratovice).  
Valsová Zuzana (veslování, KVM1881 Mělník).  
Vegrichtová Denisa (jezdectví, Jezdecký klub Mělník).  
Žampach Ondřej (karate, SK Shotokan Neratovice).  
NEJLEPŠÍ TALENT Bárta Jan (kanoistika, TJ Kralupy). Beránek Jiří (taekwondo, Hansoo Mělník).  
Bejvlová Karolína (orient. běh, SK Los Mělník).  
Brejcha Daniel (karate, SK Dragon Neratovice).  
Brejchová Denisa (karate, SK Dragon Neratovice).  
Dolanská Anežka (karate, SK Shotokan Neratovice).  
Hasnedlová Eliška (jezdectví, Jezdecký klub Mělník).  
Klímová Sára (majorettes sport, Mělnické mažoretky). Král Karel (bojovéumění, Škola čínského kung-fu 
Mělník). Kunertová Nikola (karate, SK Dragon Neratovice).  
Lhotka Michal (záchranářský sport, Nerat. plav. klub).  
Miková Markéta (jezdectví, Jezdecký klub Mělník).  
Nepomucký Václav (atletika, TJ Neratovice).  
Pokorná Pavlína (záchranářský sport, Nerat. plav. klub). Řápek Jan (karate, SK Dragon Neratovice).  
Soběslavský David (karate, SK Dragon Neratovice).  
Stárková Izabela (vodní lyžování, TJ Neratovice).  
Svoboda Jan (záchranářský sport, Nerat. plav. klub).  
Trhoňová Markéta (atletika, TJ Neratovice).  
Váchová Monika (krasobruslení, SBM Mělník).  
Vychová Zuzana (jachting, TJ Neratovice).  
Zítková Aneta (karate, SK Shotokan Neratovice).  
KOLEKTIV – MUŽI B-tým muži Olympik Mělník (futsal).  
J. Pacovský, P. Zach (karate, SK Shotokan Neratovice).  
HC Junior Mělník ml. dorost (hokej).  
Walder, Beneš, Plachý (karate, SK Shotokan Neratovice). Družstvo dorostu U17 (futsal, FC Mělník).  
Kata team žáci karate (SK Dragon Neratovice).  
Kadeti SK Box Mělník (box, SK BC Mělník).  
KOLEKTIV – ŽENY Kunertová, Brejchová, Toběrná (karate SK Dragon Neratovice). Družstvo Majorettes Stars 
(majorettes sport).  
Trhoňová, Blechová, Kálalová a Srnová (atletika, TJ Neratovice). Družstvo mladších žákyň (atletika, TJ 
Neratovice).  
Zítková, Hurdálková, Kalinová karate (Shotokan Neratovice). SÍŇ SLÁVY Moták Martin (taekwondo, Hansoo 
Mělník).  
ZASLOUŽILÝ FUNKCIONÁŘ Janoušková Hedvika (Házená Mělník).  
Novák Ludvík (vodní lyžování, TJ Neratovice).  
Limprecht Petr (taekwondo, Hansoo Mělník).  
Lumpeová Hana (fotbal FC Mělník). Veselý František (plavání, Neratovický plavecký klub).  
KRAJÁNEK Chlastáková Jitka (fotbal, SK Slavia Praha).  
TRENÉR Grabmüller Karel (fotbal, FK Pšovka Mělník).  
Lávková Marta (Házená Mělník). Marounek Kryštof (box, BC Mělník).  
Petržílek Zbyšek (karate, SK Shotokan Neratovice).  
Škanta Pavel (plavání, Neratovický plavecký klub).  
HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC Kříž Miroslav (taekwondo, Hansoo Mělník).  
Procházková Eva (plavání, lyžování SK Pojďte dál Neratovice). FAIR PLAY Dobsová Miroslava (všeobecný sport).  
Šedivá Karolína (taekwondo, Hansoo Mělník).  
Více o nominovaných se dočtete na melnicky.denik.cz.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Galavečer ankety Nejúspěšnější sportovec Mělnicka se uskuteční ve středu 17. února ve Společenském domě v 
Neratovicích  
 

"  
 

Okresní sdružení České unie sportu vyhlašuje spolu s Mělnickým deníkem a ve spolupráci s Městem Neratovice 
a Sport Action, s. r. o. další ročník ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Mělník. Návrhy do jednotlivých z 
téměř desítky kategorií mohly sportovní jednoty, kluby a další sportovní subjekty posílat na adresu ČUS. Na 
základě návrhů byl sestaven následující přehled sportovců a kolektivů. Z něj vzejdou hlasováním vybraných 
zástupců sponzorů, vedení měst, sportovních funkcionářů a redakčních pracovníků vítězové, kteří budou 
slavnostně odtajněni ve středu 17. února 2016 od 18 hodin ve Společenském domě v Neratovicích. Čtenáři 
Deníku mohou do 11. února do 14 hodin volit svou hvězdu prostřednictvím originálních kupónů (dole na 
straně), které budou až do uzávěrky každý den vycházet v Mělnického deníku.  
 

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC  
 

Bartoš Josef (jezdectví, JC ČR, středisko Nebužely ) 2. místo Velká pardubická 2015. 72 překážkových vítězství 
v roce 2015 (rekord v historii českých překážkových žokejů), 2. místo v Českém překážkovém šampionátu, 1. 
místo v překážkovém šampionátu Itálie.  
 

Češpivová Anna (vodní lyžování, TJ Neratovice) 2. místo ME do 21 let ve slalomu, 3. místo ME družstev. 
Čtyřikrát 1. místo AMČR ve slalomu, skoku, figurách a kombinaci. Držitelka Českého rekordu ve slalomu.  
 

Fiala Petr (jachting, TJ Neratovice) 11. místo MS lodní třída Melges, 1. místo mistrovství Rakouska LT Melges, 
1. místo MČR LT D-One Lipno, 1. místo MČR LT Team Race.  
 

Gabčo Josef (futsal, Olympik Mělník) Opora druholigového Olympiku, hostování v prvoligovém týmu Benago 
Zruč n. S., kde v 9 zápasech nastřílel 11 gólů. Dvojnásobný mistr ČR v juniorské kategorii U18.  
 

Gazdík Jan (box, SK BC Mělník) 9.-15. místo MSJ v Petrohradě, 9.-15. místo MEJ ve Lvově, 1. místo MČR 
kadetů, 2. místo turnaj Olympijských nadějí Ústí n. Labem.  
 

Koblencová Anna (kanoistika, TJ Kralupy) 2. místo MS do 23 let singl kanoe družstva, 2. místo MČR st. dorost 
singl kanoe, dvakrát 3. místo MČR starší dorost kajak a kajak družstva.  
 

Kořanová Johana (jachting, TJ Neratovice) 57. místo ME LT 29r ze 129 lodí, 1. místo MČR LT 29r, 3. místo 
mistrovství Slovinska LT Fireball, 5. místo Easter Regata Garda LT 29r.  
 

Kubina Matěj (muay thai, Sokol Mělník) 2. místo ČR v kategorii do 72,57 kg.  
 

Macková Anne-Marie (veslování, KVM1881 Mělník) 1. místo závod olymp. nadějí CEFTA čtyřka párová, 1. místo 
MČR dorostenek, čtyřka párová, 2. místo MČR dorostenek dvojskif sprint, 3. místo MČR dorostenek, čtyřka 
párová.  
 



Mikeš Matěj (box, SK Boxing Mělník) 2. místo MČR juniorů v kategorii do 69 kg, 2. místo na mezin. turnaji v 
Krnově v kat. do 69 kg.  
 

Müllerová Lucie (veslování, KVM1881 Mělník) 4. místo ME juniorů, osma s kormidelníkem, 2. místo MČR 
juniorek, dvojskif, 2. místo MČR juniorek, osma s kormidelníkem, 3. místo MČR juniorek, sprint dvojskif.  
 

Novák Pavel (workout, Workout Mělník) 4. místo MČR Street Workout Praha, 1. místo Street Workout Rakovník.  
 

Sedlmajer Adam (vodní lyžování, TJ Neratovice) 1. místo MS muži v kombinaci, 2. místo MS muži figury, 1. 
místo ME muži v kombinaci, 3. místo ME muži slalom, český rekordu ve skoku.  
 

Šátral Jan (tenis, TO SK Mělník) Dvakrát 1. místo na turnajích Futures ATP, 7x čtvrtfinalista turnajů Challenger 
ATP. Účastník kvalifikace US Open a Australian Open, 208. místo v aktuálním žebříčku ATP.  
 

Šedivá Karolína (taekwondo, Hansoo Mělník) 1. místo Národní liga ČR, 2. místo Czech Open, 2. místo Moravia 
Pomsae Cup, 1. místo Havířovský pohár.  
 

Šoltys Milan (karate, SK Shotokan Neratovice) 3. místo ME JKA kata tým jun., Belgie, 5. místo ME JKA kata 
kadeti, Belgie, 5. místo ME ESKA kata kadeti, Švýcarsko, 1. místo MČR JKA jun., kata, 1. místo MČR JKA st. 
dorostenci, kata.  
 

Truong Tomáš (karate, SK Dragon Neratovice) 3. místo ME WUKF Belgie, 1. místo Přebor Prahy, dvakrát 2. 
místo Grand Prix Ústí n. L.  
 

Valsová Zuzana (veslování, KVM1881 Mělník) 4. místo ME juniorů, čtyřka bez kormidelníka, 1. místo MČR 
juniorů, čtyřka párová, 2. místo MČR juniorů, skif dlouhá trať, 2. místo MČR juniorů, dvojskif juniorky.  
 

Vegrichtová Denisa (jezdectví, Jezdecký klub Mělník) 1. místo v seriálu Amazonky Cup, 1. místo Styl šampionát 
juniorů 2015, 6. místo v žebříčku nejúspěšnějších juniorů ČR. Finalistka Junior Cupu Českého skokového 
poháru.  
 

Žampach Ondřej (karate, SK Shotokan Neratovice) 7. místo MS WSKA kata individual junioři, 4. místo ME JKA 
kata kadeti, 3. místo MČR JKA individual kadeti.  
 

NEJLEPŠÍ TALENT  
 

Bárta Jan (kanoistika, TJ Kralupy) 1. místo MČR dorostu kombinace kajak, 2. místo MČR dorostu ve slalomu, 3. 
místo MČR starší dorost kajak družstva.  
 

Beránek Jiří (taekwondo, Hansoo Mělník) 1. místo v Národní lize Taekwondo ČR, 1. místo Czech Open, 1. 
Májový Pohár, 1. místo TNT Cup Rakousko.  
 

Bejvlová Karolína (orient. běh, SK Los Mělník) 3. místo MČR v krátkém orient. běhu na lyžích, 1. místo ve Stč. 
žebříčku kategorie U14. Dvakrát 1. místo mistr. Stč. oblasti sprint a krátká trať, 1. 2. místo mistr. Stč. oblasti 
klasická trať.  
 

Brejcha Daniel (karate, SK Dragon Neratovice) 5. místo ME WUKF Belgie, dvakrát 1. místo Evropský pohár, 
šestkrát 1. místo MČR, 1. místo v žebříčku žáků ČR do 13 let kata a kumite.  
 

Brejchová Denisa (karate, SK Dragon Neratovice) 3. místo ME WUKF kata Belgie, 3. místo ME WUKF kumite 
Belgie. Šestkrát 1. místo MČR, 2. místo v žebříčku ml. žáků do 13 let ČR kat. kata.  
 

Dolanská Anežka (karate, SK Shotokan Neratovice) 1. místo ME JKA kumite tým, 3. místo ME JKA kumite 
individual, 2. místo MČR kumite individual, 2. místo MČR liga družstev žáci.  
 



Hasnedlová Eliška (jezdectví, Jezdecký klub Mělník) 1. místo MČR skok pony, kateg. A, 2. místo MČR drezúra 
pony, kateg. A, 1. místo Superfinále styl pony A, 1. místo Přebor Střed. oblasti v drezúře a skoku.  
 

Klímová Sára (majorettes sport, Mělnické mažoretky) 2. místo ME juniorek sólo formace, dvakrát 1. místo MČR 
solo baton a pom pon klasik, 2. místo Vienna Christmas Open sólo formace.  
 

Král Karel (bojové umění, Škola čínského kung-fu Mělník) 3. a 4. místo ME wushu v Bulharsku, dvakrát 1. 
místo Hungarian championship 2015, dvakrát 1. místo Národní pohár wushu 2015.  
 

Kunertová Nikola (karate, SK Dragon Neratovice) 1. místo ME WUKF Belgie kata, šestkrát 1. místo MČR.  
 

Lhotka Michal (záchranářský sport, Nerat. plav. klub) 19. místo ME juniorů ve Španělsku, 2. místo MČR juniorů 
a dospělých Brno, čtyřikrát 1. místo MČR st. žactva.  
 

Miková Markéta (jezdectví, Jezdecký klub Mělník) 1. místo MČR družstev děti, 4. místo MČR děti jednotlivci, 2. 
místo Styl šampionát dětí 2015, 6. místo v žebříčku nejlepších dětí ČR.  
 

Nepomucký Václav (atletika, TJ Neratovice) čtyřikrát 1. místo v Přeborech Stč. kraje ve vrhu koulí. Nejlepší 
koulař ve své kategorii ve Stč. kraji.  
 

Pokorná Pavlína (záchranářský sport, Nerat. plav. klub) 20. místo ME juniorů Španělsko, čtyřikrát 1. místo MČR 
juniorů a dospělých Brno. Čtyřikrát 1. místo MČR st. žactva Brno.  
 

Řápek Jan (karate, SK Dragon Neratovice) 1. místo ME WUKF Belgie kata, 1. místo MČR.  
 

Soběslavský David (karate, SK Dragon Neratovice) 1. místo ME WUKF kategorie kumite, 1. místo MČR.  
 

Stárková Izabela (vodní lyžování, TJ Neratovice) čtyřikrát 1. místo MČR juniorů figury, slalom, skok a 
kombinace. Nově zařazena do reprezentace ČR.  
 

Svoboda Jan (záchranářský sport, Nerat. plav. klub) 18. místo ME juniorů Španělsko, 1. místo MČR st. žactva, 
čtyřikrát 1. místo MČR st. žactva, družstva.  
 

Trhoňová Markéta (atletika, TJ Neratovice) 1. místo v Přeborech Stč. kraje ve skoku dalekém, 1. místo v 
Přeborech Stč. kraje v běhu na 60 metrů. Reprezentantka družstva žákyň Středočeského kraje.  
 

Váchová Monika (krasobruslení, SBM Mělník) 2. místo v Poháru ČR, kategorie nováčci.  
 

Vychová Zuzana (jachting, TJ Neratovice) 17. místo MS lodní třída Cadet (4. v kategorii dívek), 1. místo 
Central European LT Cadet, 1. místo MČR LT Cadet, 1. místo Pohár ČR LT Cadet.  
 

Zítková Aneta (karate, SK Shotokan Neratovice) 2. místo ME JKA kumite tým dívky do 13 let, 2. místo ME JKA 
kata tým dívky do 13 let, 2. místo MČR kumite dívky do 13 let, 2. místo MČR kata individual dívky do 13 let.  
 

KOLEKTIV MUŽI  
 

B-tým muži futsal Olympik Mělník 1. místo v KP muži, postup do futsalové divize.  
 

J. Pacovský, P. Zach (karate, SK Shotokan Neratovice) 3. místo na ME ESKA juniorů.  
 

HC Junior Mělník ml. dorost (hokej ) 1. místo v lize mladšího dorostu, historicky první postup mělnického týmu 
do extraligy mladšího dorostu.  
 



Walder, Beneš, Plachý (karate, SK Shotokan Neratovice) 1. místo ME JKA kata team do 18 let, Bochum, 1. 
místo MČR JKA st. dorostu, kata team, 1. místo MČR JKA junioři, kata team .  
 

Družstvo dorostu U17 (futsal, FC Mělník) 1. místo I.A třída starších žáků jaro 2015, 2. místo po podzimu v 
krajském přeboru dorostu (historický úspěch v novodobé historii mělnické kopané).  
 

Kata team žáci (karate SK Dragon Neratovice) 1. místo MČR ČSKe, 1. místo GP Ústí nad Labem, 1. místo MČR 
ČABK.  
 

Kadeti SK Box Mělník (box, SK BC Mělník) 2. místo Stč. oblasti v jun. lize mládeže z 32 oddílů.  
 

KOLEKTIV ŽENY  
 

Kunertová, Brejchová, Toběrná (karate SK Dragon Neratovice) 1. místo MČR ČSKe ml. žákyně, 1. místo MČR 
CAOKK ml. žákyně, 1. místo MČR FSKA ml. žákyně.  
 

Družstvo Majorettes Stars (majorettes sport) Mažoretky Mělník 2. místo MČR baton juniorky, 3. místo region 
ČR baton juniorky.  
 

Trhoňová, Blechová, Kálalová a Srnová (atletika, TJ Neratovice) 1. místo Přebory Stč. kraje ve štafetě 4x60 
metrů, suverénní vítězství ve všech vypsaných závodech Přeboru Stč. kraje.  
 

Družstvo mladších žákyň (atletika, TJ Neratovice) 3. místo celkově Přebory Stč. kraje družstev ml. žákyň.  
 

Zítková, Hurdálková, Kalinová (karate Shotokan Neratovice) 2. místo ME JKA kata team.  
 

SÍŇ SLÁVY  
 

Moták Martin (taekwondo, Hansoo Mělník) Dlouholetý trenér, držitel 4. danu. Mnohonásobný mistr ČR, základní 
kámen reprezentace. Stále je aktivním trenérem a zkušeným rozhodčím, žádaný i na prestižních zahraničních 
turnajích.  
 

ZASLOUŽILÝ FUNKCIONÁŘ  
 

Janoušková Hedvika (Házená Mělník) Dlouholetá funkcionářka mělnické házené, členka výboru a pokladník 
klubu. Nepostradatelný článek pro mělnickou házenou, v současné době navíc pracuje jako vedoucí družstva 
žáků.  
 

Novák Ludvík (vodní lyžování, TJ Neratovice) Jeden ze zakladatelů klubu vodního lyžování TJ Neratovice, kdy 
od jeho založení až do současnosti pracuje v jeho vedeni. V roce 1990 byl pověřen založením Českého svazu 
vodního lyžování a poté zvolen jeho prezidentem. Tuto funkci stejně jako funkci předsedy WSN TJ Neratovice 
zastává dodnes.  
 

Limprecht Petr (taekwondo, Hansoo Mělník) Předseda a zakladatel klubu Hansoo Mělník. Vedoucí rozhodčích 
taekwondo České republiky, mezinárodní rozhodčí. Držitel 5. danu. Vedoucí národní reprezentace, která v roce 
2015 získala 5 medailí z mistrovství Evropy.  
 

Lumpeová Hana (fotbal FC Mělník) Nepostradatelná sekretářka mělnického fotbalového klubu, která spravuje 
agendu hned pro třináct týmů a dále se stará o zázemí fotbalového areálu Na Podolí.  
 

Veselý František (plavání, Neratovický plavecký klub) Zakladatel neratovického plaveckého oddílu NePK v roce 
1986. Oddílem prošlo kolem tisíce plavců a od roku 1996 i vodních záchranářů. Oddíl se pyšní řadou medailí ze 
světových i evropských šampionátů.  
 

KRAJÁNEK  



 

Chlastáková Jitka (fotbal, SK Slavia Praha) Odchovankyně fotbalového klubu FC Mělník neunikla pozornosti 
skautů a ještě v mládežnickém věku přestoupila do SK Slavia Praha. V loňské sezóně se podílela na zisku titulu 
mistra ligy a s týmem postoupila až do čtvrtfinále Ligy Mistrů. Reprezentantka ČR.  
 

TRENÉR  
 

Grabmüller Karel (fotbal, FK Pšovka Mělník) Dlouholetý úspěšný fotbalový trenér A licence, který se nejen 
vysokou úrovní tréninkových jednotek výrazně podepsal na postupu A týmu FK Pšovka Mělník do fotbalové 1.A 
třídy.  
 

Lávková Marta (Házená Mělník) Její práce trenérky zejména s házenkářským potěrem je pro mělnickou 
házenou nedocenitelná. Dlouhodobě se věnuje výchově nejmenších házenkářů a v současné době má na 
starosti kategorii přípravka ve věku 7-8 let.  
 

Marounek Kryštof (box, BC Mělník) Jednatel klubu BC Mělník, trenér českého reprezentanta a mistra ČR Jana 
Gazdíka. Dále družstva kadetů, kteří získali druhé místo v konkurenci dvaatřiceti oddílů v přeboru Stč. oblasti.  
 

Petržílek Zbyšek (karate, SK Shotokan Neratovice) Předseda a hlavní trenér nejúspěšnějšího oddílu karate JKA 
v ČR. Za pětadvaceti let trenérské činnosti v Neratovicích vychoval více než tisíc zájemců o bojové sporty. Jeho 
svěřenci získali 22 titulů mistrů Evropy a 88 medailí ze světových a evropských šampionátů.  
 

Škanta Pavel (plavání, Neratovický plavecký klub ) pod jeho vedením vznikl v Neratovickém plaveckém klubu 
špičkový tým záchranářského sportu v České republice. díky jeho trenérské práci se evropského šampionátu v 
záchranářském sportu zúčastnilo hned pět sportovců z celkových deseti za Českou republiku.  
 

HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC  
 

Kříž Miroslav (taekwondo, Hansoo Mělník ) 1. místo Moravia Pomsae Cup 2015, 1. místo Prague Open 2015, 2. 
místo Moravia Pomsae Cup 2015, kategorie dvojic. Závodí s protézou do poloviny stehenní kosti.  
 

Procházková Eva (plavání, lyžování SK Pojďte dál Neratovice ) 3. místo 100 m volný způsob, Světové letní hry 
pro mentálně postižené sportovce v Los Angeles, 1. místo krajské závody 100 m volný způsob, 1. místo MČR 
pro mentálně postižené sportovce obří slalom.  
 

FAIR PLAY  
 

Dobsová Miroslava (všeobecný sport) Sport pro život. Přes svou vlastní plaveckou závodní dráhu se věnuje 
mnoha charitativním projektům, namátkou Běhu naděje pro onkologicky nemocné děti, který propojila s 
neratovickým veletrhem sportu a s akcí Sportem pro život. Dále se věnuje hodinám Move-it, trampolínkám, 
Schwinn cyclingu a dalším sportovním projektům.  
 

Šedivá Karolína (taekwondo, Hansoo Mělník) Mimo svou individuální kategorii Karolína závodí také v páru s 
handicapovaným sportovcem Miroslavem Křížem, kterého se snaží vyburcovat ke stále lepším výsledkům. V 
soutěži párů soupeří nezřídka se zdravými soupeři a přesto se jim daří získávat medailová umístění."  
 

URL| http://melnicky.denik.cz/ostatni_region/nominace-vyberte-svoji-sportovni-hvezdu-deniku-2015-
20160204.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Jižní Čechy – Hned tři reprezentanti jižních Čech, Dan Bína, Michaela Pavlišová a Nikol Staňková, se prosadili 
mezi elitní desítku v anketě Českého svazu jachtingu o nejlepšího jachtaře roku 2015.  
Vanketě, jejíž začátek se datuje do roku 1987, hlasovalo 82 delegátů, kteří vybírali první tři v každé kategorii. 
Absolutním vítězem se stal brněnský Ondra Teplý, jenž vyhrál jak v absolutním pořadí, tak i v kategorii juniorů.  
Srdce každého jihočeského jachtaře určitě potěší, že třetí místo v absolutním pořadí získal handicapovaný 
jachtař ve třídě 2,4M Dan Bína ze Včelné, jenž se v Austrálii jako první český handicapovaný jachtař 
kvalifikoval na paralympiádu do Ria a dle nastavených pravidel by měl naši republiku v Riu 2016 i 
reprezentovat!  
Vedle bronzu v absolutním pořadí si Dan Bína s velkým náskokem a 134 body "vyjel" před plzeňským Milanem 
Hájkem (107 bodů) také zlato v kategorii mužů.  
A aby nebylo jihočeské radosti v hostinci Na Staré Sokolovně v Praze – Podolí málo, bronz mezi juniorkami si 
vyjela tornadistka Michaela Pavlišová z YC Kovářov na Lipně, patnáctiletá studentka 
pátétřídyosmiletéhogymnáziav Č. Krumlově. "Takové ocenění jsme vůbec nečekali. Již samotná nominace byla 
velkým úspěchem. Toho, že delegáti, a to jsou samí jachtařští odborníci, dali Míše hlasy, si opravdu moc 
ceníme," nesnažil se skrývat své dojetí tatínek, trenér a parťák na jedné lodi Zdeněk Pavliš.  
Nikol Staňková (YC Lipno nad Vltavou) se v juniorkách umístila na 4. – 6. místě.  
Všem oceněným s gratulací přispěchal nejen předseda Českého svazu jachtingu Karel Bauer, nebo stříbrná 
česká jachtařka Lenka Šmídová, ale i jedenáctinásobný vítěz této ankety a jachtař s jihočeskými kořeny, 
nestárnoucí a nepřekonatelný Michael Maier.  
 

Foto: DAN BÍNA se stal nejlepší jachtařem roku.  
Foto: Pavlína Soukupová  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Jižní Čechy – Hned tři reprezentanti jižních Čech, Dan Bína, Michaela Pavlišová a Nikol Staňková, se prosadili 
mezi elitní desítku v anketě Českého svazu jachtingu o nejlepšího jachtaře roku 2015.  
Vanketě, jejíž začátek se datuje do roku 1987, hlasovalo 82 delegátů, kteří vybírali první tři v každé kategorii. 
Absolutním vítězem se stal brněnský Ondra Teplý, jenž vyhrál jak v absolutním pořadí, tak i v kategorii juniorů.  
Srdce každého jihočeského jachtaře určitě potěší, že třetí místo v absolutním pořadí získal handicapovaný 
jachtař ve třídě 2,4M Dan Bína ze Včelné, jenž se v Austrálii jako první český handicapovaný jachtař 
kvalifikoval na paralympiádu do Ria a dle nastavených pravidel by měl naši republiku v Riu 2016 i 
reprezentovat!  
Vedle bronzu v absolutním pořadí si Dan Bína s velkým náskokem a 134 body "vyjel" před plzeňským Milanem 
Hájkem (107 bodů) také zlato v kategorii mužů.  
A aby nebylo jihočeské radosti v hostinci Na Staré Sokolovně v Praze – Podolí málo, bronz mezi juniorkami si 
vyjela tornadistka Michaela Pavlišová z YC Kovářov na Lipně, patnáctiletá studentka 
pátétřídyosmiletéhogymnáziav Č. Krumlově. "Takové ocenění jsme vůbec nečekali. Již samotná nominace byla 



velkým úspěchem. Toho, že delegáti, a to jsou samí jachtařští odborníci, dali Míše hlasy, si opravdu moc 
ceníme," nesnažil se skrývat své dojetí tatínek, trenér a parťák na jedné lodi Zdeněk Pavliš.  
Nikol Staňková (YC Lipno nad Vltavou) se v juniorkách umístila na 4. – 6. místě.  
Všem oceněným s gratulací přispěchal nejen předseda Českého svazu jachtingu Karel Bauer, nebo stříbrná 
česká jachtařka Lenka Šmídová, ale i jedenáctinásobný vítěz této ankety a jachtař s jihočeskými kořeny, 
nestárnoucí a nepřekonatelný Michael Maier.  
 

Foto: DAN BÍNA ze Včelné je nejlepším jachtařem roku.  
Foto: PavlaSoukupová  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Galavečer ankety Nejúspěšnější sportovec Mělnicka se uskuteční ve středu 17. února ve Společenském domě v 
Neratovicích  
 

"  
 

Okresní sdružení České unie sportu vyhlašuje spolu s Mělnickým deníkem a ve spolupráci s Městem Neratovice 
a Sport Action, s. r. o. další ročník ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Mělník. Návrhy do jednotlivých z 
téměř desítky kategorií mohly sportovní jednoty, kluby a další sportovní subjekty posílat na adresu ČUS. Na 
základě návrhů byl sestaven následující přehled sportovců a kolektivů. Z něj vzejdou hlasováním vybraných 
zástupců sponzorů, vedení měst, sportovních funkcionářů a redakčních pracovníků vítězové, kteří budou 
slavnostně odtajněni ve středu 17. února 2016 od 18 hodin ve Společenském domě v Neratovicích. Čtenáři 
Deníku mohou do 11. února do 14 hodin volit svou hvězdu prostřednictvím originálních kupónů (dole na 
straně), které budou až do uzávěrky každý den vycházet v Mělnického deníku.  
 

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC  
 

Bartoš Josef (jezdectví, JC ČR, středisko Nebužely ) 2. místo Velká pardubická 2015. 72 překážkových vítězství 
v roce 2015 (rekord v historii českých překážkových žokejů), 2. místo v Českém překážkovém šampionátu, 1. 
místo v překážkovém šampionátu Itálie.  
 

Češpivová Anna (vodní lyžování, TJ Neratovice) 2. místo ME do 21 let ve slalomu, 3. místo ME družstev. 
Čtyřikrát 1. místo AMČR ve slalomu, skoku, figurách a kombinaci. Držitelka Českého rekordu ve slalomu.  
 

Fiala Petr (jachting, TJ Neratovice) 11. místo MS lodní třída Melges, 1. místo mistrovství Rakouska LT Melges, 
1. místo MČR LT D-One Lipno, 1. místo MČR LT Team Race.  
 

Gabčo Josef (futsal, Olympik Mělník) Opora druholigového Olympiku, hostování v prvoligovém týmu Benago 
Zruč n. S., kde v 9 zápasech nastřílel 11 gólů. Dvojnásobný mistr ČR v juniorské kategorii U18.  
 

Gazdík Jan (box, SK BC Mělník) 9.-15. místo MSJ v Petrohradě, 9.-15. místo MEJ ve Lvově, 1. místo MČR 
kadetů, 2. místo turnaj Olympijských nadějí Ústí n. Labem.  
 

Koblencová Anna (kanoistika, TJ Kralupy) 2. místo MS do 23 let singl kanoe družstva, 2. místo MČR st. dorost 



singl kanoe, dvakrát 3. místo MČR starší dorost kajak a kajak družstva.  
 

Kořanová Johana (jachting, TJ Neratovice) 57. místo ME LT 29r ze 129 lodí, 1. místo MČR LT 29r, 3. místo 
mistrovství Slovinska LT Fireball, 5. místo Easter Regata Garda LT 29r.  
 

Kubina Matěj (muay thai, Sokol Mělník) 2. místo ČR v kategorii do 72,57 kg.  
 

Macková Anne-Marie (veslování, KVM1881 Mělník) 1. místo závod olymp. nadějí CEFTA čtyřka párová, 1. místo 
MČR dorostenek, čtyřka párová, 2. místo MČR dorostenek dvojskif sprint, 3. místo MČR dorostenek, čtyřka 
párová.  
 

Mikeš Matěj (box, SK Boxing Mělník) 2. místo MČR juniorů v kategorii do 69 kg, 2. místo na mezin. turnaji v 
Krnově v kat. do 69 kg.  
 

Müllerová Lucie (veslování, KVM1881 Mělník) 4. místo ME juniorů, osma s kormidelníkem, 2. místo MČR 
juniorek, dvojskif, 2. místo MČR juniorek, osma s kormidelníkem, 3. místo MČR juniorek, sprint dvojskif.  
 

Novák Pavel (workout, Workout Mělník) 4. místo MČR Street Workout Praha, 1. místo Street Workout Rakovník.  
 

Sedlmajer Adam (vodní lyžování, TJ Neratovice) 1. místo MS muži v kombinaci, 2. místo MS muži figury, 1. 
místo ME muži v kombinaci, 3. místo ME muži slalom, český rekordu ve skoku.  
 

Šátral Jan (tenis, TO SK Mělník) Dvakrát 1. místo na turnajích Futures ATP, 7x čtvrtfinalista turnajů Challenger 
ATP. Účastník kvalifikace US Open a Australian Open, 208. místo v aktuálním žebříčku ATP.  
 

Šedivá Karolína (taekwondo, Hansoo Mělník) 1. místo Národní liga ČR, 2. místo Czech Open, 2. místo Moravia 
Pomsae Cup, 1. místo Havířovský pohár.  
 

Šoltys Milan (karate, SK Shotokan Neratovice) 3. místo ME JKA kata tým jun., Belgie, 5. místo ME JKA kata 
kadeti, Belgie, 5. místo ME ESKA kata kadeti, Švýcarsko, 1. místo MČR JKA jun., kata, 1. místo MČR JKA st. 
dorostenci, kata.  
 

Truong Tomáš (karate, SK Dragon Neratovice) 3. místo ME WUKF Belgie, 1. místo Přebor Prahy, dvakrát 2. 
místo Grand Prix Ústí n. L.  
 

Valsová Zuzana (veslování, KVM1881 Mělník) 4. místo ME juniorů, čtyřka bez kormidelníka, 1. místo MČR 
juniorů, čtyřka párová, 2. místo MČR juniorů, skif dlouhá trať, 2. místo MČR juniorů, dvojskif juniorky.  
 

Vegrichtová Denisa (jezdectví, Jezdecký klub Mělník) 1. místo v seriálu Amazonky Cup, 1. místo Styl šampionát 
juniorů 2015, 6. místo v žebříčku nejúspěšnějších juniorů ČR. Finalistka Junior Cupu Českého skokového 
poháru.  
 

Žampach Ondřej (karate, SK Shotokan Neratovice) 7. místo MS WSKA kata individual junioři, 4. místo ME JKA 
kata kadeti, 3. místo MČR JKA individual kadeti.  
 

NEJLEPŠÍ TALENT  
 

Bárta Jan (kanoistika, TJ Kralupy) 1. místo MČR dorostu kombinace kajak, 2. místo MČR dorostu ve slalomu, 3. 
místo MČR starší dorost kajak družstva.  
 

Beránek Jiří (taekwondo, Hansoo Mělník) 1. místo v Národní lize Taekwondo ČR, 1. místo Czech Open, 1. 
Májový Pohár, 1. místo TNT Cup Rakousko.  
 

Bejvlová Karolína (orient. běh, SK Los Mělník) 3. místo MČR v krátkém orient. běhu na lyžích, 1. místo ve Stč. 
žebříčku kategorie U14. Dvakrát 1. místo mistr. Stč. oblasti sprint a krátká trať, 1. 2. místo mistr. Stč. oblasti 



klasická trať.  
 

Brejcha Daniel (karate, SK Dragon Neratovice) 5. místo ME WUKF Belgie, dvakrát 1. místo Evropský pohár, 
šestkrát 1. místo MČR, 1. místo v žebříčku žáků ČR do 13 let kata a kumite.  
 

Brejchová Denisa (karate, SK Dragon Neratovice) 3. místo ME WUKF kata Belgie, 3. místo ME WUKF kumite 
Belgie. Šestkrát 1. místo MČR, 2. místo v žebříčku ml. žáků do 13 let ČR kat. kata.  
 

Dolanská Anežka (karate, SK Shotokan Neratovice) 1. místo ME JKA kumite tým, 3. místo ME JKA kumite 
individual, 2. místo MČR kumite individual, 2. místo MČR liga družstev žáci.  
 

Hasnedlová Eliška (jezdectví, Jezdecký klub Mělník) 1. místo MČR skok pony, kateg. A, 2. místo MČR drezúra 
pony, kateg. A, 1. místo Superfinále styl pony A, 1. místo Přebor Střed. oblasti v drezúře a skoku.  
 

Klímová Sára (majorettes sport, Mělnické mažoretky) 2. místo ME juniorek sólo formace, dvakrát 1. místo MČR 
solo baton a pom pon klasik, 2. místo Vienna Christmas Open sólo formace.  
 

Král Karel (bojové umění, Škola čínského kung-fu Mělník) 3. a 4. místo ME wushu v Bulharsku, dvakrát 1. 
místo Hungarian championship 2015, dvakrát 1. místo Národní pohár wushu 2015.  
 

Kunertová Nikola (karate, SK Dragon Neratovice) 1. místo ME WUKF Belgie kata, šestkrát 1. místo MČR.  
 

Lhotka Michal (záchranářský sport, Nerat. plav. klub) 19. místo ME juniorů ve Španělsku, 2. místo MČR juniorů 
a dospělých Brno, čtyřikrát 1. místo MČR st. žactva.  
 

Miková Markéta (jezdectví, Jezdecký klub Mělník) 1. místo MČR družstev děti, 4. místo MČR děti jednotlivci, 2. 
místo Styl šampionát dětí 2015, 6. místo v žebříčku nejlepších dětí ČR.  
 

Nepomucký Václav (atletika, TJ Neratovice) čtyřikrát 1. místo v Přeborech Stč. kraje ve vrhu koulí. Nejlepší 
koulař ve své kategorii ve Stč. kraji.  
 

Pokorná Pavlína (záchranářský sport, Nerat. plav. klub) 20. místo ME juniorů Španělsko, čtyřikrát 1. místo MČR 
juniorů a dospělých Brno. Čtyřikrát 1. místo MČR st. žactva Brno.  
 

Řápek Jan (karate, SK Dragon Neratovice) 1. místo ME WUKF Belgie kata, 1. místo MČR.  
 

Soběslavský David (karate, SK Dragon Neratovice) 1. místo ME WUKF kategorie kumite, 1. místo MČR.  
 

Stárková Izabela (vodní lyžování, TJ Neratovice) čtyřikrát 1. místo MČR juniorů figury, slalom, skok a 
kombinace. Nově zařazena do reprezentace ČR.  
 

Svoboda Jan (záchranářský sport, Nerat. plav. klub) 18. místo ME juniorů Španělsko, 1. místo MČR st. žactva, 
čtyřikrát 1. místo MČR st. žactva, družstva.  
 

Trhoňová Markéta (atletika, TJ Neratovice) 1. místo v Přeborech Stč. kraje ve skoku dalekém, 1. místo v 
Přeborech Stč. kraje v běhu na 60 metrů. Reprezentantka družstva žákyň Středočeského kraje.  
 

Váchová Monika (krasobruslení, SBM Mělník) 2. místo v Poháru ČR, kategorie nováčci.  
 

Vychová Zuzana (jachting, TJ Neratovice) 17. místo MS lodní třída Cadet (4. v kategorii dívek), 1. místo 
Central European LT Cadet, 1. místo MČR LT Cadet, 1. místo Pohár ČR LT Cadet.  
 

Zítková Aneta (karate, SK Shotokan Neratovice) 2. místo ME JKA kumite tým dívky do 13 let, 2. místo ME JKA 
kata tým dívky do 13 let, 2. místo MČR kumite dívky do 13 let, 2. místo MČR kata individual dívky do 13 let.  



 

KOLEKTIV MUŽI  
 

B-tým muži futsal Olympik Mělník 1. místo v KP muži, postup do futsalové divize.  
 

J. Pacovský, P. Zach (karate, SK Shotokan Neratovice) 3. místo na ME ESKA juniorů.  
 

HC Junior Mělník ml. dorost (hokej ) 1. místo v lize mladšího dorostu, historicky první postup mělnického týmu 
do extraligy mladšího dorostu.  
 

Walder, Beneš, Plachý (karate, SK Shotokan Neratovice) 1. místo ME JKA kata team do 18 let, Bochum, 1. 
místo MČR JKA st. dorostu, kata team, 1. místo MČR JKA junioři, kata team .  
 

Družstvo dorostu U17 (futsal, FC Mělník) 1. místo I.A třída starších žáků jaro 2015, 2. místo po podzimu v 
krajském přeboru dorostu (historický úspěch v novodobé historii mělnické kopané).  
 

Kata team žáci (karate SK Dragon Neratovice) 1. místo MČR ČSKe, 1. místo GP Ústí nad Labem, 1. místo MČR 
ČABK.  
 

Kadeti SK Box Mělník (box, SK BC Mělník) 2. místo Stč. oblasti v jun. lize mládeže z 32 oddílů.  
 

KOLEKTIV ŽENY  
 

Kunertová, Brejchová, Toběrná (karate SK Dragon Neratovice) 1. místo MČR ČSKe ml. žákyně, 1. místo MČR 
CAOKK ml. žákyně, 1. místo MČR FSKA ml. žákyně.  
 

Družstvo Majorettes Stars (majorettes sport) Mažoretky Mělník 2. místo MČR baton juniorky, 3. místo region 
ČR baton juniorky.  
 

Trhoňová, Blechová, Kálalová a Srnová (atletika, TJ Neratovice) 1. místo Přebory Stč. kraje ve štafetě 4x60 
metrů, suverénní vítězství ve všech vypsaných závodech Přeboru Stč. kraje.  
 

Družstvo mladších žákyň (atletika, TJ Neratovice) 3. místo celkově Přebory Stč. kraje družstev ml. žákyň.  
 

Zítková, Hurdálková, Kalinová (karate Shotokan Neratovice) 2. místo ME JKA kata team.  
 

SÍŇ SLÁVY  
 

Moták Martin (taekwondo, Hansoo Mělník) Dlouholetý trenér, držitel 4. danu. Mnohonásobný mistr ČR, základní 
kámen reprezentace. Stále je aktivním trenérem a zkušeným rozhodčím, žádaný i na prestižních zahraničních 
turnajích.  
 

ZASLOUŽILÝ FUNKCIONÁŘ  
 

Janoušková Hedvika (Házená Mělník) Dlouholetá funkcionářka mělnické házené, členka výboru a pokladník 
klubu. Nepostradatelný článek pro mělnickou házenou, v současné době navíc pracuje jako vedoucí družstva 
žáků.  
 

Novák Ludvík (vodní lyžování, TJ Neratovice) Jeden ze zakladatelů klubu vodního lyžování TJ Neratovice, kdy 
od jeho založení až do současnosti pracuje v jeho vedeni. V roce 1990 byl pověřen založením Českého svazu 
vodního lyžování a poté zvolen jeho prezidentem. Tuto funkci stejně jako funkci předsedy WSN TJ Neratovice 
zastává dodnes.  
 



Limprecht Petr (taekwondo, Hansoo Mělník) Předseda a zakladatel klubu Hansoo Mělník. Vedoucí rozhodčích 
taekwondo České republiky, mezinárodní rozhodčí. Držitel 5. danu. Vedoucí národní reprezentace, která v roce 
2015 získala 5 medailí z mistrovství Evropy.  
 

Lumpeová Hana (fotbal FC Mělník) Nepostradatelná sekretářka mělnického fotbalového klubu, která spravuje 
agendu hned pro třináct týmů a dále se stará o zázemí fotbalového areálu Na Podolí.  
 

Veselý František (plavání, Neratovický plavecký klub) Zakladatel neratovického plaveckého oddílu NePK v roce 
1986. Oddílem prošlo kolem tisíce plavců a od roku 1996 i vodních záchranářů. Oddíl se pyšní řadou medailí ze 
světových i evropských šampionátů.  
 

KRAJÁNEK  
 

Chlastáková Jitka (fotbal, SK Slavia Praha) Odchovankyně fotbalového klubu FC Mělník neunikla pozornosti 
skautů a ještě v mládežnickém věku přestoupila do SK Slavia Praha. V loňské sezóně se podílela na zisku titulu 
mistra ligy a s týmem postoupila až do čtvrtfinále Ligy Mistrů. Reprezentantka ČR.  
 

TRENÉR  
 

Grabmüller Karel (fotbal, FK Pšovka Mělník) Dlouholetý úspěšný fotbalový trenér A licence, který se nejen 
vysokou úrovní tréninkových jednotek výrazně podepsal na postupu A týmu FK Pšovka Mělník do fotbalové 1.A 
třídy.  
 

Lávková Marta (Házená Mělník) Její práce trenérky zejména s házenkářským potěrem je pro mělnickou 
házenou nedocenitelná. Dlouhodobě se věnuje výchově nejmenších házenkářů a v současné době má na 
starosti kategorii přípravka ve věku 7-8 let.  
 

Marounek Kryštof (box, BC Mělník) Jednatel klubu BC Mělník, trenér českého reprezentanta a mistra ČR Jana 
Gazdíka. Dále družstva kadetů, kteří získali druhé místo v konkurenci dvaatřiceti oddílů v přeboru Stč. oblasti.  
 

Petržílek Zbyšek (karate, SK Shotokan Neratovice) Předseda a hlavní trenér nejúspěšnějšího oddílu karate JKA 
v ČR. Za pětadvaceti let trenérské činnosti v Neratovicích vychoval více než tisíc zájemců o bojové sporty. Jeho 
svěřenci získali 22 titulů mistrů Evropy a 88 medailí ze světových a evropských šampionátů.  
 

Škanta Pavel (plavání, Neratovický plavecký klub ) pod jeho vedením vznikl v Neratovickém plaveckém klubu 
špičkový tým záchranářského sportu v České republice. díky jeho trenérské práci se evropského šampionátu v 
záchranářském sportu zúčastnilo hned pět sportovců z celkových deseti za Českou republiku.  
 

HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC  
 

Kříž Miroslav (taekwondo, Hansoo Mělník ) 1. místo Moravia Pomsae Cup 2015, 1. místo Prague Open 2015, 2. 
místo Moravia Pomsae Cup 2015, kategorie dvojic. Závodí s protézou do poloviny stehenní kosti.  
 

Procházková Eva (plavání, lyžování SK Pojďte dál Neratovice ) 3. místo 100 m volný způsob, Světové letní hry 
pro mentálně postižené sportovce v Los Angeles, 1. místo krajské závody 100 m volný způsob, 1. místo MČR 
pro mentálně postižené sportovce obří slalom.  
 

FAIR PLAY  
 

Dobsová Miroslava (všeobecný sport) Sport pro život. Přes svou vlastní plaveckou závodní dráhu se věnuje 
mnoha charitativním projektům, namátkou Běhu naděje pro onkologicky nemocné děti, který propojila s 
neratovickým veletrhem sportu a s akcí Sportem pro život. Dále se věnuje hodinám Move-it, trampolínkám, 
Schwinn cyclingu a dalším sportovním projektům.  
 

Šedivá Karolína (taekwondo, Hansoo Mělník) Mimo svou individuální kategorii Karolína závodí také v páru s 
handicapovaným sportovcem Miroslavem Křížem, kterého se snaží vyburcovat ke stále lepším výsledkům. V 
soutěži párů soupeří nezřídka se zdravými soupeři a přesto se jim daří získávat medailová umístění."  



 

URL| http://melnicky.denik.cz/ostatni_region/nominace-vyberte-svoji-sportovni-hvezdu-deniku-2015-
20160204.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

198. Hájek bodoval v anketě Jachtař roku      
Skóre: 0.80  
Název: Hájek bodoval v anketě Jachtař roku  
Zdroj: Mladá fronta Dnes  
Datum: 04.02.2016  
Str.: 17  
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  
Náklad: 246620  
Číslo: 29  
Rubrika: Plzeňský kraj  
Autor: (es)  
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
ProfilID: ISA  
Domicil: M029W17G.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: Jachting  

Jachting  
 

Plzeňan Milan Hájek zabodoval v anketě Jachtař roku 2015, která byla vyhlášena v Praze. Člen TJ Lokomotiva 
skončil na druhé příčce v kategorii mužů. Jako kapitán "Tři sestry Sailing Teamu" na lodi Beneteau First 40.7 
vybojoval loni s posádkou vynikající 3. místo v závodě Rolex Middle Sea Race. Hájek se stal také mistrem ČR 
na plachetnici RS700. Absolutním vítězem ankety je juniorský mistr světa ve třídě Finn Ondřej Teplý z Brna.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

199. Zázemí žádné, voda smrdí, popisuje jachtařka Kozelská-Fenclová přístav v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Zázemí žádné, voda smrdí, popisuje jachtařka Kozelská-Fenclová přístav v Riu  
Zdroj: zpravy.rozhlas.cz  
Datum: 03.02.2016  
Číslo: 34  
Rubrika: /ostatnidiscipliny  
Autor: Martin Charvát,Vojtěch Man  
Odkaz:   http://www.rozhlas.cz/_zprava/1580151   
ProfilID: ISA  
Domicil: a3ga16340012.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachting  

Přesně za půl roku se už budou všechny olympijské výpravy chystat na slavnostní zahájení Her v Riu. Stejně 
jako předchozí pořadatelská města jako Atény nebo Londýn, ani brazilská metropole ještě nemá pár měsíců 
před hrami všechna sportoviště připravena. Hodně jsou nedostatky vidět v přístavu jachtařů.  
 

"V olympijské marině trénuje jen pár týmů, protože tam není vůbec žádné zázemí. Je tam jedna mobilní buňka, 
v té jsou dvě sprchy a dva záchody. To je všecko," líčí jachtařka Veronika Kozelská-Fenclová.Účast v Riu si 
zajistila jako první Češka. V posledních měsících do Brazílie jezdí trénovat a vrací se se stále stejnými dojmy 
jak ze zázemí, tak i z kvality vody."Odpadků tam tolik neplave, když neprší. Když prší, tak jich tam plave víc. 
Cítím, že to smrdí, nekoupala bych se tam, ale místní se koupou. V lednu asi byla hodně teplá voda, tak tam 
občas plavala nějaká mrtvá rybička," popisuje závodnice třídy Laser Radial. A na souši to není o moc lepší. 
Brazilští komáři, spojovaní v posledních týdnech hlavně s šířením viru zika, ji v betonovém přístavu sice 
neobtěžovali, ale bezpečně se tam také necítila. Své věci nechávala v zamčeném kontejneru a podle rad 
chodila do hotelu vždy ve dvojici a bez zavazadel."Na mostech se okrádá, všichni to vědí. Okradly dvě 
jachtařky, vím o nich, protože jedna jezdí na radialu. Říkala, že nesly tašky a přepadl je chlap s nožem," 



přidává další nepříjemnost Ria Veronika Kozelská-Fenclová.Jachtařka však stále není spokojená s tím, jak se 
naučila číst tamní mořské proudy, a tak se navzdory komárům, znečištěné vodě, chybějícímu bezpečí či zázemí 
do Ria před olympijskými hrami ještě několikrát vydá.Ve vodách kolem Ria už nejde ani rybařit. Jsou v ní 
odpadky i mrtvá zvířataČeský jachting slaví 120. narozeniny a rád by navázal na úspěch Šmídové Zátoka 
Guanabara v Rio de Janeiru je plná odpadu a fekálií. Do olympiády se ji vyčistit nepodaří  
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Veronika Kozelská-Fenclová si jako první Češka zajistila postup na olympiádu v Riu. I kvůli ní ale musí oželet 
mistrovství světa. Nejsou sponzoři. Praha -  
 

Praha - Nejlepší česká jachtařka Veronika Kozelská-Fenclová, která si už předloni ve třídě Laser Radial zajistila 
účast na olympijských hrách v Rio de Janeiru, se minulý týden vrátila ze svého druhého soustředění v Riu a za 
tři dny se vydá za další přípravou na Kanárské ostrovy.  
 

"Do Brazílie se chceme s manželem, který je zároveň trenérem mým i belgických juniorů, vydat před 
olympiádou ještě dvakrát," netajila Veronika v rozhovoru pro Aktuálně.cz své představy.  
 

Loni v létě jste se v Riu zúčastnila předolympijské regaty. Co se tam od té doby změnilo?  
 

Moc toho není, spíš bych řekla, že vůbec nic. V olympijské marině trénuje jen několik týmů, protože tam není 
žádné zázemí, tedy s výjimkou dvou sprch a stejného počtu záchodů v jedné mobilní buňce (úsměv). Připomíná 
to spíš staveniště. V této oblasti jsou však ještě další tři místa, kde se dá trénovat.  
 

Co voda v zátoce, zůstává stále špinavá?  
 

V zátoce má pořád divnou barvu a smrdí. Pevný odpad v ní při Hrách asi plavat nebude, o to se pořadatelé 
snad postarají, ale spousta neviditelných bakterií a různé nečistoty z blízké kanalizace tam zůstane. Několik 
jachtařů už mělo zdravotní potíže, hlavně průjmy a horečky. Nás s manželem zatím nic nepostihlo, ale 
dodržujeme hygienu a omezujeme jakýkoliv kontakt s vodou.  
 

Jak se v Riu dbá na bezpečnost?  
 

Už bylo dost případů, že chlap s nožem okradl procházejícího se sportovce. Nikdy proto nejdu na procházku 
sama, ale vždy s manželem, bez kabelky a s prázdnými kapsami. Bojíme se i jezdit na kole, aby nás někdo 
nepřepadl.  
 

Musíte řešit i nějaké nepříjemnosti či nečekané problémy?  
 

Je toho dost, ale nenaříkám, všechno beru jako skutečnost, s níž se musím vyrovnat. Mám to jen o to horší, že 
jako závodnice jsem v Riu zatím sama, všechno je časově náročné a to víc složitější. Například bychom 
potřebovali trenažer, ale nevíme, jak ho do Ria dopravit. Z Prahy je to tam hodně daleko, před čtyřmi lety před 



Londýnem bylo všechno mnohem snazší. Nebo: Při loňské regatě se nám rozbil člun a trvalo skoro půl roku, 
než se nám podařilo dohodnout jeho opravu. Čili - když se něco stane, je dost složité to vyřešit. Měli jsme však 
štěstí, že Český olympijský výbor nám na své náklady poslal kontejner, takže tam mám loď i člun.  
 

Zmiňujete se o nákladech, takže jak se vám daří zvládnout všechny finanční výdaje?  
 

Nemám ani jednoho sponzora, takže ekonomickou stránku řešíme přes svaz jachtingu, Ministerstvo vnitra ČR 
a pomáhá nám i Český olympijský výbor. Jedna sbírka nám pak přinesla dva tisíce dolarů, takže byly peníze na 
přípravu před olympijskou regatou.  
 

Co vám prozrazují dosavadní tréninky v Riu?  
 

V zátoce jsou vlivem spodních proudů a větru různé vlny, na každé se jede jinak a jiný je i každý okruh. Na 
moři jsou zase úplně jiné podmínky, takže je potřeba hodně času, abych se se všemi záludnostmi seznámila, 
na což však nebude dost času. Navzdory tomu, že tam chceme jet ještě na tři týdny v květnu, potom ještě v 
červenci a možná už tam do Her zůstaneme. Některé elitní jachtařky tam však jezdí už tři roky, takže ty už ani 
celkem čtyřmi pobyty v Riu nedoženu.  
 

Jaký je váš nejbližší program?  
 

Tento týden v sobotu odlétáme na měsíc za přípravou a mistrovstvím Evropy na Kanárské ostrovy a v březnu 
se vydáme na Mallorcu, kde je dobře obsazený Evropský pohár. Potom je sice ještě mistrovství světa v Mexiku, 
ale protože je to daleko a hlavně už nebudeme mít peníze, tak se ho nezúčastním.  
 

A s jakými představami pojedete na olympijské hry?  
 

V Londýně jsem dojela devátá, takže i letos bych se zase ráda vešla do první desítky. Kdyby se mi podařilo 
trochu víc se přiblížit k pódiu, bylo by to super. Konkurence je však velká. S oprávněnými medailovými 
ambicemi pojede do Ria především kvarteto ve složení Belgičanka, Holanďanka, Dánka a s brazilským trenérem 
Litevka. Pak je pole přibližně dalších deseti velice dobrých jachtařek vyrovnané. Mohou rozhodovat maličkosti.  
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Krajané, kteří dobyli svět  
 

Richard Konkolski je nejvýraznější osobnost spojená s rozvojem českého námořního jachtingu, závodník, 
který získal světovou pověst především v závodech osamělých mořeplavců.  



Narodil se 6. července 1943 v Bohumíně. Během školních let se věnoval mnoha sportům, například běhu, 
lyžování, gymnastice, cyklistice, bruslení, horské turistice, střelbě, modelářství, radioamatérství, judu, 
parašutismu, ale hlavně jachtingu a kajakařině. Ještě před ukončením stavební průmyslovky se v roce 1963 
oženil a v roce 1970 se manželům narodil syn Ríša. Od roku 1963 do 1972 pracoval jako stavař od funkce 
plánovače a projektanta přes stavební údržbu až po vedení stavební investiční výstavby.  
 

Začátky v Bohumíně  
 

S jachtingem začal na závodech v okruhovém jachtingu v oddíle TJ ŽD Bohumín. V letech 1959 až 1966 
vítězil v řadě závodů a stal se mistrem severní Moravy a začal se postupně zaobírat myšlenkou účasti na 
závodech osamělých mořeplavců přes Atlantik z Anglie do USA pod názvem OSTAR (Observer Single Handed 
Transatlantic Race).  
Dne 17. června 1972 startuje v anglickém přístavu Plymouth se svou vlastnoručně vyrobenou lodí Niké I. I přes 
nucený návrat kvůli zlomenému stěžni a další útrapy na moři se mu daří připlout 17. srpna do amerického 
Newportu na celkovém 41. místě.  
Po ukončení závodu pokračuje Niké I a Richard Konkolski v historicky první sólové plavbě našeho jachtaře 
kolem světa. Tu po 342 dnech plavby na moři ukončuje v roce 1975 v Plymouthu a pak za obrovského přivítání 
v polském Svinoustí a Štětíně. Niké I se stává druhým nejmenším plavidlem, které obeplulo svět.  
Vyzbrojen zkušenostmi se na stejné Niké I účastní dalšího závodu OSTAR 1976 a dosahuje vynikajícího 2. 
místa po přepočtu handicapu ze 125 účastníků.  
V roce 1979 je v polských loděnicích ve Štětíně pod jeho vedením dokončena stavba nové závodní plachetnice, 
která je pokřtěna na Niké II. Je určena pro závod OSTAR 1980. V rámci příprav Niké II obeplouvá Baltské moře 
s mládeží do čtrnácti let. Účastníci byli vybráni celostátní soutěží ve školách. Pak se Niké II zúčastňuje s českou 
posádkou závodu Parmelia Race z Plymouthu do australského Perthu. Naše loď končí na 4. místě v 
handicapovém hodnocení. Na závodě OSTAR 1980 se Richard Konkolski s lodí Niké II umísťuje na 4. místě ve 
své třídě a celkově na 9. místě z 90 závodníků. Atlantik přeplouvá za 21 dní a 6 hodin, což byl v té době 
rekordní čas přeplavby pro jednotrupé lodě.  
Niké II je kompletně přestavěna na sólový závod kolem světa – BOC 1982 – a dostává jméno Niké III. I přes 
zpoždění způsobené zraněním a převrácením lodě v Indickém oceánu a přes nucené přistání v Perthu se 
Richardu Konkolskému daří vyhrát dvě etapy a končí na 3. místě ve své třídě. Během závodu překonal řadu 
světových rekordů a stává se prvním Evropanem, který sólově obeplul svět v obou směrech. Bohužel tento 
závod je spojen i s jeho emigrací, ke které se rozhoduje na základě stále rostoucích překážek v možnosti 
reprezentovat na světových závodech. Po dlouhá léta je pak jeho odchod zastřen mnoha nejasnostmi, snahou o 
diskreditaci jeho jména a potlačení informací o jeho dalších úspěších.  
Poslední svůj velký závod BOC 1986 absolvuje opět na vlastní náklady. Proti soupeřům má k dispozici 
zastaralou loď Niké III. Pod novým jménem Declaration of Independence a opět pod naší vlajkou nakonec 
vylepšuje všechny předcházející své světové rekordy a dosahuje výborného 5. místa. Po ukončení je loď 
uložena do suchého doku v Newportu.  
 

Oceňovaný  
 

Úspěchy Richarda Konkolského byly oceněny řadou udělených cen nejen u nás (např. Zasloužilý mistr sportu, 
Sportovec roku 1978), ale i v zahraničí (např. zlatá medaile od Polish Yachting Association udělená premiérem 
polské vlády Andrzejem Beneszem). Za svou sportovní jachtařskou činnost získal čtyřikrát titul jachtaře roku ve 
třech různých zemích. Je členem řady prestižních jachtařských klubů a organizací (např. čestné občanství 
Kapského města, Štětína, Svinoústí nebo člen Trans-Ocean Clubu v Cuxhavenu, Singlehanded Sailor Club 
Polska…). Při svých plavbách vytvořil 12 světových rekordů a publikoval 11 jachtařských knih ve třech jazycích. 
K tomu je třeba přidat velké množství besed, článků, rozhovorů a pořadů v televizi a rozhlase. Za vytváření 
přátelství, vzájemného pochopení mezi národy a za utužování dobré vůle při mezinárodní sportovní činnosti mu 
udělil čestné uznání i prezident USA Ronald Reagan. Vprosinci 1999 udělil Český svaz jachtingu Richardu 
Konkolskému čestné členství jako výraz ocenění jeho úspěchů a zásluh při propagaci českého jachtingu u nás 
a v zahraničí. Připojila se i Česká asociace námořního jachtingu. V roce 2013 mu byla udělena prezidentem 
Milošem Zemanem Medaile za zásluhy I. třídy.  
Manželka Mirka Konkolská je nejbližší spolupracovnicí nejslavnějšího českého mořeplavce moderní doby, 
matkou jejich syna Ríši a hlavní postavou, která stála v pozadí všech jeho velkých osamělých plaveb. Jako 
zkušená jachtařka se stala první českou ženou, která dokázala přeplout Atlantik (dokonce v obou směrech).  
 

---  
 

Rekordy Richarda Konkolského  
 

m Světový rekord – nejdelší trasa během 24hodinové sóloplavby na malé jednotrupé lodi. m Druhý v historii a 
první kontinentální Evropan, který obeplul svět sólo dvakrát v obou směrech (směrem ze západu na východ a z 
východu na  
 



západ). m První Čechoslovák, který obeplul svět sám. m První Čechoslovák, který obeplul sám mys Horn. m 
První Čechoslovák, který obeplul svět sám v obou směrech. m První Čechoslovák, který obeplul svět sám 
třikrát. m Světový rekord – první malá jednotrupá plachetnice, která překonala rychlostní bariéru 200 
námořních mil denně po dobu delší než jeden týden. m Světový rekord – nejrychlejší plavba během sedmi dnů 
během sóloplavby kolem světa na malé jednotrupé lodi. m Světový rekord – nejrychlejší plavba během čtrnácti 
dnů během sóloplavby kolem světa na malé jednotrupé lodi. m Světový rekord – nejrychlejší plavba na trase 
2000 námořních mil během sóloplavby kolem světa na malé jednotrupé lodi. m Světový rekord – nejrychlejší 
plavba na trase 4000 námořních mil během sóloplavby kolem světa na malé jednotrupé lodi. m Niké I – druhá 
nejmenší loď v historii, která obeplula svět (tehdy) při první sóloplavbě kolem světa. m Světový rekord – první 
sólo jachtař, který obeplul svět třikrát tou správnou trasou – kolem antipodu. m Třetí sóloplavba kolem světa v 
letech 1986/1987 byla jednou z nejrychlejších pro malou jednotrupou plachetnici.  
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JižníČechy–Na začátku roku  
 

si čeští jachtaři už tradičně vyhlašují své krále jednotlivých kategorií.  
Tentokrát v hostinci Na staré sokolovně v Praze – Podolí nebudou tuto sobotu při slavnostním ceremoniálu 
chybět ani zástupci jižních Čech.  
Mezi muži je v nominaci také Dan Bína ze Včelné,který se jako první z handicapovaných jachtařů kvalifikoval do 
brazilského Rio de Janeira, kde dva týdny po skončení olympijských her budou bojovat na paralympiádě 
handicapovaní sportovci – a mezi nimi i jachtař ze Včelné u Č. Budějovic.  
Dvojnásobné zastoupení má jihočeský jachting mezi juniorkami. Shodou okolností obě dívky začaly brázdit 
vody na Lipně.  
Michaela Pavlišová se potatila a spolu s tatínkem sbírá medaile doma i v cizině. Loni brala bronz z mistrovství 
světa tornád, stříbro z mistrovství Evropy a také zlato z mezinárodního mistrovství ČR ve smíšených 
posádkách. Spolu se svým otcem patří k nejlepším jachtařům lipenského klubu YC Kovářov.  
Ze sousedního YC Lipno nad Vltavou se nominovala na sobotní vyhlašování nejlepších jachtařů Nikol Staňková, 
která letos jezdila spolu s Johanou Kořánovou na 29er i 49er. Na posledně jmenované lodní třídě se děvčata 
chtěla kvalifikovat na OH v roce 2020, ale pro nedostatek financí musela kvalifikační boje zatím vzdát. Snad 
ještě není vše ztraceno.  
V sobotu tudíž budou jihočeští jachtaři i jejich přátelé držet svým vyslancům palce.  
 

Foto: JACHTAŘI ROKU. V sobotu budou v Praze-Podolí ve třech kategoriích vyhlášeni nejlepší čeští jachtaři roku 
a ve hře budou i tři Jihočeši (zleva): Dan Bína, Michaela Pavlišová a Nikol Staňková (zcela vpravo).  
Foto: Pavlína Soukupová, Martina Barnetová a Eva Skořepová  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 23. února 2016 v Litoměřicích. Oceníme jednotlivce, 
kolektivy i trenéry  
 

Litoměřice – Litoměřický deník vyhlašuje společně s Okresním sdružením České unie sportu a ve spolupráci s 
Městem Litoměřice 16. ročník ankety Nejúspěšnější sportovec, kterou má produkčně na starosti agentura Sport 
Action, s. r. o. Jména nejlepších odtajníme 23. února v KD Litoměřice, kdy se oceněným sportovcům a divákům 
na pódiu představí Lešek Semelka, Andrea Mea, Nela Kajlová a řada regionálních talentů vybraných ze 
sportovních oddílů a tanečních klubů. Moderátorem bude Radek Šilhan (O2 TV). Letošní ročník nabídne oproti 
minulosti novinku. Tou je udělování Ceny Josefa Masopusta. Legendární fotbalista a trenér, držitel Zlatého míče 
z roku 1962, držitel řady ocenění a rytíř fotbalových trávníků opustil naše řady v červenci 2015 a vyhlašovatelé 
ankety se dohodli s Klubem přátel J. M. na udílení prestižní ceny. Laureátem budevkaždémokrese hráč, klub, 
tým, popř. funkcionář, který podlemíněnípříslušnéhoOFS nejvíc naplňuje právě odkaz Josefa Masopusta – 
čestný, obětavý, pracovitý a vždy fair hrající či jednající člověk.  
Návrhy nejlepších měly zasílat jednotlivé TJ, SK a další sportovní subjekty na adresu ČUS a LtD. Podmínkou 
zařazení do ankety bylo, aby navrhovaný byl členem sportovního klubu, tělovýchovné jednoty nebo jiného 
spolku se sídlem v regionu (Litoměřicko). Následují přehled, který se bude dále aktualizovat, berte jen jako 
malou nápovědu, kterou se nemusíte řídit. Konečné výsledky vzniknou součtem hlasů hlasů jednotlivých 
subjektů (čtenáři Deníku, sportovní redaktoři, předsedové vybraných TJ a SK, členové VV OS ČUS, 
představitelé měst a obcí).  
 

Jednotlivci dospělí  
 

Stanislav Godla (Sportovní klub kickboxu při ASK Lovosice) – 1. a 3 x 2. MČR lightcontact a kicklight, 2 x 1. 
Slovak Open kicklight, 1. Slovak Open K1, 2 x 1. Prague Open, 2. Czech Open K1, 3. WAKO World Cup Austria 
Classics K1, 3. WAKO World Cup Austria Classics kicklight, 1. WAKO World Cup Maďarsko lightcontact, 3. 
WAKO World Cup kicklight, 5. MS WAKO kicklight.  
Michal Čupr (Slavoj Litoměřice, šerm) – 5. MČR, 6. ČP, 2. mistr. soutěž ČP.  
Jiří Motl (HK FCC Město Lovosice) – opora extraligového týmu, reprezentant.  
Michal Šotnar (Slavoj BK Litoměřice, basketbal) – opora týmu v I. lize, hostuje i v nejvyšší soutěži.  
David Vršecký (Buggyra Roudnice) – 4.vEPtahačů.  
Petra Hájková (Sport Judo Litoměřice) – 2. MČR dorostenek, 2. MČR juniorek, 3. MČR žen, členka družstva 
dorostenek – 2.místo na MČR, účastnice ME dorostu, 5. EP ve Fuengirole, 3 x vítězka ČP.  
Michal Lupínek (Sportovní klub kickboxu při ASK Lovosice) – profesionální intercontinentální mistr ČR WAKO 
PRO, 2 x 1. Czech Open kicklight do 89 a 94 kg.  
Miroslav Soukup (Slavoj BK Litoměřice, basketbal) – opora týmu v I. lize.  
Adam Lacko (Buggyra Roudnice) – 2. vEPtahačů.  
Blanka Ježková Fránová (VK Slavoj Litoměřice, veslování – skif lehké váhy) – 3. MČR, 4. MČR sprint, 3. Pražské 
primátorky. Jaroslav Kalla (HC Stadion Litoměřice, hokej) – nejproduktivnější hráč Stadionu, opora týmu 
veWSMLize.  
Jan Landa (HK FCC Město Lovosice, házená – opora extraligového týmu, reprezentant. Jiří Hrubý (SK Štětí, 
jachting – třída Létající Holanďan) – 11. ME, 5. Eurocup, 1. MČR, 1. Pohár ČR.  
Libor Vacho (SK Sokol Brozany, fotbal) – gólmanská opora, pomohl k postupu do ČFL.  
Jan Pinka (TTC Litoměřice, stolní tenis) – opora druholigového týmu, jeden z nejlepších hráčů soutěže.  
Martin Klimeš (Slavoj BK Litoměřice, basketbal) – opora týmu v I. lize.  
 

Jednotlivci mládež  
 

Tereza Fišerová (KK Roudnice, kanoistika na divoké vodě) – 7. místo MS jun. K1, 4. MS jun. C1, 1. MS jun. K1 
hlídky, 2. MS jun. C1 hlídky, 2. ME jun. K1 hlídky, 1. MEjun. C1 hlídky, 1. K1 na MČR U23, 2. MS dospělých C1 
hlídky, 2. ME dosp. C1 hlídky.  
Michaela Červínová (ASK Lovosice, atletika) – 1. MČR hala na 1500 m., 3. MČR dráha na 800 m., finále EYOF 
na 800, 1. na 800 mez. utkání (Maďarsko, Slovensko, Slovinko, ČR), držitelka nejlepšího času na 800 v ktg. 
dorostenek ČR, v II. lize žen na osmistovce neprohrála. Tibor Nevelöš (SK Štětí, jachting, třída Optimist) – 1. 



MČR, 3. mez. regata Itálie, účastník ME.  
Vojtěch Votruba (VK Slavoj Litoměřice, veslování, skif st. žáci) – mistr ČR, 1. MČR čtyřka párová s korm.,1. 
osma na Pražských primátorkách, v průběhu roku zvítězil v 17 dalších závodech a dvakrát se umístil na druhém 
místě v mezinárodních regatách v Brně a Villachu, člen kolektivu litoměřických starších žáků – 4. ČP.  
Jan Stehlík (Slavoj Litoměřice, šerm) – 1. mistr. soutěž ČP.  
Barbora Marešová (Sportovní klub kickboxu při ASK Lovosice) – 3 x 1. MS WKA lowkick a kicklight juniorky, 3. 
MS WKU lightcontact, 2. mez. turnaj Prague Open ženy kicklight. 3. Czech Open fullcontact ženy, 2. 
WAKOWorld Cup Maďarsko lightcontact juniorky. Jan Svoboda (Sport Judo Litoměřice) – 2. místo MČR dorostu, 
vítěz ČP v Jablonci, Chomutově, Teplicích, vítěz EPve Srasswalchenu, 2. naEP v Budapešti, 2. na EP Wroclaw, 
opora družstva dorostenců vEXLdorostu.  
Maxmilián Mlenský (ASK Lovosice, atletika, výška), 3. a 4. MČR.  
Adéla Jirásková (Karatedó Steklý) – 5. MS, 2 x 1. mezinárodní Cup, 2 x 1. MČR. 3 x 1. NP, 2 x 1. KP, členka 
reprezentace. Denisa Beranová (Sport Judo Litoměřice) – 2. MČR juniorek, účastnice EYOF Tbilisi (Evropské OH 
mládeže), vítězka EP v Grazu, 2. na ČP v Ostravě a Chomutově, opora družstva dorostenek na MČR – 2. místo.  
Vojtěch Modra (Sportovní klub kickboxu při ASK Lovosice) – 2. MS WKA kicklight old cadets, 2. MS WKU 
fullcontact junioři, 2 x 3. MSWKA junioři lowkick a fullcontact, 2 x 1. MČR fullcontact a lowkick st. žáci, 3. 
MČRkicklight, 2 x 1. Prague Open, 3. Slovak Open lightcontact, 2 x 3. WAKO World Cup Maďarsko lightcontact 
a kicklight.  
Jan Kašpar (CK Slavoj Terezín, cyklistika) – 9. MČR, 10. ČRčasovka.  
Rozárka Zímová (Slavoj Litoměřice, šerm) – 3. mistr. soutěž ČP.  
Mahammad Jafar (Sportovní klub kickboxu při ASK Lovosice) – 1. Czech Open fullcontact st. žáci 52 kg, 2. MČR 
lowkick st. žáci do 52 kg, 2. fullcontact st. žáci do 52 kg., 2 x 2. Prague Open kicklight a lightcontact st. žáci do 
52 kg.  
Ondřej Strnad (Slavoj Litoměřice, šerm) – 16. MS kadet, 3. MČR, 11. EP kadet, 2 ČP kadet, 2. a 3. ČPjunior.  
Lucie Bulanderová (SKGT Litoměřice, skoky na trampolíně) – 2. MČR.  
Ondřej Müller (SK Štětí, jachting – třída Optimist) – 3. Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže, 2. MČR, 2. 
MČR družstev, účastník ME.  
Jiří Došek (Slavoj Litoměřice, šerm, minižáci) – 1. MČR, 2 x 1. mistrovská soutěž.  
Adam Michalko (SKGT Litoměřice, skoky na trampolíně) – 2. MČR,1. MČRsynchrony.  
Zuzana Zelinková (VK Slavoj Litoměřice, veslování – skif ) – 1. MČR, 1. čtyřka párová s korm. členka kolektivu 
ml. žákyň, který skončil 1. v ČP, zvítězila v 15 závodech, 2. s osmou na Pražských primátorkách. Kateřina 
Došková (Slavoj Litoměřice, šerm) – 3. MČR kadetů, 4 x 1. mist. soutěž ČP juniorky a kadetky, 5. mez. turnaj 
ženy a 5. ČPženy.  
Zora Záhorová (SKGT Litoměřice, skoky na trampolíně) – 2. MČR.  
Petr Štefan (VK Slavoj Litoměřice, veslování) – 2. MČR, 2. dvojskif, 3. MČR čtyřka párová, 2. MČR čtyřka 
párová sprint, zvítězil v 10 závodech, 2. s osmou na Pražských primátorkách. Vojtěch Netrh (PK Litoměřice, 
plavání) – 2. místo na 200 metrů P Letní MČR, 2. 200 P Zimním MČR, 2. 200 P Hry letní olympiády dětí a 
mládeže pro ČR a 2 x 1. štafeta Hry letní olympiády dětí a mládeže.  
 

Kolektivy dospělí  
 

FCC Sport Judo Litoměřice – 6. v Extralize mužů, již 17 let nepřetržitě v nejvyšší soutěži mužův ČR.  
SK Sokol Brozany (fotbal) – vítěz divize 2014 – 2015, postup do ČFL.  
HC Stadion Litoměřice (hokej) –WSMliga.  
Slavoj BK Litoměřice (basketbal) – vítěz I. ligy.  
HK FCC Město Lovosice (házená) – 2. místo v MČR, vítěz ČP.  
Gardenline Litoměřice (futsal) – úspěšný druholigový tým s ambicemi na postup.  
ASK Lovosice (fotbal) – v sezóně 2014 /2015 2. místo v divizi, po podzimu vedoucí tým skupiny B.  
Buggyra Roudnice (motorismus, tahače) – 1. v Poháru konstruktérů.  
 

Kolektivy mládež  
 

Slavoj Litoměřice Funky Dangers  
 

(mládež, street dance) – 2. MS 1. MČR,HipHopUnite, 2. MČR Taneční skupina roku, 1. Dance Life Tour.  
Yacht Club Štětí Optimist Squad (jachting) – 2. MČR družstev, 1. mez. regata SEEDOCSrbsko.  
 

Výběr Okresního fotbalového svazu Litoměřice ktg. U12 – 6. místo v republikovém finále neligových výběrů.  
VK Slavoj Litoměřice (čtyřka párová s korm., st. žáci) – 1. MČR, všichni členové vítězné osmy na PP, vyhráli 7 
dalších závodů, 2. mez. regata Brno, nejdůležitější členové kolektivu st. žáků – 4. ČP.  
 

Slavoj BK Litoměřice kadeti (basketbal) – play off extraligy. Slavoj Litoměřice Funky Dangers (street dance, 
junioři) – 2. MČRTaneční skupina roku, 4. World of Dance Berlin, 1. MČR MIADance Festival.  
Sport Judo Litoměřice – 2. na MČRdružstev dorostenek.  
VK Slavoj Litoměřice (čtyřka párová s korm., ml. žákyně) – 1. MČR, 1. ČP, na MČR získaly celkem dvě zlaté a 



jednu stříbrnou, pravidelně vítězily v různých posádkách.  
SKGT Litoměřice (skoky na trampolíně, žáci) – 1. MČR synchrony.  
 

Slavoj Litoměřice kadeti  
 

(šerm) – 1. MČR.  
 

Slavoj Litoměřice junioři  
 

(šerm) – 3. MČR.  
 

Masters  
 

Petr Lukášek (ČAC Roudnice, plavání) – 1. 200 PZ, 2. 100 P, 50 a 100 VZ, 100 PZ, 3. 200 P. mez. MČRv 
Třebíči.  
Jaroslav Smělý (ASK Lovosice, atletika) – 2 x 1. Evropské hry veteránů (disk, koule).  
Libuše Bruncvíková (VK Slavoj Litoměřice, veslování, skif, dvojskif) – 3 mistrovské tituly na neoficiálním MS 
Masters, z toho jeden na dvojskifu s dcerou, což je světový unikát, 3 MČR Masters (jeden s dcerou), členka 
vítěznéosmy na Pražských primátorkách.  
Jiří Bodó (Slavoj Litoměřice, šerm) – 2. mistr. soutěž fleret, 3. kord.  
Jiří Aust (Renda Roudnice) – 17. – 32. MEve snookeru.  
Petr Špatenka (Slavoj Litoměřice, šerm) – 3. mistr. soutěž kord.  
Michael Maier (YCR Roudnice, jachting) – Finn World Maters Championships.  
 

Handicap  
 

Nicole Fryčová (ČAC Roudnice a ČSZPS, plavání) – 1. na 50 M, 2. 100 M, 50 Z, 3. 100 Z, 100 P, 200 PZ na 
mez. mistrovství Německa (IDM), jeden splněný limit naMSIPC.  
 

Trenér  
 

Radka Kindlová (VK Litoměřice, veslování) – trenérka mistryň i mistryně republiky a vítězek poháru ml. žákyň.  
Radomil Peterka (VK Litoměřice, veslování) – trenér mistřů i mistra republiky st. žáků.  
Martin Žiška (SK Štětí, jachting) – trenér mládeže, 5 medailí z MČR včetně titulu mistra ČR.  
Květa Veselá (JC Litokan Litoměřice, judo) – trenérka úspěšného oddílu.  
Vít Masopust (Sportovní klub kickboxu při ASK Lovosice) – trenér reprezentace (na MS 28 x zlato, 20 x stříbro 
a 9 x bronz), mistra ČR, Slovenska, profesionálního mistra ČR, vítěze Czech Open, juniorské mistryně světa, 
vicemistra světa, vítěze Czech Open a dvojnásobného vícemistra a dalších medailistů z MČR. Jeho tým 
vybojoval 14 x zlato, přidal 31 medailí a skončil na 6. místě v ČR. Svěřenci také získali naMS8 medailí.  
Vladimír Šuma (HK FCC Město Lovosice, házená) – trenér stříbrného týmu z extraligy, vítěze ČP.  
Tomáš Eisner (Slavoj BK Litoměřice, basketbal) – trenér vítězného týmu I. ligy.  
Jiří Suchý (Slavoj Litoměřice, šerm) – trenér mistrů ČR, medailistů z domácích šampionátů ČP a mezinárodních 
soutěží.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 23. února 2016 v Litoměřicích. Oceníme jednotlivce, 
kolektivy i trenéry  
 

Litoměřice – Litoměřický deník vyhlašuje společně s Okresním sdružením České unie sportu a ve spolupráci s 
Městem Litoměřice 16. ročník ankety Nejúspěšnější sportovec, kterou má produkčně na starosti agentura Sport 
Action, s. r. o. Jména nejlepších odtajníme 23. února v KD Litoměřice, kdy se oceněným sportovcům a divákům 
na pódiu představí Lešek Semelka, Andrea Mea, Nela Kajlová a řada regionálních talentů vybraných ze 
sportovních oddílů a tanečních klubů. Moderátorem bude opět Radek Šilhan (O2 TV). Letošní ročník nabídne 
oproti minulosti novinku. Tou je udělování Ceny Josefa Masopusta. Legendární fotbalista a trenér, držitel 
Zlatého míče z roku 1962, držitel řady ocenění a rytíř fotbalových trávníků opustil naše řady v červenci 
loňského roku a vyhlašovatelé ankety se dohodli s Klubem přátel J. M. na udílení této prestižní ceny. Laureátem 
bude v každém okrese hráč, klub, tým, popř. funkcionář, který podle mínění příslušného OFS nejvíc naplňuje 
právě odkaz Josefa Masopusta – čestný, obětavý, pracovitý a vždy fair hrající nebo jednající člověk.  
Návrhy nejlepších měly zasílat jednotlivé TJ, SK a další sportovní subjekty na adresu ČUS a LtD. Podmínkou 
zařazení do ankety bylo, aby navrhovaný byl členem sportovního klubu, tělovýchovné jednoty nebo jiného 
spolku se sídlem v regionu (Litoměřicko). Následují přehled, který se bude dále aktualizovat, berte jen jako 
malou nápovědu, kterou se nemusíte řídit. Konečné výsledky vzniknou součtem hlasů hlasů jednotlivých 
subjektů (čtenáři Deníku, sportovní redaktoři, předsedové vybraných TJ a SK, členové VV OS ČUS, 
představitelé měst a obcí).  
 

Jednotlivci dospělí  
 

Stanislav Godla (Sportovní klub kickboxu při ASK Lovosice) – 1. a 3 x 2. MČR lightcontact do 94 kg, kicklight do 
94 kg a kicklight nad 94 kg, 2 x 1. Slovak Open kicklight do a nad 94 kg, 1. Slovak Open K1 do 91 kg, 2 x 1. 
Prague Open, 2. Czech Open K1 do 91 kg, 3. WAKO World Cup Austria Classics K1 do 91 kg, 3. WAKO World 
Cup Austria Classics kicklight do 94 kg, 1. WAKO World Cup Maďarsko lightcontact do 94 kg, 3. WAKO World 
Cup kicklight do 94 kg, 5. MSWAKO kicklight 94 kg.  
Michal Čupr (Slavoj Litoměřice, šerm) – 5. MČR, 6. ČP, 2. mistr. soutěž ČP.  
Jiří Motl (HK FCC Město Lovosice) – opora extraligového týmu, reprezentant.  
David Vršecký (Buggyra Roudnice) – 4.v EP tahačů.  
Petra Hájková (Sport Judo Litoměřice) – 2. MČR dorostenek, 2. MČR juniorek, 3. MČR žen, členka družstva 
dorostenek – 2.místo na MČR, účastnice ME dorostu, 5. na EP ve Fuengirole, vítězka ČP v Ostravě, Chomutově 
a Brně.  
Michal Lupínek (Sportovní klub kickboxu při ASK Lovosice) – profesionální intercontinentální mistr ČR WAKO 
PRO, 2 x 1. Czech Open kicklight do 89 a 94 kg.  
Adam Lacko (Buggyra Roudnice) – 2. vEP tahačů.  
Blanka Ježková Fránová (VK Slavoj Litoměřice, veslování – skif lehké váhy) – 3. MČR, 4. MČR sprint, 3. Pražské 
primátorky. Jan Landa (HK FCC Město Lovosice, házená – opora extraligového týmu, reprezentant. Jiří Hrubý 
(SK Štětí, jachting – třída Létající Holanďan) – 11. ME, 5. Eurocup, 1. MČR, 1. Pohár ČR.  
Libor Vacho (SK Sokol Brozany, fotbal) – gólmanská opora, pomohl k postupu do ČFL.  
 

Jednotlivci mládež  
 

Tereza Fišerová (KK Roudnice, kanoistika na divoké vodě) – 7. místo MS jun. K1, 4. MS jun. C1, 1. MS jun. K1 
hlídky, 2. MS jun. C1 hlídky, 2. ME jun. K1 hlídky, 1. MEjun. C1 hlídky, 1. K1 na MČR U23, 2. MS dospělých C1 
hlídky, 2. ME dosp. C1 hlídky.  
Michaela Červínová (ASK Lovosice, atletika) – 1. MČR hala na 1500 m., 3. MČR dráha na 800 m., finále EYOF 
na 800, 1. na 800 mez. utkání (Maďarsko, Slovensko, Slovinko, ČR), držitelka nejlepšího času na 800 v ktg. 
dorostenek ČR, v II. lize žen na osmistovce neprohrála. Tibor Nevelöš (SK Štětí, jachting, třída Optimist) – 1. 
MČR, 3. mez. regata Itálie, účastník ME.  
Vojtěch Votruba (VK Slavoj Litoměřice, veslování, skif st. žáci) – mistr ČR, 1. MČR čtyřka párová s korm.,1. 
osma na Pražských primátorkách, v průběhu roku zvítězil v 17 dalších závodech a dvakrát se umístil na druhém 
místě v mezinárodních regatách v Brně a Villachu, člen kolektivu litoměřických starších žáků – 4. ČP.  
Jan Stehlík (Slavoj Litoměřice, šerm) – 1. mistr. soutěž ČP.  
Barbora Marešová (Sportovní klub kickboxu při ASK Lovosice) – 1. MS WKA lowkick juniorky do 56 kg, 1. MS 
WKA juniorky kicklight do 55 kg, 1. MS WKA juniorky do 55 kg, 3. MS WKU juniorky lightcontact, 2. mez. 
turnaj Prague Open ženy kicklight do 55 kg. 3. Czech Open fullcontact ženy do 56 kg, 2. WAKO World Cup 
Maďarsko lightcontact juniorky do 55 kg.  
Jan Svoboda (Sport Judo Litoměřice) – 2. místo MČR dorostu, vítěz ČP v Jablonci, Chomutově, Teplicích, vítěz 
EPve Srasswalchenu, 2. naEP v Budapešti, 2. na EP Wroclaw, opora družstva dorostenců vEXL dorostu.  
Maxmilián Mlenský (ASK Lovosice, atletika, výška), 3. a 4. MČR.  



Denisa Beranová (Sport Judo Litoměřice) – 2. MČR juniorek, účastnice EYOF Tbilisi (Evropské OH mládeže), 
vítězka EP v Grazu, 2. na ČP v Ostravě a Chomutově, opora družstva dorostenek na MČR – 2. místo.  
Vojtěch Modra (Sportovní klub kickboxu při ASK Lovosice) – 2. MS WKA kicklight old cadets do 60 kg, 2. 
MSWKU fullcontact junioři do 60 kg, 3. MS WKA junioři lowkick do 60 kg, 3. MS WKA junioři fullcontact do 60 
kg, 1. MČR fullcontact st. žáci do 57 kg, 1. MČR lowkick st. žáci, 3. MČR kicklight st. žáci do 57 kg, 2 x 1. 
Prague Open st. žáci, 3. Slovak Open lightcontact st. žáci do 57 kg, 3. WAKO World Cup Maďarsko lightcontact 
st. žáci do 57 kg, 3. WAKO World Cup Maďarsko kicklight st. žáci do 57 kg.  
Jan Kašpar (CK Slavoj Terezín, cyklistika) – 9. MČR, 10. ČRčasovka.  
Rozárka Zímová (Slavoj Litoměřice, šerm) – 3. mistr. soutěž ČP.  
Mahammad Jafar (Sportovní klub kickboxu při ASK Lovosice) – 1. Czech Open fullcontact st. žáci 52 kg, 2. MČR 
lowkick st. žáci do 52 kg, 2. fullcontact st. žáci do 52 kg., 2 x 2. Prague Open kicklight a lightcontact st. žáci do 
52 kg.  
Ondřej Strnad (Slavoj Litoměřice, šerm) – 16. MS kadet, 3. MČR, 11. EP kadet, 2 ČP kadet, 2. a 3. ČPjunior.  
Lucie Bulanderová (SKGT Litoměřice, skoky na trampolíně) – 2. MČR.  
Ondřej Müller (SK Štětí, jachting – třída Optimist) – 3. Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže, 2. MČR, 2. 
MČR družstev, účastník ME.  
Jiří Došek (Slavoj Litoměřice, šerm, minižáci) – 1. MČR, 2 x 1. mistrovská soutěž.  
Adam Michalko (SKGT Litoměřice, skoky na trampolíně) – 2. MČR,1. MČR synchrony.  
Zuzana Zelinková (VK Slavoj Litoměřice, veslování – skif ) – 1. MČR, 1. čtyřka párová s korm. členka kolektivu 
ml. žákyň, který skončil 1. v ČP, zvítězila v 15 závodech, 2. s osmou na Pražských primátorkách. Kateřina 
Došková (Slavoj Litoměřice, šerm) – 3. MČR kadetů, 4 x 1. mist. soutěž ČP juniorky a kadetky, 5. mez. turnaj 
ženy a 5. ČP ženy.  
Zora Záhorová (SKGT Litoměřice, skoky na trampolíně) – 2. MČR.  
Petr Štefan (VK Slavoj Litoměřice, veslování) – 2. MČR, 2. dvojskif, 3. MČR čtyřka párová, 2. MČR čtyřka 
párová sprint, zvítězil v 10 závodech, 2. s osmou na Pražských primátorkách. Vojtěch Netrh (PK Litoměřice, 
plavání) – 2. místo na 200 metrů P Letní MČR, 2. 200 P Zimním MČR, 2. 200 P Hry letní olympiády dětí a 
mládeže pro ČR a 2 x 1. štafeta Hry letní olympiády dětí a mládeže.  
 

Kolektivy dospělí  
 

FCC Sport Judo Litoměřice – 6. v Extralize mužů, již 17 let nepřetržitě v nejvyšší soutěži mužův ČR.  
SK Sokol Brozany (fotbal) – vítěz divize 2014 – 2015, postup do ČFL.  
HC Stadion Litoměřice (hokej) –WSM liga.  
Slavoj BK Litoměřice (basketbal) – vítěz I. ligy.  
HK FCC Město Lovosice (házená) – 2. místo v MČR, vítěz ČP.  
Gardenline Litoměřice (futsal) – úspěšný druholigový tým s ambicemi na postup.  
ASK Lovosice (fotbal) – v sezóně 2014 /2015 2. místo v divizi, po podzimu vedoucí tým skupiny B.  
Buggyra Roudnice (motorismus, tahače) – 1. v Poháru konstruktérů.  
 

Kolektivy mládež  
 

Slavoj Litoměřice Funky Dangers  
 

(mládež, street dance) – 2. MS 1. MČR,HipHopUnite, 2. MČR Taneční skupina roku, 1. Dance Life Tour.  
Yacht Club Štětí Optimist Squad (jachting) – 2. MČR družstev, 1. mez. regata SEEDOCSrbsko.  
 

Výběr Okresního fotbalového svazu Litoměřice ktg. U12 – 6. místo v republikovém finále neligových výběrů.  
VK Slavoj Litoměřice (čtyřka párová s korm., st. žáci) – 1. MČR, všichni členové vítězné osmy na PP, vyhráli 7 
dalších závodů, 2. mez. regata Brno, nejdůležitější členové kolektivu st. žáků – 4. ČP.  
 

Slavoj Litoměřice Funky Dangers (street dance, junioři) – 2. MČRTaneční skupina roku, 4. World of Dance 
Berlin, 1. MČR MIADance Festival.  
Sport Judo Litoměřice – 2. na MČRdružstev dorostenek.  
VK Slavoj Litoměřice (čtyřka párová s korm., ml. žákyně) – 1. MČR, 1. ČP, na MČR získaly celkem dvě zlaté a 
jednu stříbrnou, pravidelně vítězily v různých posádkách.  
SKGT Litoměřice (skoky na trampolíně, žáci) – 1. MČR synchrony.  
 

Masters  
 

Petr Lukášek (ČAC Roudnice, plavání) – 1. 200 PZ, 2. 100 P, 50 a 100 VZ, 100 PZ, 3. 200 P. mez. MČRv 
Třebíči.  
Jaroslav Smělý (ASK Lovosice, atletika) – 2 x 1. Evropské hry veteránů (disk, koule).  
Libuše Bruncvíková (VK Slavoj Litoměřice, veslování, skif, dvojskif) – 3 mistrovské tituly na neoficiálním MS 



Masters v Belgii, z toho jeden na dvojskifu se svou dcerou, což je světový unikát, 3 MČR Masters (jeden opět s 
dcerou), členka vítězné osmy na Pražských primátorkách.  
Jiří Bodó (Slavoj Litoměřice, šerm) – 2. mistr. soutěž fleret, 3. kord.  
Jiří Aust (Renda Roudnice) – 17. – 32. MEve snookeru.  
Petr Špatenka (Slavoj Litoměřice, šerm) – 3. mistr. soutěž kord.  
Michael Maier (YCR Roudnice, jachting) – Finn World Maters Championships.  
 

Handicap  
 

Nicole Fryčová (ČAC Roudnice a ČSZPS, plavání) – 1. na 50 M, 2. 100 M, 50 Z, 3. 100 Z, 100 P, 200 PZ na 
mez. mistrovství Německa (IDM), jeden splněný limit naMSIPC.  
 

Trenér  
 

Radka Kindlová (VK Litoměřice, veslování) – trenérka mistryň i mistryně republiky a vítězek poháru ml. žákyň.  
Radomil Peterka (VK Litoměřice, veslování) – trenér mistřů i mistra republiky st. žáků.  
Martin Žiška (SK Štětí, jachting) – trenér mládeže, 5 medailí z MČR včetně titulu mistra ČR.  
Květa Veselá (JC Litokan Litoměřice, judo) – trenérka úspěšného oddílu.  
Vít Masopust (Sportovní klub kickboxu při ASK Lovosice) – trenér reprezentace (na MS 28 x zlato, 20 x stříbro 
a 9 x bronz), mistra ČR, Slovenska, profesionálního mistra ČR, vítěze Czech Open, juniorské mistryně světa, 
vicemistra světa, vítěze Czech Open a dvojnásobného vícemistra a dalších medailistů z MČR. Jeho tým 
vybojoval 14 x zlato, 15 x stříbro a 16 x bronz a skončil na 6. místě z 58 klubů v ČR. Svěřenci vybojovali naMS 
3 x zlato, 2 x stříbro a 3 x bronz.  
Vladimír Šuma (HK FCC Město Lovosice, házená) – trenér stříbrného týmu z extraligy, vítěze ČP.  
Tomáš Eisner (Slavoj BK Litoměřice, basketbal) – trenér vítězného týmu I. ligy.  
 

Foto: LOVOSICKÝ trenér Vladimír Šuma.  
Foto: Deník/Karel Pech  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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JOHANA NÁPRAVNÍKOVÁ – KOŘANOVÁ Nápravníková – Kořanová začala s jachtingem už v devíti letech. Přes 
mládežnické třídy a úspěchy v nich se dostala až k olympijské kampani. V lodní třídě 470 s Lenkou Mrzílkovou 
na OH 2016, kterou byla nucena ze zdravotních důvodů přerušit a následně ukončit.  

   
12. Anketa Jachtař roku už klepe na dveře   
Českobudějovický deník | 04.01.2017 | PETR VITOŇ | 14 | Sport/Jižní Čechy | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
ledna představitelé Českého svazu jachtingu vyhlásí jachtaře roku 2016 a mezi nominovanými nechybí ani 
tři Jhočeši. Ve třídě 2,4mR Dan Bína, jenž jako první český handicapovaný jachtař jel na OH a v Riu obsadil 13.  

   
13. Rád by vyrazil také do Tokia   
Českobudějovický deník | 29.12.2016 | KAMIL JÁŠA | 16 | Sport - Jižní Čechy | 0.89  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Karel Lavický (YC DIM Bezdrev) obsadil v anketě Sportovec roku Jihočeského kraje desáté místo České 
Budějovice – O své nominaci mezi deset nejlepších sportovců Jihočeského kraje se windsurfer Karel Lavický 
dozvěděl před týdnem.  

   
14. Výzva ve vlnách: Jachtař Koláček se chystá obeplout svět   
tyden.cz | 25.12.2016 | ČTK | Ostatní sporty | 0.80  
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/ostatni-sporty/vyzva-ve-vlnach-jachtar-kolacek-se-chysta-obeplout-...   
To vše bez jediné zastávky, bez možnosti vnější asistence," řekl mistr Francie v sólovém jachtingu z roku 
2012. K tomu, aby se mohl zúčastnit, nyní spolu se svým týmem jedná s potenciálními sponzory. Ideálně 
koncem příštího roku už by potřeboval mít koupenou loď, na které závod pojede.  

   
15. Cesta kolem světa za 80 dní. Český jachtař se chystá na životní výzvu   
tiscali.cz | 25.12.2016 | 0.80  
http://sport.tiscali.cz/cesta-kolem-sveta-za-80-dni-cesky-jachtar-se-chysta-na-zivotni-vyzvu-290821   
http://sport.tiscali.cz/cesta-kolem-sveta-za-80-dni-cesky-jachtar-se-chysta-na-zivotni-vyzvu-290821  

   
16. Jachtař Koláček oficiálně odstartoval přípravu na obeplutí světa   
ceskenoviny.cz | 25.12.2016 | 0.80  
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jachtar-kolacek-oficialne-odstartoval-pripravu-na-obepluti-sveta/14...   
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jachtar-kolacek-oficialne-odstartoval-pripravu-na-obepluti-sveta/1430979  

   
17. Výzva ve vlnách: Jachtař Koláček se chystá obeplout svět   
tyden.cz | 25.12.2016 | 0.80  
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/ostatni-sporty/vyzva-ve-vlnach-jachtar-kolacek-se-chysta-obeplout-...   
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/ostatni-sporty/vyzva-ve-vlnach-jachtar-kolacek-se-chysta-obeplout-svet_41
1070.html  

   
18. Jachtař Koláček oficiálně odstartoval přípravu na obeplutí světa /iSport.cz   
blesk.cz | 25.12.2016 | 0.80  
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/289628/jachtar-kolacek-oficialne-odstartoval-pripravu-na-ob...   
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/289628/jachtar-kolacek-oficialne-odstartoval-pripravu-na-obepluti-svet
a.html  

   
19. Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za rok 2016 je krasobruslař Martin Bidař   
ceskobudejovicky.denik.cz | 21.12.2016 | Kamil Jáša | Ostatní sporty | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-jihoceskeho-kraje-za-rok-2016-j...   
Karel LAVICKÝ (jachting, DIM Bezdrev) 86reprezentant ČR ve windsurfingu, účastník OH v Riu Nejlepší 
kolektivy1. Jihostroj ČB 78(třetí v extralize volejbalu)2. ČEZ Motor ČB 56(třetí v I. lize hokeje, aktuálně lídr 
tabulky)3.  

   
20. Krasobruslař Bidař vyhrál anketu Sportovec Jihočeského kraje   
budejckadrbna.cz | 21.12.2016 | Michal Heřman | 0.80  
http://www.budejckadrbna.cz/sport/13715-krasobruslar-bidar-vyhral-anketu-sportovec-jihoceskeho-kraje...   
http://www.budejckadrbna.cz/sport/13715-krasobruslar-bidar-vyhral-anketu-sportovec-jihoceskeho-kraje.html  

   
21. V Metropolu včera vyhlásili sportovce kraje. Vítězem je krasobruslař Martin Bidař, 
druhý Martin Šonka   
jcted.cz | 21.12.2016 | Libuše Kolářová | 0.80  
http://www.jcted.cz/pisecke-postrehy/v-metropolu-vcera-vyhlasili-sportovce-kraje-vitezem-je-krasobru...   
http://www.jcted.cz/pisecke-postrehy/v-metropolu-vcera-vyhlasili-sportovce-kraje-vitezem-je-krasobruslar-ma
rtin-bidar-druhy-martin-sonka/  

   
22. V Metropolu včera vyhlásili sportovce kraje. Vítězem je krasobruslař Martin Bidař, 
druhý Martin Šonka   
jcted.cz | 21.12.2016 | Libuše Kolářová | 0.80  
http://www.jcted.cz/v-metropolu-vcera-vyhlasili-sportovce-kraje-vitezem-je-krasobruslar-martin-bidar...   
http://www.jcted.cz/v-metropolu-vcera-vyhlasili-sportovce-kraje-vitezem-je-krasobruslar-martin-bidar-druhy-



martin-sonka/  
   

23. Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za rok 2016 je krasobruslař Martin Bidař   
denik.cz | 21.12.2016 | CREA:, Kamil Jáša | 0.80  
http://prachaticky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-jihoceskeho-kraje-za-rok-2016-je-kra...   
http://prachaticky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-jihoceskeho-kraje-za-rok-2016-je-krasobrusl
ar-martin-bidar-20161220.html  

   
24. Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za rok 2016 je krasobruslař Martin Bidař   
denik.cz | 21.12.2016 | CREA:, Kamil Jáša | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-jihoceskeho-kraje-za-rok-2016-j...   
http://ceskobudejovicky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-jihoceskeho-kraje-za-rok-2016-je-kras
obruslar-martin-bidar-20161220.html  

   
25. Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za rok 2016 je krasobruslař Martin Bidař   
denik.cz | 21.12.2016 | CREA:, Kamil Jáša | 0.80  
http://pisecky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-jihoceskeho-kraje-za-rok-2016-je-krasobr...   
http://pisecky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-jihoceskeho-kraje-za-rok-2016-je-krasobruslar-m
artin-bidar-20161220.html  

   
26. Jakub a Tereza Dobrých aspirují na Jachtaře roku   
Mladá fronta Dnes | 17.12.2016 | (es) | 19 | Kraj Plzeňský | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jachting Sedmnáctiletý Jakub Dobrý a jeho o tři roky mladší sestra Tereza jsou společně ve finální nominaci 
ankety Jachtař roku 2016 v kategorii juniorů. Členové TJ Lokomotiva Plzeň od loňského roku sbírají úspěchy ve 
třídě RS Feva.  

   
27. O Jachtaře roku se ucházejí i Brňané   
Mladá fronta Dnes | 16.12.2016 | (daj) | 17 | Brno a jižní Morava | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jachting Hned tři z pěti kandidátů v anketě Jachtař roku 2016 závodí za brněnské kluby. O titul se uchází 
olympionik Viktor Teplý (na snímku), jeho mladší bratr Viktor a také Milan Koláček. V ženské nominaci figuruje 
Markéta Audyová.  

   
28. Posádka David Křížek a Milan Harmáček se zúčastní Extreme Sailing Series   
ceskenoviny.cz | 06.12.2016 | Martina Barnetová | 0.84  
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/posadka-david-krizek-a-milan-harmacek-se-zucastni-extreme-sailing-s...   
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/posadka-david-krizek-a-milan-harmacek-se-zucastni-extreme-sailing-series
/1423780  

   
29. Jachting. Koláček chce na nejtěžší závod světa   
Metro | 30.11.2016 | PUR | 33 | Sport | 0.80  
http://www.metro.cz   
Prestižní sólový jachtařský závod kolem světa Vendée Globe 2020 by mohl být také s účastí Milana Koláčka, 
prvního Čecha v historii. "Cílem projektu není pouze účast, ale boj o kvalitní umístění v samotném závodu. Při 
správné volbě lodě pro rok 2020 je to reálné," nastínil včera Koláček svoji představu.  

   
30. Česká jachta Rusalka   
sportovnilisty.cz | 29.11.2016 | 0.80  
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-3/ceska-jachta-rusalka/   
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-3/ceska-jachta-rusalka/  

   
31. Kapitán Hájek vedl Tři sestry k titulu   
Mladá fronta Dnes | 24.11.2016 | (es) | 19 | Kraj Plzeňský | 0.84  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jachting Plzeňský jachtař Milan Hájek se znovu ujal role kapitána lodi First 40.7 týmu Tři sestry Sailing a v 
Chorvatsku společně slavili zisk českého titulu na domácím šampionátu v námořním jachtingu v handicapu 
ORC.  

   
32. IT Regatta 2016 – CIO Business World Cup 12. ročník   
CIO - Business world | 23.11.2016 | PAVEL WINKLER | 46 | Společnost | 0.87  
http://businessworld.cz/   
září se v chorvatském Biogradu na Moru konal již dvanáctý ročník prestižní IT Regatty CIO Business World 
Cup, ve které si patnáct posádek v dramatických soubojích mělo šanci vyzkoušet námořní jachting na vlastní 
kůži v podnětném byznys prostředí.  

   
33. Tři sestry Sailing team je mistrem v jachtingu   
Teplický deník | 16.11.2016 | (r) | 21 | U nás doma | 0.84  
http://www.teplicky.denik.cz/   
listopadem 2016 se v chorvatské Vodici uskutečnilo Mistrovství Česka ORC v námořním jachtingu. Jachta 



Three Sisters v konkurenci 15 lodí v něm potvrdila pověst nejlepší české posádky. Zvítězila nejprve ve 3 ze 4 
krátkých rozjížděk odjetých ve slabším až středním větru.  

   
34. TŘI SESTRY SAILING TEAM vyhrál MČR ORC   
e-sportfoto.cz | 15.11.2016 | 0.84  
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/tri-sestry-sailing-team-vyhral-mcr-orc/   
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/tri-sestry-sailing-team-vyhral-mcr-orc/  

   
35. Tři sestry sailing team vyhrál mistrovství ČR v námořním jachtingu v handicapu ORG   
sportovnilisty.cz | 15.11.2016 | 0.89  
http://www.sportovnilisty.cz/voda/tri-sestry-sailing-team-vyhral-mistrovstvi-cr-v-namornim-jachtingu...   
http://www.sportovnilisty.cz/voda/tri-sestry-sailing-team-vyhral-mistrovstvi-cr-v-namornim-jachtingu-v-handic
apu-org/  

   
36. servis ve spolupráci s Českou unií sportu   
Sport | 27.10.2016 | 18 | Aktuálně | 0.84  
http://deniksport.blesk.cz/   
Mistrem republiky je RODOP JACHTING Mistrem republiky v námořním jachtingu se stal tým RODOP vedený 
Martinem Kulíkem a s Lukášem Neumannem za kormidlem. Stříbro bere Morgan Sailing Team a bronz loňský 
vítěz Hyveco. Předposlední závodní den se v mistrovském závodě rozhodovalo o zlatu, ale souboj o další dvě 
medaile byl otevřený až do poslední rozjížďky.  

   
37. Česká námořní rallye – Mistrovství ČR v námořním jachtingu se konalo v Chorvatsku   
sportovnilisty.cz | 25.10.2016 | Pavel Nesvadba | 0.87  
http://www.sportovnilisty.cz/voda/ceska-namorni-rallye-mistrovstvi-cr-v-namornim-jachtingu-se-konalo...   
http://www.sportovnilisty.cz/voda/ceska-namorni-rallye-mistrovstvi-cr-v-namornim-jachtingu-se-konalo-v-cho
rvatsku/  

   
38. Titul mistra České republiky v námořním jachtingu   
blesk.cz | 22.10.2016 | 0.80  
http://24hodin.blesk.cz/clanek/47596/ceskou-namorni-rallye-vyhrala-posadka-martina-kulika.html   
http://24hodin.blesk.cz/clanek/47596/ceskou-namorni-rallye-vyhrala-posadka-martina-kulika.html  

   
39. Českou námořní rallye vyhrála posádka Martina Kulíka   
blesk.cz | 22.10.2016 | 0.80  
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/283999/ceskou-namorni-rallye-vyhrala-posadka-martina-kulika...   
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/283999/ceskou-namorni-rallye-vyhrala-posadka-martina-kulika.html  

   
40. Jachtaři Křížek s Harmáčkem uspěli ve Francii   
Mladá fronta Dnes | 22.10.2016 | (es) | 19 | Kraj Plzeňský | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Ale pro nás byl tenhle závod ohromným zážitkem a určitě to nejlepší, co jsem v jachtingu zažil," konstatoval 
Křížek. Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

   
41. servis ve spolupráci s Českou unií sportu   
Sport | 20.10.2016 | 15 | Basketbal | 0.84  
http://deniksport.blesk.cz/   
JACHTING Mistrovství republiky začalo v Chorvatsku Před 20 lety, v roce 1997, časopis YACHT a brněnská 
firma TPS Centrum pořádaly první ročník České námořní rallye, tehdy jeden z úplně prvních českých závodů v 
Chorvatsku. Jubilejní ročník této regaty se letos opět jede jako mistrovství republiky one design ve třídě First 
35 a jako pohárový závod České asociace námořního jachtingu ve třídě Elan 350.  

   
42. Mistrovství České republiky v námořním jachtingu začalo v Chorvatsku   
e-sportfoto.cz | 18.10.2016 | 0.84  
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jubilejni-20-rocnik-ceske-namorni-rallye/   
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jubilejni-20-rocnik-ceske-namorni-rallye/  

   
43. Čeští jachtaři byli sedmí v závodě světové série katamaránů   
ceskenoviny.cz | 18.10.2016 | 0.80  
http://www.ceskenoviny.cz/sport/zpravy/cesti-jachtari-byli-sedmi-v-zavode-svetove-serie-katamaranu/1...   
http://www.ceskenoviny.cz/sport/zpravy/cesti-jachtari-byli-sedmi-v-zavode-svetove-serie-katamaranu/140571
5  

   
44. Jachtaři se loučili se sezónou na Těrlické přehradě   
polar.cz | 17.10.2016 | Jiří Brzóska | Těrlicko | 0.93  
http://www.polar.cz/zpravy/archiv/1/karvinsko/terlicko/clanek/11000005996-jachtari-se-loucili-se-sez...   
Alexandr Pacek, předseda Klubu jachtingu Těrlicko:"Pro nás to znamená přelomový okamžik, kdy přestáváme 
žít a jdeme do toho zimního spánku." Spát ale určitě nebudou, čeká je spousta práce. Alexandr Pacek, 
předseda Klubu jachtingu Těrlicko: "Musíme uložit lodě do zimního spánku, celou zimu na nich pracovat, 
abychom mohli zase na jaře vyplout.  



   
45. Mistrovství ČRv námořním jachtingu začalo v Chorvatsku aneb 20. ročník České 
námořní rallye   
sportovnilisty.cz | 17.10.2016 | Pavel Nesvadba | 0.87  
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/mistrovstvi-crv-namornim-jachtingu-zacalo-v-chorvatsku-ane...   
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/mistrovstvi-crv-namornim-jachtingu-zacalo-v-chorvatsku-aneb-20-r
ocnik-ceske-namorni-rallye/  

   
46. Jachtaři se loučili se sezónou na Těrlické přehradě   
polar.cz | 17.10.2016 | Jiří Brzóska | 0.93  
http://polar.cz/zpravy/karvinsko/terlicko/11000005996/jachtari-se-loucili-se-sezonou-na-terlicke-pre...   
http://polar.cz/zpravy/karvinsko/terlicko/11000005996/jachtari-se-loucili-se-sezonou-na-terlicke-prehrade  

   
47. Jachtaři zakončili sezonu   
Českobudějovický deník | 14.10.2016 | PETR VITOŇ | 27 | Sport/Publicistika a servis | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Svaz jachtingu již hodnotil závodní sezonu a aktivitu klubů. Hodnoceno letos bylo 216 jachtařských klubů. 
Nejvíce bodů si vyjeli dle očekávání jachtaři z Neratovic, kteří za 355 startů svých závodníků posbírali 1 452 
903 bodů. Druhý byl nejstarší oddíl Český yacht klub Praha s 1 387 848 najetými body za 531 startů a třetí 
Loko Plzeň s 1 0711 348 body za 299 startů.  

   
48. VE ZKRATCE   
Českobudějovický deník | 06.10.2016 | 20 | Sport | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
JACHTING Jihoceská žába, poslední bezdrevský závod sezony, se pro pro nedostatek vetru nejela. Stejne 
dopadli evropári na Nových Mlýnech, kde se melo jet mistrovství CR, ale za tri dny, na které byly závody 
vypsány, ani na Morave nazafoukalo.  

   
49. Kardinála a jeho spolužáky bude připomínat deska   
Českobudějovický deník | 06.10.2016 | (win) | 6 | Jižní Čechy | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
České Budějovice – Co spojuje kardinála Miloslava Vlka, operní pěvkyni Virginii Walterovou, novinářku Lídu 
Rakušanovou, kardiology Jana Janouška a Ladislava Pešla či olympionika Karla Lavického? Všichni jsou 
absolventy českobudějovického Gymnázia J.  

   
50. Sáblíková je potřetí nejlepším sportovcem ministerstva vnitra   
denik.cz | 04.10.2016 | ČTK | Ostatní sporty | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/sablikova-je-potreti-nejlepsim-sportovcem-ministerstva-vnitra-2016...   
Junior roku: Ondřej Teplý (jachting). Síň slávy: Martin Doktor (rychlostní kanoistika).  

   
51. Sáblíková je potřetí nejlepším sportovcem ministerstva vnitra   
Sport.cz | 04.10.2016 | Ostatní | 0.80  
https://www.sport.cz/clanek/816447-sablikova-je-potreti-nejlepsim-sportovcem-ministerstva-vnitra.htm...   
Junior roku: Ondřej Teplý (jachting). Síň slávy: Martin Doktor (rychlostní kanoistika). Zvláštní ocenění 
Olympu: Petr Koukal (badminton).  

   
52. Sáblíková je potřetí nejlepším sportovcem ministerstva vnitra   
sport.cz | 04.10.2016 | Pavel Lebeda | 0.80  
https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/816447-sablikova-je-potreti-nejlepsim-sportovcem-ministe...   
https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/816447-sablikova-je-potreti-nejlepsim-sportovcem-ministerstva-v
nitra.html  

   
53. Sáblíková je potřetí nejlepším sportovcem ministerstva vnitra   
decinsky.denik.cz | 04.10.2016 | Petr Koukal | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/sablikova-je-potreti-nejlepsim-sportovcem-ministerstva-vnitra-2016...   
http://www.denik.cz/ostatni_sport/sablikova-je-potreti-nejlepsim-sportovcem-ministerstva-vnitra-20161004.ht
ml  

   
54. Přehrada uvidí formule 1 a boj o Ligu mistrů   
Brněnský deník | 01.10.2016 | PATRIK EL-TALABÁNI | 17 | Sport | 0.89  
http://brnensky.denik.cz/   
Holky jsou opravdu šikovné, závody jsou technicky hodně náročné," sdělila předsedkyně Komise klubů a krajů 
Českého svazu jachtingu Kateřina Fantová. V Praze v konkurenci sedmi týmů skončil na druhé příčce oddíl 
Lodní sporty Brno.  

   
55. Přehrada uvidí formule 1 a boj o Ligu mistrů   
brnensky.denik.cz | 30.09.2016 | 0.89  
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/prehrada-uvidi-formule-1-a-boj-o-ligu-mistru-20160930.html   
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/prehrada-uvidi-formule-1-a-boj-o-ligu-mistru-20160930.html  

   



56. Jachtař Bína je handicapovaný jachtař   
PRIMA Family | 27.09.2016 | 0.84  
Karolína LIŠKOVÁ, redaktorka: 45letý Daniel Bína se živí jako ajťák a jeho životní láskou je jachting. Cesta k 
lodi však byla klikatá. Pochází z jižních Čech a k plachtění se dostal v dětství. V 15 už závodil na celonárodní 
úrovni a před sebou měl slibnou sportovní kariéru.  

   
57. "Bylo to jako v pračce". Česká jachta u Austrálie definitivně ztroskotala   
zpravy.iDNES.cz | 20.09.2016 | David Lorenc | 0.84  
http://xman.idnes.cz/ceska-jachta-alya-u-australie-ztroskotala-fgv-/xman-adrenalin.aspx?c=A160920_10...   
http://xman.idnes.cz/ceska-jachta-alya-u-australie-ztroskotala-fgv-/xman-adrenalin.aspx?c=A160920_103712
_xman-adrenalin_fro  

   
58. Vzpomínky na Rio na jihu zahřály   
Českobudějovický deník | 20.09.2016 | VITOŇ | 24 | Sport /jižní Čechy | 0.93  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Se svými zajímavými postřehy z her se s početným obecenstvem přišli podělit jediní jihočeští olympionici, 
windsurfeři, Karel Lavický a trenér Jan Čutka oba z YC DIM Bezdrev, kteří na čtrnáct dní vyměnili mateřský 
rybník Bezdrev za zátoku pod Ježíšem v Rio de Janeiru.  

   
59. Bína si z Ria přivezl 13. místo   
Mladá fronta Dnes | 20.09.2016 | (plu) | 15 | Jižní Čechy | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jachting Poprvé v historii se český jachtař objevil na startu paralympijské regaty. V Rio de Janieru dojel 46letý 
Daniel Bína ze Včelné u Českých Budějovic ve třídě 2.4mR na třináctém místě. "Teď už jsem spokojený, ale 
začátek byl těžký.  

   
60. Daniel Bína skončil na Paralympiádě na 13. místě   
e-sportfoto.cz | 19.09.2016 | 0.89  
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/daniel-bina-skoncil-na-paralympiade-na-13-miste/   
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/daniel-bina-skoncil-na-paralympiade-na-13-miste/  

   
61. Český jachting má za sebou premiéru na paralympiádě. Bína obsadil třinácté místo   
zpravy.rozhlas.cz | 18.09.2016 | Pavel Petr,Nikola Šrámková | ostatnidiscipliny | 0.84  
http://www.rozhlas.cz/_zprava/1651184   
Je to úplně jiný jachting než na velkých závodech. Je to zajímavé, flotila je menší, výrazně tvrdší a musím 
uznat, že i Rio do toho trošku zamíchalo karty, protože na tak složité vodě jsem nikdy nejezdil. Problém vody 
tady je, že tu jsou velké nevypočitatelné proudy, jsou tu vracáky je to zcela jiné než v Čechách.  

   
62. Český jachting má za sebou premiéru na paralympiádě. Bína obsadil třinácté místo   
zpravy.rozhlas.cz | 18.09.2016 | 0.84  
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ostatnidiscipliny/_zprava/cesky-jachting-ma-za-sebou-premieru-na-paraly...   
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ostatnidiscipliny/_zprava/cesky-jachting-ma-za-sebou-premieru-na-paralympiad
e-bina-obsadil-trinacte-misto--1651184  

   
63. servis ve spolupráci s Českou unií sportu   
Sport | 15.09.2016 | 19 | Aktuálně | 0.80  
http://deniksport.blesk.cz/   
První český jachtař na JACHTING paralympiádě Poprvé v historii startuje na paralympiádě český jachtař. 
Cesta vozíčkáře Daniela Bíny do Ria byla ale hodně trnitá. O kvalifi kaci se pokoušel už před Aténami v roce 
2004, ale neuspěl a nedostal se ani do Pekingu a Londýna.  

   
64. Český jachting poprvé v historii na Paralympiádě   
prazsky-zpravodaj.cz | 11.09.2016 | 0.80  
http://prazsky-zpravodaj.cz/sport/cesky-jachting-poprve-v-historii-na-paralympiade/   
http://prazsky-zpravodaj.cz/sport/cesky-jachting-poprve-v-historii-na-paralympiade/  

   
65. Voda v Riu? Nepojedu žádný hardcore, směje se český hendikepovaný jachtař   
sport.aktualne.centrum.cz | 07.09.2016 | Radek Gális | Sport | 0.84  
https://sport.aktualne.cz/v-riu-je-slozita-voda-ktera-nema-zadna-pravidla-rika-jachtar/r%7e8c7646fe7...   
K jachtingu, který dělal před nehodou se vrátil a probojoval se až do Ria. Praha - Daniel Praha - Daniel Bína 
jede sice na své první paralympijské hry, ale i když má zkušeností dostatek, na medaili rozhodně nemyslí.  

   
66. Voda v Riu? Nepojedu žádný hardcore, směje se český hendikepovaný jachtař   
aktualne.cz | 07.09.2016 | Daniela Bíny | 0.80  
https://sport.aktualne.cz/v-riu-je-slozita-voda-ktera-nema-zadna-pravidla-rika-jachtar/r%7e8c7646fe7...   
https://sport.aktualne.cz/v-riu-je-slozita-voda-ktera-nema-zadna-pravidla-rika-jachtar/r  

   
67. KAM ZA SPORTEM?   
Českobudějovický deník | 02.09.2016 | 21 | Sport - Jižní Čechy | 0.84  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   



JACHTING– Mezinárodní mistrovstvíČR tř. Tornádo na Lipně (10 kemp Jestřábí 1 Černá v Pošumaví, sobota i 
neděle 9). Sobota HÁZENÁ – Interliga žen: Písek – Prešov (15). HOKEJ – Extraliga st. dorostu: Písek – Havl. 
Brod (12), Motor ČB – Pardubice (12.  

   
68. "Byli jsme jedna velká parta"   
5plus2 | 02.09.2016 | DAVID MRZENA | 21 | 0.93  
Karel Lavický přibližuje atmosféru olympijských her v brazilském Riu. ČESKÉ BUDĚJOVICE /Absolvoval 
slavnostní zahájení i ukončení celé olympiády. V brazilském Riu strávil dva týdny, během kterých nejen závodil. 
Čas si třicetiletý windsurfař Karel Lavický udělal i na fandění českým reprezentantům nebo surfování.  

   
69. Češi si v Riu fandili. Byli jsme jedna velká parta, říká Lavický   
5plus2 | 02.09.2016 | DAVID MRZENA | 21 | 0.89  
Čas si třicetiletý windsurfař Karel Lavický udělal i na fandění českým reprezentantům nebo surfování. "Chodil 
jsem podporovat na atletický stadion, kde jsme měli hodně zástupců. Byl jsem i na moderním pětiboji. Když 
byly dobré vlny, tak došlo i na surfování," vzpomíná rodák z Českých Budějovic, který s windsurfingem začínal 
na jihočeských rybnících.  

   
70. Češi si v Riu fandili. Byli jsme jedna velká parta, říká Lavický   
5plus2 | 02.09.2016 | DAVID MRZENA | 21 | 0.89  
Čas si třicetiletý windsurfař Karel Lavický udělal i na fandění českým reprezentantům nebo surfování. "Chodil 
jsem podporovat na atletický stadion, kde jsme měli hodně zástupců. Byl jsem i na moderním pětiboji. Když 
byly dobré vlny, tak došlo i na surfování," vzpomíná rodák z Českých Budějovic, který s windsurfingem začínal 
na jihočeských rybnících.  

   
71. Češi si v Riu fandili. Byli jsme jedna velká parta, říká Lavický   
5plus2 | 02.09.2016 | DAVID MRZENA | 23 | 0.89  
Čas si třicetiletý windsurfař Karel Lavický udělal i na fandění českým reprezentantům nebo surfování. "Chodil 
jsem podporovat na atletický stadion, kde jsme měli hodně zástupců. Byl jsem i na moderním pětiboji. Když 
byly dobré vlny, tak došlo i na surfování," vzpomíná rodák z Českých Budějovic, který s windsurfingem začínal 
na jihočeských rybnících.  

   
72. Češi si v Riu fandili. Byli jsme jedna velká parta, říká Lavický   
5plus2 | 02.09.2016 | DAVID MRZENA | 31 | 0.89  
Čas si třicetiletý windsurfař Karel Lavický udělal i na fandění českým reprezentantům nebo surfování. "Chodil 
jsem podporovat na atletický stadion, kde jsme měli hodně zástupců. Byl jsem i na moderním pětiboji. Když 
byly dobré vlny, tak došlo i na surfování," vzpomíná rodák z Českých Budějovic, který s windsurfingem začínal 
na jihočeských rybnících.  

   
73. Jachtař Michael Maier má Lipno moc rád   
Českobudějovický deník | 01.09.2016 | KAMIL JÁŠA | 22 | Sport | 0.91  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Dřív tu bylo zvláštní situace, byly to dvě nebo tři lodě, teď už jich mnohem víc, je to bájo, pro rekreační 
jachting je tady naprosto ideální situace, " poznamenal a proplul okolo místa, v srpnu stál olympijský park Rio 
– Lipno. Léto mělo pro Michaela Maiera zvláštní příchuť.  

   
74. Šebrle mrštil holí, letěla jako vrtulník   
Mladá fronta Dnes | 01.09.2016 | Tereza Blažková | 19 | Praha | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Třeba hokeji, jachtingu nebo jezdectví, ale také lyžování. - Proč jste se rozhodl pro život v Česku? V roce 
2008 jsem v Liberci na golfovém hřišti potkal svou ženu a rozhodl se, že tu zůstanu. Našel jsem si tu práci, 
koupil dům a zakotvil tu.  

   
75. VE ZKRATCE   
Českobudějovický deník | 27.08.2016 | (ort) | 18 | Sport | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
JACHTING Na Lipne se jel druhý závod Ceské jachtarské ligy, jehož vítezem se stala dle predpokladu lod, 
kormidlovaná Tomášem Musilem z Rodopu Praha, jedním z nejzkušenejších jachtaru z 10 zúcastnených 
posádek. Další poradí: 2. Petr Fiala (YC Neratovice), 3.  

   
76. Jachtaři mají šampionát na Světu   
Jindřichohradecký deník | 25.08.2016 | (rop) | 17 | Sport - Jindřichohradecko | 0.80  
http://jindrichohradecky.denik.cz/   
Třeboň – Celkem 15 rozjížděk je naplánovaných při mistrovství republiky, které v lodní třídě Pirát 12mr pořádá 
Český svaz jachtingu ve spolupráci s Jiskrou Třeboň na rybníku Svět. Šampionát, při němž je očekávána i 
účast zahraničních jachtařů, se koná od čtvrtka do neděle.  

   
77. Spokojený surfař: Olympiádu v Riu můžu jen chválit   
zpravy.iDNES.cz | 24.08.2016 | David Mrzena | Zprávy iDNES.cz /Vodní sporty | 0.87  
http://oh.idnes.cz/karel-lavicky-0dp-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160824_2268461_olympiada-rio-2016_ald   
Windsurfař Karel Lavický absolvoval svou druhou olympiádu. V Riu dokázal vylepšit olympijský výkon z 



Londýna. Sportovní svátek měl původně trávit v Olympijském parku Rio-Lipno.  
   

78. Spokojený surfař: Olympiádu v Riu můžu jen chválit   
zpravy.iDNES.cz | 24.08.2016 | 0.87  
http://oh.idnes.cz/karel-lavicky-0dp-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160824_2268461_olympiada-rio-2016_ald   
http://oh.idnes.cz/karel-lavicky-0dp-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160824_2268461_olympiada-rio-2016_ald  

   
79. Spokojený Lavický: Rio můžu jen chválit   
Mladá fronta Dnes | 24.08.2016 | David Mrzena | 15 | Jižní Čechy | 0.93  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Windsurfař Karel Lavický absolvoval svou druhou olympiádu. V Riu dokázal vylepšit olympijský výkon z 
Londýna. ČESKÉ BUDĚJOVICE Sportovní svátek měl původně trávit v Olympijském parku Rio-Lipno. Díky 
odřeknutí norského reprezentanta se však do brazilského Rio de Janeira na poslední chvíli podíval.  

   
80. Olympijská regata v Riu skončila   
e-sportfoto.cz | 22.08.2016 | 0.89  
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/oh-v-riu-jsou-minulosti-je-cas-hodnoceni/   
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/oh-v-riu-jsou-minulosti-je-cas-hodnoceni/  

   
81. Vydra Šmídová: Jachtař Lange? Bez jedné plíce neuvěřitelný výkon   
ceskatelevize.cz | 20.08.2016 | Cecilie Carranzaová Saroliová | 0.93  
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/339107-vydra-smidova-jachtar-lange-bez-jedne-plice-neuver...   
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/339107-vydra-smidova-jachtar-lange-bez-jedne-plice-neuveriteln
y-vykon/  

   
82. Na přehradě budou soutěžit plachetnice   
Mladá fronta Dnes | 19.08.2016 | (vot) | 18 | Kraj Pardubický | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jachting Vysokomýtský Yacht Club pořádá o víkendu poblíž Ústupků 61. ročník závodu plachetnic Modrá vlajka 
Seče. Soutěží se v osmi lodních třídách, pravděpodobný start první rozjížďky je v sobotu v 10.30. Rozjížděk 
bude dohromady sedm; poslední možný start je v neděli ve 14 hodin.  

   
83. Jachtařské závody vyhráli Chorvaté a Novozélanďané, mezi ženami vládly Britky   
denik.cz | 18.08.2016 | ČTK | Ostatní sporty | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/jachtarske-zavody-vyhrali-chorvate-a-novozelandane-mezi-zenami-vla...   
Jachting: Muži: 470: 1.  

   
84. Jachtařské závody vyhráli na OH domácí Brazilky, Britky, Chorvaté a Novozélanďané   
Sport.cz | 18.08.2016 | Ostatní sporty | 0.80  
https://www.sport.cz/clanek/803583-jachtarske-zavody-vyhrali-na-oh-domaci-brazilky-britky-chorvate-a...   
Jachting: Muži: 470: 1. Fantela, Marenič (Chorv.  

   
85. Jachtařka Fenclová Kozelská: Těšila jsem se domů, Rio mi k srdci nepřirostlo   
sport.aktualne.centrum.cz | 18.08.2016 | Marek Janoš | Olympijské hry | 0.84  
https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/jachtarka-fenclova-kozelska-tesila-jsem-se-domu-ale-start-n...   
Jachting je hodně závislý na přírodních podmínkách. Jak vítr ovlivnil vaše závody? Oproti loňské testovací 
regatě, kdy vůbec nefoukalo, tak tentokrát byl vítr po celý závod. Hodně nás to překvapilo, protože nebyl ani 
jeden den, kdy bychom nevyvažovali.  

   
86. Jachtařské závody vyhráli Chorvaté a Novozélanďané, mezi ženami vládly Britky   
denik.cz | 18.08.2016 | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/jachtarske-zavody-vyhrali-chorvate-a-novozelandane-mezi-zenami-vla...   
http://www.denik.cz/ostatni_sport/jachtarske-zavody-vyhrali-chorvate-a-novozelandane-mezi-zenami-vladly-b
ritky-20160818.html  

   
87. Jachtařskou třídu 470 vyhráli na OH Britky a Chorvaté   
sport.cz | 18.08.2016 | Britky Hannah Millsová, Benoit Tessier | 0.80  
https://www.sport.cz/loh/ostatni-sporty/clanek/803583-jachtarskou-tridu-470-vyhrali-na-oh-britky-a-c...   
https://www.sport.cz/loh/ostatni-sporty/clanek/803583-jachtarskou-tridu-470-vyhrali-na-oh-britky-a-chorvate.
html  

   
88. Jachtařka Fenclová Kozelská: Těšila jsem se domů, Rio mi k srdci nepřirostlo   
baksy.cz | 18.08.2016 | 0.84  
http://www.baksy.cz/news/9473/jachtarka-fenclova-kozelska-tesila-jsem-se-domu-rio-mi-k-srdci-nepriro...   
http://www.baksy.cz/news/9473/jachtarka-fenclova-kozelska-tesila-jsem-se-domu-rio-mi-k-srdci-neprirostlo  

   
89. Jachtařka Fenclová Kozelská: Těšila jsem se domů, Rio mi k srdci nepřirostlo   
aktualne.cz | 18.08.2016 | Veronika Kozelská-Fenclová, Eva Skořepová | 0.84  
https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/jachtarka-fenclova-kozelska-tesila-jsem-se-domu-ale-start-n...   
https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/jachtarka-fenclova-kozelska-tesila-jsem-se-domu-ale-start-na/r  



   
90. Čtyřiapadesátiletý jachtař triumfoval v Riu jen s polovinou plic   
denik.cz | 17.08.2016 | ČTK | Ostatní sporty | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-ctyriapadesatilety-jachtar-tral-v-riu-jen-s-polovinou-plic...   
Lange nicméně v Riu triumf oslavil se svými syny Klausem a Yagem, kteří startují v jachtingu ve třídě 49er a 
medailový závod je čeká až ve čtvrtek. Navzdory věku si Lange dokáže představit i start na příštích hrách v 
Tokiu v roce 2020, zastavit ho prý může jen bolavé koleno.  

   
91. Ani rakovina ho nezlomila. Jachtař si splnil sen, který začal snít ještě za Brežněva   
tiscali.cz | 17.08.2016 | 0.80  
http://loh2016.tiscali.cz/ani-rakovina-ho-nezlomila-jachtar-si-splnil-sen-ktery-zacal-snit-jeste-za-...   
http://loh2016.tiscali.cz/ani-rakovina-ho-nezlomila-jachtar-si-splnil-sen-ktery-zacal-snit-jeste-za-brezneva-283
527  

   
92. Čtyřiapadesátiletý jachtař triumfoval v Riu jen s polovinou plic   
denik.cz | 17.08.2016 | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-ctyriapadesatilety-jachtar-tral-v-riu-jen-s-polovinou-plic...   
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-ctyriapadesatilety-jachtar-tral-v-riu-jen-s-polovinou-plic-20160817
.html  

   
93. Čtyřiapadesátiletý jachtař triumfoval v Riu jen s polovinou plic   
ceskenoviny.cz | 17.08.2016 | 0.80  
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctyriapadesatilety-jachtar-triumfoval-v-riu-jen-s-polovinou-plic/13...   
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctyriapadesatilety-jachtar-triumfoval-v-riu-jen-s-polovinou-plic/1382762  

   
94. Je to jako hrát fotbal s Messim, říkají o jachtařské legendě Langem   
ceskatelevize.cz | 17.08.2016 | Cecilie Carranzaová Saroliová | 0.91  
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338644-je-to-jako-hrat-fotbal-s-messim-rikaji-o-jachtarsk...   
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338644-je-to-jako-hrat-fotbal-s-messim-rikaji-o-jachtarske-legen
de-langem/  

   
95. Byl bych rád, kdyby to bylo lepší, hodnotí surfař Lavický své 31. místo   
ceskatelevize.cz | 16.08.2016 | Belgičanka Evi Van Ackerová | 0.87  
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338491-byl-bych-rad-kdyby-to-bylo-lepsi-hodnoti-surfar-la...   
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338491-byl-bych-rad-kdyby-to-bylo-lepsi-hodnoti-surfar-lavicky-s
ve-31-misto/  

   
96. OBRAZEM: Přehradu Křetínka u Letovic rozčeřily jachty. Při Srandaregatě   
blanensky.denik.cz | 15.08.2016 | Jan Charvát | Ostatní sporty | 0.80  
http://blanensky.denik.cz/ostatni_region/obrazem-prehradu-kretinka-u-letovic-rozcerily-jachty-pri-sr...   
Letovický oddíl jachtingu pořádal o víkendu na přehradě Křetínka tradiční závody lodí. V pořadí už patnáctou 
Srandaregatu. "Startovalo při ní jedenáct posádek. Dvoudenní závod vyhrála posádka František Forman s 
kosatnicí Zdenou Kubanovou před lodí Karla Hodera.  

   
97. OBRAZEM: Přehradu Křetínka u Letovic rozčeřily jachty. Při Srandaregatě   
blanensky.denik.cz | 15.08.2016 | 0.80  
http://blanensky.denik.cz/ostatni_region/obrazem-prehradu-kretinka-u-letovic-rozcerily-jachty-pri-sr...   
http://blanensky.denik.cz/ostatni_region/obrazem-prehradu-kretinka-u-letovic-rozcerily-jachty-pri-srandaregat
e-20160815.html  

   
98. RIO 2016: Windsurfař Karel Lavický skončil na olympijských hrách jednatřicátý   
budejckadrbna.cz | 15.08.2016 | 0.94  
http://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/ceskobudejovicko/12473-rio-2016-windsurfar-karel-lavicky-skoncil...   
http://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/ceskobudejovicko/12473-rio-2016-windsurfar-karel-lavicky-skoncil-na-ol
ympijskych-hrach-jednatricaty.html  

   
99. ŽIVĚ: Božské Rio o nadějích v atletice a sbírce českých medailí   
novinky.cz | 14.08.2016 | Domácí | 0.80  
https://www.novinky.cz/domaci/411881-zive-bozske-rio-o-nadejich-v-atletice-a-sbirce-ceskych-medaili....   
Předchozí díly můžete sledovat zdeNeděle bude patřit jachtingu. Jachtařka Veronika Kozelská Fenclová 
obsadila ve třídě Laser Radial 12. místo a do finálové desítky těsně nepostoupila. V mužské třídě Laser se závěr 
olympijské regaty nevydařil ani Viktoru Teplému, který po dvou nejhorších výsledcích v celé soutěži (32.  

   
100. Měl jistý triumf, přesto jachtař Van Rijsselberghe vyhrál i finálovou jízdu   
zpravy.iDNES.cz | 14.08.2016 | iDNES.cz, ČTK | Zprávy iDNES.cz /Vodní sporty | 0.80  
http://oh.idnes.cz/jachting-cur-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160814_223137_oh-vodni-sporty_mt2   
Ve finálové jízdě pro nejlepší desítku se už nepředstavil český reprezentant Karel Lavický. Po dvanácti 
rozjížďkách obsadil konečné 31. místo. Zato soutěž žen měla mnohem dramatičtější závěr.  

   
101. V Riu se poběží finále stovky, Bolt zaútočí na sedmé zlato   



denik.cz | 14.08.2016 | ČTK | Atletika | 0.80  
http://www.denik.cz/atletika/loh2016v-riu-se-pobezi-finale-stovky-bolt-zautoci-na-sedme-zlato-201608...   
Posledním kolem vyvrcholí soutěž golfistů, finále jachtařské třídy RS:X bude už bez Karla Lavického. O 
prestižní titul ve sprintu se utkají britští dráhoví cyklisté Jason Kenny a Callum Skinner." URL| http://www.  

   
102. Mezi jachtaři slaví olympijské zlato Van Rijsselberghe i Piconová   
denik.cz | 14.08.2016 | ČTK | Ostatní sporty | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-jachtari-slavi-olympijske-zlato-van-rijsselberghe-i-picono...   
Ve finálové jízdě pro nejlepší desítku se už nepředstavil český reprezentant Karel Lavický. Po dvanácti 
rozjížďkách obsadil konečné 31. místo. Zato soutěž žen měla mnohem dramatičtější závěr.  

   
103. Jachtař Van Rijsselberghe potvrdil jistý triumf finálovou výhrou   
Sport.cz | 14.08.2016 | Vodní sporty | 0.80  
https://www.sport.cz/clanek/802060-jachtar-van-rijsselberghe-potvrdil-jisty-triumf-finalovou-vyhrou....   
Ve finálové jízdě pro nejlepší desítku se už nepředstavil český reprezentant Karel Lavický. Po dvanácti 
rozjížďkách obsadil konečné 31. místo. Zato soutěž žen měla mnohem dramatičtější závěr.  

   
104. Měl jistý triumf, přesto jachtař Van Rijsselberghe vyhrál i finálovou jízdu   
zpravy.iDNES.cz | 14.08.2016 | 0.80  
http://oh.idnes.cz/jachting-cur-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160814_223137_oh-vodni-sporty_mt2   
http://oh.idnes.cz/jachting-cur-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160814_223137_oh-vodni-sporty_mt2  

   
105. Mezi jachtaři slaví olympijské zlato Van Rijsselberghe i Piconová   
denik.cz | 14.08.2016 | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-jachtari-slavi-olympijske-zlato-van-rijsselberghe-i-picono...   
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-jachtari-slavi-olympijske-zlato-van-rijsselberghe-i-piconova-20160
814.html  

   
106. Jachtař Van Rijsselberghe potvrdil jistý triumf finálovou výhrou   
sport.cz | 14.08.2016 | Dorian Van Rijsselberghe | 0.80  
https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/802060-jachtar-van-rijsselberghe-potvrdil-jisty-triumf-...   
https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/802060-jachtar-van-rijsselberghe-potvrdil-jisty-triumf-finalovou-
vyhrou.html  

   
107. Nizozemec Van Rijsselberghe potvrdil jachtařský triumf finálovou výhrou   
ceskatelevize.cz | 14.08.2016 | Dorian Van Rijsselberghe | 0.80  
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338268-nizozemec-van-rijsselberghe-potvrdil-jachtarsky-tr...   
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338268-nizozemec-van-rijsselberghe-potvrdil-jachtarsky-triumf-fi
nalovou-vyhrou/  

   
108. ŽIVĚ: Božské Rio o nadějích v atletice a sbírce českých medailí   
novinky.cz | 14.08.2016 | Moderátor Libor Bouček | 0.80  
https://www.novinky.cz/domaci/411881-zive-bozske-rio-o-nadejich-v-atletice-a-sbirce-ceskych-medaili....   
https://www.novinky.cz/domaci/411881-zive-bozske-rio-o-nadejich-v-atletice-a-sbirce-ceskych-medaili.html  

   
109. Veronika Kozelská Fenclová finále v jachtingu nepojede   
ČT 1 | 14.08.2016 | 0.84  
Jan SMETANA, moderátor: Nejblíž k finále měla ze tří českých reprezentantů v jachtingu Veronika Kozelská 
Fenclová. Své deváté místo z Londýna v Riu ale nezopakuje, ve třídě Laser Radial obsadila dvanáctou pozici. 
redaktor: Do závěrečného kvalifikačního dne šla Veronika Fenclová Kozelská z postupové desáté pozice, jenže 
poslední dvě rozjížďky jí nevyšly.  

   
110. Jachtařku Kozelskou Fenclovou vítr v Riu zavál na postupové příčky   
zpravy.iDNES.cz | 13.08.2016 | iDNES.cz, ČTK | Zprávy iDNES.cz /Vodní sporty | 0.87  
http://oh.idnes.cz/kozelska-fenclova-jachting-laser-radial-rozjizdky-fwl-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A16...   
Daleko za postupovou desítkou zůstal surfař Karel Lavický, jenž v třídě RS:X obsadil konečné 31. místo. Van 
Rijsselberghe obhájil zlato ve třídě RS:X Nizozemský surfař Dorian van Rijsselberghe obhájil na olympijských 
hrách v Riu de Janeiro vítězství v jachtařské třídě RS:X.  

   
111. Kozelská Fenclová drží v olympijské regatě postupové místo   
denik.cz | 13.08.2016 | ČTK | Ostatní sporty | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/kozelska-fenclova-drzi-na-oh-postupove-misto-20160813.html   
Daleko za postupovou desítkou zůstal surfař Karel Lavický, jenž v třídě RS:X obsadil konečné 31. místo. V 
mužské třídě Laser je po osmi rozjížďkách Viktor Teplý na 26. pozici. Jachting: Muži: Laser - po 8.  

   
112. Jachtařka Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá   
denik.cz | 13.08.2016 | ČTK | Ostatní sporty | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-regate-dvanacta-20...   
Jachting: Muži: Laser - po 10.  

   



113. Jachtařka Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá   
Sport.cz | 13.08.2016 | Češi | 0.80  
https://www.sport.cz/clanek/801661-jachtarka-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-regate-dvanacta...   
letní olympijské hry v Riu de Janeiro: Jachting: Muži: Laser - po 10.  

   
114. Jachtařka Kozelská Fenclová se drží na postupovém místě   
sport.aktualne.centrum.cz | 13.08.2016 | ČTK | Ostatní sporty | 0.80  
https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/jachtarka-kozelska-fenclova-se-drzi-na-postupovem-miste/r%7...   
Daleko za postupovou desítkou zůstal surfař Karel Lavický, jenž v třídě RS:X obsadil konečné 31. místo. V 
mužské třídě Laser je po osmi rozjížďkách Viktor Teplý na 26. pozici. XXXI. letní olympijské hry v Riu de 
Janeiro: Jachting: Muži: Laser - po 8.  

   
115. Jachtařka Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá   
ceskatelevize.cz | 13.08.2016 | 0.80  
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338129-jachtarka-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-...   
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338129-jachtarka-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-regate
-dvanacta/  

   
116. Jachtařka Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá   
denik.cz | 13.08.2016 | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-regate-dvanacta-20...   
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-regate-dvanacta-2016081
3.html  

   
117. Jachtařka Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá   
sport.cz | 13.08.2016 | Benoit Tessier | 0.80  
https://www.sport.cz/loh/cesi/clanek/801661-jachtarka-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-regate...   
https://www.sport.cz/loh/cesi/clanek/801661-jachtarka-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-regate-dvana
cta.html  

   
118. Jachting v Riu Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá   
tyden.cz | 13.08.2016 | 0.80  
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/rio-2016/fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-regate-dvanacta_3...   
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/rio-2016/fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-regate-dvanacta_394186
.html  

   
119. Jachtařka Kozelská Fenclová drží poslední postupové místo do finále   
ceskatelevize.cz | 13.08.2016 | 0.80  
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337969-jachtarka-kozelska-fenclova-drzi-posledni-postupov...   
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337969-jachtarka-kozelska-fenclova-drzi-posledni-postupove-mist
o-do-finale/  

   
120. Van Rijsselberghe obhájil jachtařské zlato ve třídě RS:X   
sport.cz | 13.08.2016 | 0.80  
https://www.sport.cz/loh/ostatni-sporty/clanek/801264-van-rijsselberghe-obhajil-jachtarske-zlato-ve-...   
https://www.sport.cz/loh/ostatni-sporty/clanek/801264-van-rijsselberghe-obhajil-jachtarske-zlato-ve-tride-rs-
x.html  

   
121. Kozelská Fenclová drží v olympijské regatě postupové místo   
denik.cz | 13.08.2016 | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/kozelska-fenclova-drzi-na-oh-postupove-misto-20160813.html   
http://www.denik.cz/ostatni_sport/kozelska-fenclova-drzi-na-oh-postupove-misto-20160813.html  

   
122. Jachtařka Kozelská Fenclová se drží na postupovém místě   
aktualne.cz | 13.08.2016 | 0.80  
https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/jachtarka-kozelska-fenclova-se-drzi-na-postupovem-miste/r%7...   
https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/jachtarka-kozelska-fenclova-se-drzi-na-postupovem-miste/r  

   
123. Jachtařku Kozelskou Fenclovou vítr v Riu zavál na postupové příčky   
zpravy.iDNES.cz | 13.08.2016 | 0.80  
http://oh.idnes.cz/kozelska-fenclova-jachting-laser-radial-rozjizdky-fwl-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A16...   
http://oh.idnes.cz/kozelska-fenclova-jachting-laser-radial-rozjizdky-fwl-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160812_235
750_oh-vodni-sporty_bem  

   
124. Jachtařka Kozelská Fenclová drží na OH postupové místo   
blesk.cz | 13.08.2016 | 0.80  
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/277339/jachtarka-kozelska-fenclova-drzi-na-oh-postupove-mis...   
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/277339/jachtarka-kozelska-fenclova-drzi-na-oh-postupove-misto.html  

   
125. Jachtařka Kozelská Fenclová drží na OH postupové místo   



sport.cz | 13.08.2016 | Sara Carmová, Benoit Tessier | 0.80  
https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/801236-jachtarka-kozelska-fenclova-drzi-na-oh-postupove...   
https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/801236-jachtarka-kozelska-fenclova-drzi-na-oh-postupove-mist
o.html  

   
126. Surfař Lavický zůstal v olympijském závodě na 31. místě   
zpravy.iDNES.cz | 11.08.2016 | iDNES.cz, ČTK | Zprávy iDNES.cz /Vodní sporty | 0.80  
http://oh.idnes.cz/jachting-lavicky-0ks-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160811_221124_oh-vodni-sporty_rou   
Surfař Karel Lavický figuruje i po čtvrtečních rozjížďkách v jachtařské kategorii RS:X na 31. místě. Do vedení 
olympijského závodu se posunul Nizozemec Dorian van Rijsselberghe. Lavický v sedmé rozjížďce obsadil 24.  

   
127. Surfař Lavický figuruje v kategorii RS:X na OH na 31. místě   
denik.cz | 11.08.2016 | ČTK | Ostatní sporty | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-surfar-lavicky-figuruje-v-kategorii-rs-x-na-oh-na-31-miste...   
Rio de Janeiro - Surfař Karel Lavický zůstal po čtvrtečních rozjížďkách v jachtařské kategorii RS:X na 31. 
místě. Do vedení olympijského závodu v Riu de Janeiro se posunul Nizozemec Dorian van Rijsselberghe. " 
Lavický v sedmé rozjížďce obsadil 24.  

   
128. V Riu to poprvé cvaklo, kajakář Prskavec získal bronz. Ve čtvrtek se může blýsknout 
judista Krpálek   
zpravy.rozhlas.cz | 11.08.2016 | Radek Šamša | rio2016 | 0.80  
http://www.rozhlas.cz/_zprava/1640340   
V tu dobu už bude na vodě soutěžit také surfař Karel Lavický.Ve středu to poprvé cvakloČesko ve středu 
oslavilo zisk první medaile. Na kajaku ji vybojoval vodní slalomář Jiří Prskavec, který mohl být zlatý, ale kvůli 
doteku na třinácté brance dojel po dvousekundové penalizaci třetí.  

   
129. Surfař Lavický zůstal ve čtvrté desítce   
Sport.cz | 11.08.2016 | Vodní sporty | 0.80  
https://www.sport.cz/clanek/800757-surfar-lavicky-zustal-ve-ctvrte-desitce.html   
Surfař Karel Lavický zůstal po dnešních rozjížďkách v jachtařské kategorii RS:X na 31. místě. Do vedení 
olympijského závodu v Riu de Janeiro se posunul Nizozemec Dorian van Rijsselberghe. Lavický v sedmé 
rozjížďce obsadil 24.  

   
130. Když to lehne, musí Lavický na prkně veslovat   
Sport.cz | 11.08.2016 | Pavel Novotný (Rio de Janeiro) | Češi | 0.80  
https://www.sport.cz/clanek/800247-kdyz-to-lehne-musi-lavicky-na-prkne-veslovat.html   
Olympijská pochodeň se na své pouti Brazílií už pomalu blížila k Riu, když se český reprezentant ve 
windsurfingu Karel Lavický dozvěděl, že se z pozice náhradníka dostal na startovní listinu regaty třídy RS:X. 
"V duchu jsem doufal, i když už jsem měl na léto trochu jiné plány," přiznal na pláži Flamengo s proslulou 
Cukrovou homolí za zády.  

   
131. Surfař Lavický figuruje v kategorii RS:X na OH na 31. místě   
decinsky.denik.cz | 11.08.2016 | Účastník Loh, Londýně Karel Lavický | 0.84  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-surfar-lavicky-figuruje-v-kategorii-rs-x-na-oh-na-31-miste...   
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-surfar-lavicky-figuruje-v-kategorii-rs-x-na-oh-na-31-miste-201608
11.html  

   
132. Surfař Lavický zůstal v olympijském závodě na 31. místě   
zpravy.iDNES.cz | 11.08.2016 | 0.80  
http://oh.idnes.cz/jachting-lavicky-0ks-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160811_221124_oh-vodni-sporty_rou   
http://oh.idnes.cz/jachting-lavicky-0ks-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160811_221124_oh-vodni-sporty_rou  

   
133. Surfař Lavický drží 31. příčku, na čele je Nizozemec Van Rijsselberghe   
ceskatelevize.cz | 11.08.2016 | 0.87  
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337796-surfar-lavicky-drzi-31-pricku-na-cele-je-nizozemec...   
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337796-surfar-lavicky-drzi-31-pricku-na-cele-je-nizozemec-van-ri
jsselberghe/  

   
134. Surfař Lavický zůstal v kategorii RS:X na OH na 31. místě   
blesk.cz | 11.08.2016 | 0.80  
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/277188/surfar-lavicky-zustal-v-kategorii-rs-x-na-oh-na-31-m...   
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/277188/surfar-lavicky-zustal-v-kategorii-rs-x-na-oh-na-31-miste.html  

   
135. Surfař Lavický zůstal v kategorii RS:X na OH na 31. místě   
ceskenoviny.cz | 11.08.2016 | Van Rijsselberghe Niz | 0.89  
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/surfar-lavicky-zustal-v-kategorii-rs-x-na-oh-na-31-miste/1380894   
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/surfar-lavicky-zustal-v-kategorii-rs-x-na-oh-na-31-miste/1380894  

   
136. Surfař Lavický zůstal ve čtvrté desítce   
sport.cz | 11.08.2016 | Benoit Tessier | 0.80  



https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/800757-surfar-lavicky-zustal-ve-ctvrte-desitce.html   
https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/800757-surfar-lavicky-zustal-ve-ctvrte-desitce.html  

   
137. Když to lehne, musí Lavický na prkně veslovat   
sport.cz | 11.08.2016 | Pavel Novotný Rio | 0.80  
https://www.sport.cz/loh/cesi/clanek/800247-kdyz-to-lehne-musi-lavicky-na-prkne-veslovat.html   
https://www.sport.cz/loh/cesi/clanek/800247-kdyz-to-lehne-musi-lavicky-na-prkne-veslovat.html  

   
138. Jachtařka Kozelská drží i po třetím dnu na OH 12. místo   
sport.cz | 11.08.2016 | Benoit Tessier | 0.80  
https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/800397-jachtarka-kozelska-drzi-i-po-tretim-dnu-na-oh-12...   
https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/800397-jachtarka-kozelska-drzi-i-po-tretim-dnu-na-oh-12-misto
.html  

   
139. Když to lehne, musí Lavický na prkně veslovat   
Právo | 11.08.2016 | (pn) | 23 | Rio de Janeiro 2016 | 0.84  
http://pravo.novinky.cz/   
Olympijská pochodeň se na své pouti Brazílií už pomalu blížila k Riu, když se český reprezentant ve 
windsurfingu Karel Lavický dozvěděl, že se z pozice náhradníka dostal na startovní listinu regaty třídy RS:X. 
"V duchu jsem doufal, i když už jsem měl na léto trochu jiné plány," přiznal na pláži Flamengo s proslulou 
Cukrovou homolí za zády.  

   
140. 5. DEN OH: Slalomář Gebas byl čtvrtý. Tenistky vzaly čtvrtfinále útokem   
zpravy.iDNES.cz | 10.08.2016 | iDNES.cz, Jaroslav Beránek, iDNES.cz, Matěj Tomíček, MAFRA, 
Michael Bereň | Zprávy iDNES.cz /Další zprávy | 0.80  
http://oh.idnes.cz/olympiada-rio-souhrn-5-den-synek-sablikova-fik-/rio-2016.aspx?c=A160809_113544_ol...   
Viktor Teplý si v třídě Laser polepšil na osmadvacátou pozici a surfař Karel Lavický v RS:X je po polovině 
soutěže jedenatřicátý (více zde) . ČLOVĚK NEBO RYBA?  

   
141. Jachtařka Kozelská figuruje i po třetím dnu v Riu na dvanáctém místě   
denik.cz | 10.08.2016 | ČTK | Ostatní sporty | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-kozelska-figuruje-i-po-tretim-dnu-v-riu-na-dvanactem-miste...   
Jachting: Muži: Laser - po šesté rozjížďce: 1.  

   
142. Kvitová bude bojovat s přemožitelkou Williamsové Svitolinovou, slalomáře Prskavce 
čeká boj o finále   
zpravy.rozhlas.cz | 10.08.2016 | Radek Šamša | rio2016 | 0.80  
http://www.rozhlas.cz/_zprava/1640012   
00 jsou na programu jachtařské závody, v nichž se představí trojice Karel Lavický, Viktor Teplý a Veronika 
Kozelská-Fenclová.Půl hodiny poté, v 18.30, začne Jiří Prskavec bojovat o postup do finále závodu vodních 
slalomářů.  

   
143. Kozelská jachting   
Sport.cz | 10.08.2016 | Vodní sporty | 0.84  
https://www.sport.cz/clanek/800354-kozelska-jachting.html   
cz/clanek/800354-kozelska-jachting.html  

   
144. 5. DEN OH: Slalomář Gebas byl čtvrtý. Tenistky vzaly čtvrtfinále útokem   
sport.iDNES.cz | 10.08.2016 | iDNES.cz, Jaroslav Beránek, iDNES.cz, Matěj Tomíček, MAFRA, 
Michael Bereň | Další zprávy | 0.80  
http://oh.idnes.cz/olympiada-rio-souhrn-5-den-synek-sablikova-fik-/rio-2016.aspx?c=A160809_113544_ol...   
Viktor Teplý si v třídě Laser polepšil na osmadvacátou pozici a surfař Karel Lavický v RS:X je po polovině 
soutěže jedenatřicátý (více zde) . ČLOVĚK NEBO RYBA? Michael Phelps vyhrál dvoustovku motýlek na 
olympijských hrách v Riu a získal už 20.  

   
145. Jachtařka Kozelská drží i po třetím dnu na OH 12. místo   
ceskenoviny.cz | 10.08.2016 | Gregorio Borgia | 0.80  
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jachtarka-kozelska-drzi-i-po-tretim-dnu-na-oh-12-misto/1380498   
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jachtarka-kozelska-drzi-i-po-tretim-dnu-na-oh-12-misto/1380498  

   
146. Jachtařka Kozelská figuruje i po třetím dnu v Riu na dvanáctém místě   
decinsky.denik.cz | 10.08.2016 | Kozelská Fenclová Čr | 0.80  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-kozelska-figuruje-i-po-tretim-dnu-v-riu-na-dvanactem-miste...   
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-kozelska-figuruje-i-po-tretim-dnu-v-riu-na-dvanactem-miste-2016
0810.html  

   
147. Jachtařka Fenclová Kozelská drží po třetím dnu na OH dvanáctou příčku   
ceskatelevize.cz | 10.08.2016 | 0.80  
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337645-jachtarka-fenclova-kozelska-drzi-po-tretim-dnu-na-...   
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337645-jachtarka-fenclova-kozelska-drzi-po-tretim-dnu-na-oh-dv



anactou-pricku/  
   

148. 6. DEN OH: Cyklisté jedou časovku, večer o medaili zabojuje Prskavec   
zpravy.iDNES.cz | 10.08.2016 | 0.80  
http://oh.idnes.cz/sesty-den-olympijskych-her-v-riu-zpravodajstvi-ftc-/rio-2016.aspx?c=A160810_12305...   
http://oh.idnes.cz/sesty-den-olympijskych-her-v-riu-zpravodajstvi-ftc-/rio-2016.aspx?c=A160810_123052_oly
mpiada-rio-2016_tp  

   
149. Přišlo zhoršení. Kozelská klesla do druhé desítky   
tyden.cz | 09.08.2016 | ČTK | RIO 2016 | 0.87  
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/rio-2016/prislo-zhorseni-kozelska-klesla-do-druhe-desitky_393708.h...   
Viktor Teplý si v třídě Laser polepšil na osmadvacátou pozici, surfař Karel Lavický v RS:X je po polovině 
soutěže jednatřicátý. Veronika Kozelská Fenclová klesla po druhém dnu jachtařských soutěží v olympijském Riu 
de Janeiro na průběžnou dvanáctou příčku v třídě Laser Radial.  

   
150. Nejkontroverznější místo her. Zátoka, která za nic nemůže   
zpravy.iDNES.cz | 09.08.2016 | MAFRA, Miroslav Němý | Zprávy iDNES.cz /Vodní sporty | 0.80  
http://oh.idnes.cz/nejkontroverznejsi-misto-oh-zatoka-guanabara-f44-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160808_...   
Než mudrovat nad teoriemi v podmiňovacím způsobu, radši si Kozelská Fenclová a spolu s ní Viktor Teplý a 
Karel Lavický hlídají, aby ideálně na lodi nepřišla do styku s vodou ani lahev s pitím. "Máme opatření, 
abychom rizika minimalizovali.  

   
151. Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na dvanácté místo   
zpravy.iDNES.cz | 09.08.2016 | ČTK | Zprávy iDNES.cz /Vodní sporty | 0.80  
http://oh.idnes.cz/jachtari-na-oh-v-riu-0o8-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160809_223212_oh-vodni-sporty_p...   
Viktor Teplý si v třídě Laser polepšil na osmadvacátou pozici, surfař Karel Lavický v RS:X je po polovině 
soutěže jedenatřicátý. Kozelská vstupovala do dnešních rozjížděk po úpravě pondělních výsledků kvůli 
diskvalifikaci jedné ze soupeřek jako sedmá.  

   
152. Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na dvanácté místo   
Sport.cz | 09.08.2016 | Češi | 0.80  
https://www.sport.cz/clanek/799966-jachtarka-kozelska-v-olympijske-regate-klesla-na-dvanacte-misto.h...   
Viktor Teplý si v třídě Laser polepšil na osmadvacátou pozici, surfař Karel Lavický v RS:X je po polovině 
soutěže jednatřicátý. Kozelská vstupovala do úterních rozjížděk po úpravě pondělních výsledků kvůli 
diskvalifikaci jedné ze soupeřek jako sedmá.  

   
153. Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na dvanácté místo   
zpravy.iDNES.cz | 09.08.2016 | 0.80  
http://oh.idnes.cz/jachtari-na-oh-v-riu-0o8-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160809_223212_oh-vodni-sporty_p...   
http://oh.idnes.cz/jachtari-na-oh-v-riu-0o8-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160809_223212_oh-vodni-sporty_par  

   
154. Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na 12. místo   
aktualne.cz | 09.08.2016 | Veronika Kozelská Fenclová, Eva Skořepová | 0.80  
https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/jachtarka-kozelska-v-olympijske-regate-klesla-na-12-misto/r...   
https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/jachtarka-kozelska-v-olympijske-regate-klesla-na-12-misto/r  

   
155. Jachtařka Kozelská Fenclová seskočila na průběžné 12. místo   
ceskatelevize.cz | 09.08.2016 | 0.87  
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337478-jachtarka-kozelska-fenclova-seskocila-na-prubezne-...   
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337478-jachtarka-kozelska-fenclova-seskocila-na-prubezne-12-mi
sto/  

   
156. Jachting v Riu Přišlo zhoršení. Kozelská klesla do druhé desítky   
tyden.cz | 09.08.2016 | 0.84  
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/rio-2016/prislo-zhorseni-kozelska-klesla-do-druhe-desitky_393708.h...   
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/rio-2016/prislo-zhorseni-kozelska-klesla-do-druhe-desitky_393708.html  

   
157. Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na dvanácté místo   
sport.cz | 09.08.2016 | 0.80  
https://www.sport.cz/loh/cesi/clanek/799966-jachtarka-kozelska-v-olympijske-regate-klesla-na-dvanact...   
https://www.sport.cz/loh/cesi/clanek/799966-jachtarka-kozelska-v-olympijske-regate-klesla-na-dvanacte-mist
o.html  

   
158. Kozelská v olympijské regatě klesla na 12. místo, Teplý si polepšil   
ceskenoviny.cz | 09.08.2016 | Gregorio Borgia | 0.80  
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kozelska-v-olympijske-regate-klesla-na-12-misto-teply-si-polepsil/1...   
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kozelska-v-olympijske-regate-klesla-na-12-misto-teply-si-polepsil/1380108  

   
159. Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na 12. místo   
blesk.cz | 09.08.2016 | 0.80  



http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/276971/jachtarka-kozelska-v-olympijske-regate-klesla-na-12-...   
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/276971/jachtarka-kozelska-v-olympijske-regate-klesla-na-12-misto.ht
ml  

   
160. Nejkontroverznější místo her. Zátoka, která za nic nemůže   
zpravy.iDNES.cz | 09.08.2016 | Miroslav Němý | 0.80  
http://oh.idnes.cz/nejkontroverznejsi-misto-oh-zatoka-guanabara-f44-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160808_...   
http://oh.idnes.cz/nejkontroverznejsi-misto-oh-zatoka-guanabara-f44-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160808_230
107_oh-vodni-sporty_par  

   
161. Jachtařka Lenka Vydra Šmídová: Olympiáda je v jachtingu opravdovým svátkem   
novinky.cz | 08.08.2016 | Dana Sokolová | Žena - Styl | 1.00  
https://www.novinky.cz/zena/styl/410825-jachtarka-lenka-vydra-smidova-olympiada-je-v-jachtingu-oprav...   
Stříbrná medailistka z olympijských her v roce 2004 a dnes především trojnásobná maminka Lenka Vydra 
Šmídová se jachtingu dnes již příliš nevěnuje. Plně ji zaměstnávají její tři děti a pak práce v realitách. Na 
jachting ale nezanevřela, těší se, až děti dorostou a začne je učit ovládat loď.  

   
162. Jachtařka Kozelská je po dvou rozjížďkách devátá   
tyden.cz | 08.08.2016 | ČTK | RIO 2016 | 0.87  
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/rio-2016/jachtarka-kozelska-je-po-dvou-rozjizdkach-devata_393587.h...   
Další čeští reprezentanti Viktor Teplý i Karel Lavický jsou v třetí desítce průběžného pořadí. Jachtařka 
Veronika Kozelská Fenclová je po dvou rozjížďkách třídy Laser Radial na olympijských hrách v Riu devátá.  

   
163. Jachtařka Kozelská je po dvou olympijských rozjížďkách devátá   
zpravy.iDNES.cz | 08.08.2016 | ČTK | Zprávy iDNES.cz /Vodní sporty | 0.80  
http://oh.idnes.cz/jachting-rio-de-janeiro-077-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160808_222738_oh-vodni-sport...   
Další čeští reprezentanti Viktor Teplý i Karel Lavický jsou v třetí desítce průběžného pořadí. Kozelská, která 
před čtyřmi lety na OH v Londýně skončila rovněž devátá a rok předtím byla na MS čtvrtá, dojela v jednotlivých 
jízdách se svou lodí Lola na jedenáctém a osmém místě.  

   
164. Jachtaři se chystají do akce: Vlny milujeme, znečištění vody neřešíme   
zpravy.iDNES.cz | 08.08.2016 | MAFRA, Miroslav Němý | Zprávy iDNES.cz /Ostatní sporty | 0.87  
http://oh.idnes.cz/jachtari-rio-de-janeiro-znecisteni-vody-fcs-/oh-ostatni-sporty.aspx?c=A160807_220...   
Dalšími českými olympioniky budou v Riu v této disciplíně Viktor Teplý (třída Laser) a Karel Lavický (třída 
RS:X). Začíná se v pondělí. "Olympiáda je pro nás jednoznačně nejvýznamnější akce.  

   
165. Jachtařka Kozelská je po dvou olympijských rozjížďkách devátá   
Sport.cz | 08.08.2016 | Vodní sporty | 0.80  
https://www.sport.cz/clanek/799560-jachtarka-kozelska-je-po-dvou-olympijskych-rozjizdkach-devata.htm...   
Další čeští reprezentanti Viktor Teplý i Karel Lavický jsou v třetí desítce průběžného pořadí. Kozelská, která 
před čtyřmi lety na OH v Londýně skončila rovněž devátá a rok předtím byla na MS čtvrtá, dojela v jednotlivých 
jízdách se svou lodí Lola na jedenáctém a osmém místě.  

   
166. Kozelská má na medaili, věští stříbrná olympionička z Atén Lenka Vydra   
sport.aktualne.centrum.cz | 08.08.2016 | Jaroslav Pešta | Olympijské hry | 0.87  
https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/lenka-vydra/r%7e4a05e16e5d5211e683920025900fea04/   
Jachting Někteří sportovci účast na OH v Riu z různých důvodů odmítli. Vy jste ale startovala hned na třech 
olympiádách. Jak na ně vzpomínáte? Bylo to něco zcela výjimečného.  

   
167. Jachtařka Kozelská je po dvou olympijských rozjížďkách devátá   
sport.aktualne.centrum.cz | 08.08.2016 | ČTK | Olympijské hry | 0.80  
https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/jachtarka-kozelska-je-po-dvou-olympijskych-rozjizdkach-deva...   
Další čeští reprezentanti Viktor Teplý i Karel Lavický jsou v třetí desítce průběžného pořadí. Kozelská, která 
před čtyřmi lety na OH v Londýně skončila rovněž devátá a rok předtím byla na MS čtvrtá, dojela v jednotlivých 
jízdách se svou lodí Lola na jedenáctém a osmém místě.  

   
168. Jachtařka Kozelská je po dvou olympijských rozjížďkách devátá   
ceskenoviny.cz | 08.08.2016 | Gregorio Borgia | 0.80  
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jachtarka-kozelska-je-po-dvou-olympijskych-rozjizdkach-devata/13796...   
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jachtarka-kozelska-je-po-dvou-olympijskych-rozjizdkach-devata/1379690  

   
169. Jachting Jachtařka Kozelská je po dvou rozjížďkách devátá   
tyden.cz | 08.08.2016 | 0.84  
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/rio-2016/jachtarka-kozelska-je-po-dvou-rozjizdkach-devata_393587.h...   
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/rio-2016/jachtarka-kozelska-je-po-dvou-rozjizdkach-devata_393587.html  

   
170. Kozelská je po dvou rozjížďkách devátá, Teplý a Lavický ve třetí desítce   
ceskatelevize.cz | 08.08.2016 | 0.84  
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337312-kozelska-je-po-dvou-rozjizdkach-devata-teply-a-lav...   
http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337312-kozelska-je-po-dvou-rozjizdkach-devata-teply-a-lavicky-v



e-treti-desitce/  
   

171. Jachtařka Kozelská je po dvou olympijských rozjížďkách devátá   
zpravy.iDNES.cz | 08.08.2016 | 0.80  
http://oh.idnes.cz/jachting-rio-de-janeiro-077-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160808_222738_oh-vodni-sport...   
http://oh.idnes.cz/jachting-rio-de-janeiro-077-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160808_222738_oh-vodni-sporty_el
v  

   
172. Jachtařka Kozelská je po dvou olympijských rozjížďkách devátá   
aktualne.cz | 08.08.2016 | Veronika Kozelská-Fenclová, Eva Skořepová | 0.80  
https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/jachtarka-kozelska-je-po-dvou-olympijskych-rozjizdkach-deva...   
https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/jachtarka-kozelska-je-po-dvou-olympijskych-rozjizdkach-devat/r  

   
173. Jachtařka Kozelská je po dvou olympijských rozjížďkách devátá   
sport.cz | 08.08.2016 | 0.80  
https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/799560-jachtarka-kozelska-je-po-dvou-olympijskych-rozji...   
https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/799560-jachtarka-kozelska-je-po-dvou-olympijskych-rozjizdkach
-devata.html  

   
174. Jachtařka Kozelská je po dvou olympijských rozjížďkách devátá   
blesk.cz | 08.08.2016 | 0.80  
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/276862/jachtarka-kozelska-je-po-dvou-olympijskych-rozjizdka...   
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/276862/jachtarka-kozelska-je-po-dvou-olympijskych-rozjizdkach-devat
a.html  

   
175. Na rozdíl od veslařů jachtařům silný vítr vyhovuje, méně však odpadky na hladině   
sportovnilisty.cz | 08.08.2016 | Surfař Karel Lavický | 0.91  
http://www.sportovnilisty.cz/voda/na-rozdil-od-veslaru-jachtarum-silny-vitr-vyhovuje-mene-vsak-odpad...   
http://www.sportovnilisty.cz/voda/na-rozdil-od-veslaru-jachtarum-silny-vitr-vyhovuje-mene-vsak-odpadky-na-
hladine/  

   
176. Olympijská regata je tu. Karel Lavický nastoupí do závodu dnes od 18 hodin   
budejckadrbna.cz | 08.08.2016 | 0.91  
http://www.budejckadrbna.cz/sport/vodni-sporty/12415-olympijska-regata-je-tu-karel-lavicky-nastoupi-...   
http://www.budejckadrbna.cz/sport/vodni-sporty/12415-olympijska-regata-je-tu-karel-lavicky-nastoupi-do-zav
odu-dnes-od-18-hodin.html  

   
177. Kozelská má na medaili, věští stříbrná olympionička z Atén Lenka Vydra   
aktualne.cz | 08.08.2016 | 0.87  
https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/lenka-vydra/r%7e4a05e16e5d5211e683920025900fea04/   
https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/lenka-vydra/r  

   
178. Jachtařka Lenka Vydra Šmídová: Olympiáda je v jachtingu opravdovým svátkem   
novinky.cz | 08.08.2016 | Lenky Vydry Šmídové | 0.99  
https://www.novinky.cz/zena/styl/410825-jachtarka-lenka-vydra-smidova-olympiada-je-v-jachtingu-oprav...   
https://www.novinky.cz/zena/styl/410825-jachtarka-lenka-vydra-smidova-olympiada-je-v-jachtingu-opravdov
ym-svatkem.html  

   
179. Jachtaři se chystají do akce: Vlny milujeme, znečištění vody neřešíme   
zpravy.iDNES.cz | 08.08.2016 | Miroslav Němý | 0.87  
http://oh.idnes.cz/jachtari-rio-de-janeiro-znecisteni-vody-fcs-/oh-ostatni-sporty.aspx?c=A160807_220...   
http://oh.idnes.cz/jachtari-rio-de-janeiro-znecisteni-vody-fcs-/oh-ostatni-sporty.aspx?c=A160807_220134_oh-
ostatni-sporty_ten  

   
180. Lola jede o život   
TV sport | 08.08.2016 | 23 | Jachting | 0.80  
Výzva jménem Šmídová Jeden velký úspěch už český jachting na olympijských hrách zaznamenal – před 
dvanácti lety v Aténách vybojovala ve třídě Evropa stříbrnou medaili Lenka Šmídová. Pravnučka významného 
českého botanika rektora Univerzity Karlovy profesora Bohumila Němce je dnes vdaná a vychovává dvě dcery.  

   
181. Jachtaři jsou od olympijské vesnice opět odloučeni. Oproti Londýnu a Pekingu ale jen 
hodinu   
zpravy.rozhlas.cz | 05.08.2016 | 0.80  
http://www.rozhlas.cz/zpravy/rio2016/_zprava/jachtari-jsou-od-olympijske-vesnice-opet-odlouceni-opro...   
http://www.rozhlas.cz/zpravy/rio2016/_zprava/jachtari-jsou-od-olympijske-vesnice-opet-odlouceni-oproti-lond
ynu-a-pekingu-ale-jen-hodinu--1638964  

   
182. Třináct sportovců z Brna bude bojovat o olympijské medaile   
brno.cz | 05.08.2016 | 0.80  
http://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/trinact-sportovcu-z-brna-bude-bojovat-o-olympij...   



http://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/trinact-sportovcu-z-brna-bude-bojovat-o-olympijske-m
edaile/  

   
183. Čtrnáct sportovců z Brna bude bojovat o olympijské medaile   
brno.cz | 05.08.2016 | 0.80  
http://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/ctrnact-sportovcu-z-brna-bude-bojovat-o-olympij...   
http://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/ctrnact-sportovcu-z-brna-bude-bojovat-o-olympijske-
medaile/  

   
184. Lavický už je v Riu   
Českobudějovický deník | 03.08.2016 | 18 | Sport | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Jihočeský jachtař a olympionik Karel Lavický z DIM Bezdrev, jenž si ve windsurfingu vybojoval účast na 
olympijských hrách v Brazílii, už dorazil do dějiště her do Ria de Janeiro. Na snímku se loučí na pražském letišti 
s Evou Řehouškovou, svou dlouholetou přítelkyní a matkou své dcery Marušky.  

   
185. Dinosauří jachty bojovaly na Vranovské přehradě šest hodin v kuse   
znojemsky.denik.cz | 01.08.2016 | Jaroslav Kára | Ostatní sporty | 0.84  
http://znojemsky.denik.cz/ostatni_region/dinosauri-jachty-bojovaly-na-vranovske-prehrade-sest-hodin-...   
Třiačtyřicetiletý Novotný se jachtingu věnuje téměř celý život. "Začal jsem v pěti letech s otcem na menší 
třídě. Pak postavil katamarán Tornádo a do sedmnácti let jsem jezdil na něm, mezitím jsem dělal windsurfing. 
Od té doby, co máme chatu na Vranově, se jachtingu věnuji pořád," povídal Novotný.  

   
186. Zápach, špína, držte si nosy! Vodu pliveme, říkají jachtaři v Riu   
prask.nova.cz | 01.08.2016 | 0.80  
http://sport.tn.nova.cz/clanek/zapach-spina-drzte-si-nosy-vodu-pliveme-rikaji-jachtari-v-riu.html   
http://sport.tn.nova.cz/clanek/zapach-spina-drzte-si-nosy-vodu-pliveme-rikaji-jachtari-v-riu.html  

   
187. Špinavá voda, zbourané molo? Nedělala bych z toho drama, říká jachtařka Šmídová   
ceskatelevize.cz | 01.08.2016 | Zborcené Molo | 0.80  
http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336574-spinava-voda-zbourane-molo-nedelala-bych-z-toho-dr...   
http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336574-spinava-voda-zbourane-molo-nedelala-bych-z-toho-drama
-rika-jachtarka-smidova/  

   
188. Voda v jezeře Garda Trentino je stále více modrá   
turistika.cz | 01.08.2016 | 0.80  
http://www.turistika.cz/clanky/voda-v-jezere-garda-trentino-je-stale-vice-modra   
http://www.turistika.cz/clanky/voda-v-jezere-garda-trentino-je-stale-vice-modra  

   
189. Špinavá voda, zbourané molo? Nedělala bych z toho drama, říká jachtařka Šmídová   
ceskatelevize.cz | 01.08.2016 | Zborcené Molo | 0.80  
http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336574-spinava-voda-zbourane-molo-nedelala-bych-z-toho-dr...   
http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336574-spinava-voda-zbourane-molo-nedelala-bych-z-toho-drama
-rika-jachtarka-smidova/  

   
190. LOH Rio 2016: Špinavá voda trápí jachtaře   
NOVA | 01.08.2016 | 0.89  
Karel LAVICKÝ, reprezentant v surfování: Od různejch plastovejch flašek, barelů po, po trávu, klacky, fakt je 
tam všechno možný, plastový pytlíky, takže je to, je to nepříjemný, no, mezi tím jezdit. Michal KRATOCHVÍL, 
redaktor: Tohle jsou například záběry staré jen 14 dnů.  

   
191. Kam vycestovat za nejlepšími párty v Evropě? Prozradíme vám to   
http://www.koule.cz/cs/clanky/?category=Lifestyle | 30.07.2016 | 0.80  
http://www.koule.cz/cs/clanky/kam-na-nejlepsi-party-v-evrope-prozradime-vam-to-65395.shtml   
http://www.koule.cz/cs/clanky/kam-na-nejlepsi-party-v-evrope-prozradime-vam-to-65395.shtml  

   
192. Tlačíme do Ria!   
Blesk | 30.07.2016 | (maš) | 13 | Sport | 0.80  
http://www.blesk.cz/   
Do Ria »odpádloval« třeba také kanoista Vítězslav Gebas (32) nebo jachtař Karel Lavický (30). Foto: Kanoista 
Gebas a jeho pádlo! Foto: Jachtař Lavický se Foto: Cyklista Bárta a jeho zavazadla do Ria. Foto Blesk - Karel 
Kopáč  

   
193. Sbohem, lasko!   
Aha! | 30.07.2016 | (maš) | 13 | Sport | 0.80  
http://www.ahaonline.cz/   
Podporu Podpor ru před dlouhým dlouhý ým letem do Brazílie měl i jachtař Karel Lavický (30) díky pohledné 
světlovlasé partnerce. A jako hrdličky se k sobě měli i tenistka Andrea Hlaváčková (29) a její italský přítel, 
hezoun Fabrizio Sestini (35), na závěr laškování si střihli i vyzubené selfie!  

   



194. Karel Lavický: Doufám, že v Riu to bude lepší než v Londýně   
budejckadrbna.cz | 29.07.2016 | 0.84  
http://www.budejckadrbna.cz/sport/vodni-sporty/12325-karel-lavicky-doufam-ze-v-riu-to-bude-lepsi-nez...   
http://www.budejckadrbna.cz/sport/vodni-sporty/12325-karel-lavicky-doufam-ze-v-riu-to-bude-lepsi-nez-v-lon
dyne.html  

   
195. "Jachtaření děti nebaví"   
Metro | 29.07.2016 | FILIP JAROŠEVSKÝ | 9 | 0.91  
http://www.metro.cz   
Elitářská nálepka, kterou si jachting v tuzemsku stále nese s sebou, se podle něj pomalu vytrácí a tvoří se tu 
opravdu velká skupina nadšenců. "Jen na Jadran vyrazí každý rok s plachetnicí osmdesát tisíc Čechů," říká 
David Křížek, který před několika dny získal bronz na Gardském jezeře v Itálii.  

   
196. Jihočeské úspěchy: medaile z vody i boxerského ringu   
Mladá fronta Dnes | 29.07.2016 | Roman Šperňák | 56 | Příloha - Lipno olympijské | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Vedle bikerky Kateřiny Nash, která se narodila v Prachaticích, ale trvale žije v USA, se na poslední chvíli 
kvalifikoval do Ria i českobudějovický windsurfer Karel Lavický. Počet jihočeských sportovců tak bude stejný 
jako na minulých hrách v Londýně, kde startoval vedle Lavického i maratonec Jan Kreisinger.  

   
197. Lipno vyměnil za Rio. Lavický jede na olympiádu   
Mladá fronta Dnes | 29.07.2016 | Roman Šperňák | 54 | Příloha - Lipno olympijské | 0.89  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jihočeský windsurfer Karel Lavický se na poslední chvíli kvalifikoval na olymijské hry do Ria. Norský svaz 
uvolnil jedno vyjeté místo a to zbylo na třicetiletého Jihočecha, který tak bude chtít v Jižní Americe zlepšit svou 
36.  

   
198. Jachtaři v Riu čelí špinavé vodě. Jsou tam odpadky a cítíte benzín, říká Teplý   
blesk.cz | 28.07.2016 | Ivo Pospíšil | 0.80  
http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-olympijske-hry-loh-rio-2016/275862/jachtari-v-riu-celi-sp...   
http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-olympijske-hry-loh-rio-2016/275862/jachtari-v-riu-celi-spinave-vode-
jsou-tam-odpadky-a-citite-benzin-rika-teply.html  

   
199. Lavický měnil plány. Místo na Lipno jede do Ria   
Moravskoslezský deník | 28.07.2016 | (čtk) | 19 | Sport /Olympiáda | 0.84  
http://www.moravskoslezsky.denik.cz/   
Praha – Až necelé tři týdny před začátkem OH měl windsurfař Karel Lavický jako poslední český sportovec 
potvrzeno, že bude v Riu de Janeiro startovat. Od té doby stihl soustředění na Balatonu, včera si rodák z 
Českých Budějovic vyzvedl oblečení a dnes odletí do Brazílie.  

   
200. Lavický měnil plány. Místo na Lipno jede do Ria   
Pražský deník | 28.07.2016 | (čtk) | 21 | Sport - publicistika | 0.84  
http://www.prazsky.denik.cz/   
Praha – Až necelé tři týdny před začátkem OH měl windsurfař Karel Lavický jako poslední český sportovec 
potvrzeno, že bude v Riu de Janeiro startovat. Od té doby stihl soustředění na Balatonu, včera si rodák z 
Českých Budějovic vyzvedl oblečení a dnes odletí do Brazílie.  

   
201. RIO? Zajímavý revír   
Sport | 28.07.2016 | IVO POSPÍŠIL | 18 | Jachting | 0.87  
http://deniksport.blesk.cz/   
V souvislosti s jachtingem v Riu se totiž dost přetřásá voda v zátoce Guanabara. Jaký na vás během přípravy 
dělala dojem? "Ty podmínky jsou tam po jachtařské stránce dost složité. Je tam silný proud a hodně se to 
mění. Navíc ta voda není opravdu moc čistá, občas tam byl cítit benzin, plave zde spousta odpadků, a když to 
člověk chytne na kormidlo, musí se s tím vypořádat.  

   
202. Český tým pro Rio 2016   
Sport.cz | 27.07.2016 | Profily | 0.80  
https://www.sport.cz/clanek/795824-cesky-tym-pro-rio-2016.html   
prosince 1994, klub: Golf Club Erpet Praha, účast na OH: - JACHTING Veronika Kozelská Fenclová Narozena: 
21.  

   
203. Windsurfař Lavický se chystá na druhou olympiádu a věří v lepší umístění   
ceskatelevize.cz | 27.07.2016 | 0.87  
http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336383-windsurfar-lavicky-se-chysta-na-druhou-olympiadu-a...   
http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336383-windsurfar-lavicky-se-chysta-na-druhou-olympiadu-a-veri-
v-lepsi-umisteni/  

   
204. Windsurfař Lavický doufá, že v Riu vylepší umístění z Londýna   
ceskenoviny.cz | 27.07.2016 | 0.87  
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/windsurfar-lavicky-doufa-ze-v-riu-vylepsi-umisteni-z-londyna/137579...   



http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/windsurfar-lavicky-doufa-ze-v-riu-vylepsi-umisteni-z-londyna/1375791  
   

205. Windsurfař Lavický doufá, že v Riu vylepší umístění z Londýna   
blesk.cz | 27.07.2016 | 0.80  
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/275766/windsurfar-lavicky-doufa-ze-v-riu-vylepsi-umisteni-z...   
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/275766/windsurfar-lavicky-doufa-ze-v-riu-vylepsi-umisteni-z-londyna.h
tml  

   
206. LOH Rio de Janeiro 2016   
gamepark.cz | 27.07.2016 | 0.84  
http://www.gamepark.cz/loh_rio_de_janeiro_2016_834072.htm   
http://www.gamepark.cz/loh_rio_de_janeiro_2016_834072.htm  

   
207. VE ZKRATCE   
Českobudějovický deník | 26.07.2016 | 18 | Sport /Jižní Čechy | 0.80  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
JACHTING Jan Čutka ml. z DIM Bezdrev si ještě před cestou na olympijské hry do Ria, kam míří v roli kouče 
svého oddílového druha, surfera Karla Lavického, sám s chutí zazávodil. Nastrojil svého Létajícího Holanďana 
a s Václavem Chmelem z YC Dvořiště Lišov soupeřům v oddílovém Bezdrevském maratonu nedali šanci (až za 
nimi skončili druzí Beneš- Mádlea třetí Kleinera Novotný(všichni DIM Bezdrev).  

   
208. V olympijské zátoce smrdí benzín a plavou odpadky. Stát se může všechno, věští 
český jachtař   
sport.aktualne.centrum.cz | 21.07.2016 | Jaroslav Pešta | Olympijské hry | 0.84  
https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/viktor-teply/r%7efb8bda7c4f3511e6bff10025900fea04/   
Jachtař Viktor Teplý patří do tria závodníků, kteří budou na olympijských hrách reprezentovat český jachting 
ve třídě Laser. Jak složitá byla pro vás cesta na Jak složitá byla pro vás cesta na olympijské hry?  
 
209. Olympiádu měl Lavický trávit v parku u Lipna. Teď rychle balí do Ria   
zpravy.iDNES.cz | 20.07.2016 | Roman Šperňák | 0.80  
http://oh.idnes.cz/lavicky-po-dodatecne-nominaci-na-oh-v-riu-fd9-/rio-2016.aspx?c=A160720_090606_oly...   
http://oh.idnes.cz/lavicky-po-dodatecne-nominaci-na-oh-v-riu-fd9-/rio-2016.aspx?c=A160720_090606_olympi
ada-rio-2016_par  

   
210. Jachtař rozšířil výpravu   
pravo.cz | 20.07.2016 | 0.80  
http://www.pravo.cz/sport.php#news-Jachta%C5%99%20roz%C5%A1%C3%AD%C5%99il%20v%C3%BDpra
vu   
http://www.pravo.cz/sport.php#news-Jachta%C5%99%20roz%C5%A1%C3%AD%C5%99il%20v%C3%BDpra
vu  

   
211. Směr Rio! Surfař se do výpravy vešel na poslední chvíli   
Olomoucký deník | 20.07.2016 | (spo, čtk) | 17 | Sport | 0.89  
http://www.olomoucky.denik.cz/   
Do Ria de Janeiro nakonec pojede i surfař Karel Lavický. Třicetiletý rodák z Českých Budějovic, jemuž 
kvalifikace v dubnu na Mallorce těsně unikla a byl náhradníkem, zabral uvolněné místo od Norska. Čeští 
jachtaři tak budou v Brazílii startovat tři a česká výprava má celkem 106 sportovců.  

   
212. Směr Rio! Surfař se do výpravy vešel na poslední chvíli   
Moravskoslezský deník | 20.07.2016 | (spo, čtk) | 19 | Sport | 0.89  
http://www.moravskoslezsky.denik.cz/   
Do Ria de Janeiro nakonec pojede i surfař Karel Lavický. Třicetiletý rodák z Českých Budějovic, jemuž 
kvalifikace v dubnu na Mallorce těsně unikla a byl náhradníkem, zabral uvolněné místo od Norska. Čeští 
jachtaři tak budou v Brazílii startovat tři a česká výprava má celkem 106 sportovců.  

   
213. SURFAŘ LAVICKÝ SE VEŠEL DO VÝPRAVY PRO RIO   
Brněnský deník | 20.07.2016 | 20 | Sport - Aktuálně | 0.89  
http://brnensky.denik.cz/   
Na olympijské hry do Ria de Janeiro nakonec pojede i surfař Karel Lavický (na snímku). Třicetiletý rodák z 
Českých Budějovic, jemuž kvalifikace v dubnu na Mallorce těsně unikla a byl náhradník, zabral uvolněné místo 
od Norska.  

   
214. Jihočech Karel Lavický poletí do Brazílie   
Českobudějovický deník | 20.07.2016 | KAMIL JÁŠA | 20 | Sport | 0.98  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Karel Lavický. Člen Yacht clubu DIM Bezdrev tak poletí po Londýnu už na svoji druhou olympiádu. Kdy se 
definitivně rozhodlo? 18. července 2016. Oficiální potvrzení přijal surfař Karel Lavický, účastník olympiády v 
Londýně, který dosud figuroval jako náhradník.  

   
215. Jachtař rozšířil výpravu   



Právo | 20.07.2016 | (sob) | 20 | Sport | 0.89  
http://pravo.novinky.cz/   
Radostné zprávy se dočkal jachtař Karel Lavický, jenž si start pod pěti kruhy po čtyřech letech zopakuje. 
Aktuálně je ve výpravě pro Rio 106 českých sportovců. Lavický ve třídě RS:X figuroval mezi náhradníky, cestu 
do Brazílie mu otevřela zpráva z Norska, že vyjeté kvalifikační místo neobsadí.  

   
216. Rio. Na olympiádu míří také Koukal a Lavický   
Metro | 20.07.2016 | ČTK | 15 | Sport | 0.80  
http://www.metro.cz   
Dalším českým sportovcem pro Rio je surfař Karel Lavický. Třicetiletý rodák z Českých Budějovic, jemuž 
kvalifikace v dubnu na Mallorce těsně unikla a byl náhradníkem, zabral uvolněné místo od Norska. Lavický ve 
třídě RS:X závodil na olympiádě před čtyřmi lety v Londýně.  

   
217. Na olympiádu letí i surfař Lavický   
Mladá fronta Dnes | 20.07.2016 | (Laser). | 19 | Sport | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jachting Na olympijské hry do Rio de Janeira pojede i surfař Karel Lavický. Kvalifikace v dubnu na Mallorce 
mu sice těsně unikla, nyní zabral jako náhradník uvolněné místo od Norska. Čeští jachtaři tak budou v Brazílii 
tři a výprava má 106 sportovců.  

   
218. Lavický bude surfovat v olympijském Riu   
Haló noviny | 20.07.2016 | (red) | 15 | Ze sportu | 0.91  
http://www.halonoviny.cz/   
Na olympijské hry do Ria de Janeiro nakonec pojede i surfař Karel Lavický. Třicetiletý rodák z Českých 
Budějovic, jemuž kvalifikace v dubnu na Mallorce těsně unikla, a byl náhradníkem, zabral uvolněné místo od 
Norska. Čeští jachtaři tak budou v Brazílii startovat tři a česká výprava má 106 sportovců.  

   
219. Ještě jeden Čech pro Rio. Dodatečnou pozvánku dostal surfař Lavický   
zpravy.iDNES.cz | 19.07.2016 | iDNES.cz, ČTK | Zprávy iDNES.cz /Rio 2016 | 0.89  
http://oh.idnes.cz/dodatecnou-pozvanku-do-ria-dostal-surfar-lavicky-fb9-/rio-2016.aspx?c=A160719_075...   
Do Brazílie pojede i surfař Karel Lavický, jemuž sice v dubnu na Mallorce kvalifikace těsně nevyšla, ale z 
pozice náhradníka nyní zabral místo uvolněné Nory. Na OH tak budou startovat tři čeští jachtaři a národní tým 
teď celkově čítá 106 sportovců.  

   
220. Olympijskou výpravu rozšířil surfař Lavický, dostal dodatečnou pozvánku   
denik.cz | 19.07.2016 | ČTK | Ostatní sporty | 0.89  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/olympijskou-vypravu-rozsiril-surfar-lavicky-nahradi-norskeho-zavod...   
Praha - Na olympijské hry do Ria de Janeiro nakonec pojede i surfař Karel Lavický. Třicetiletý rodák z Českých 
Budějovic, jemuž kvalifikace v dubnu na Mallorce těsně unikla a byl náhradníkem, zabral uvolněné místo od 
Norska.  

   
221. Windsurfař Lavický jede na olympiádu. Snad se vejdu do letadla s českou výpravou, 
doufá   
zpravy.rozhlas.cz | 19.07.2016 | Radek Šamša | ostatnidiscipliny | 0.80  
http://www.rozhlas.cz/_zprava/1633961   
Do Brazílie odcestuje i třicetiletý windsurfař Karel Lavický. Nominován do Ria byl dodatečně v pondělí večer 
na úkor norského závodníka, kterého tamní svaz na olympijské hry nevyslal. "Těší mě, že to takhle za pět 
dvanáct, nebo vlastně i míň, vyšlo," ulevilo se Lavickému.  

   
222. Na poslední chvíli v nominaci! Lavický bude třetím českým jachtařem na olympiádě v 
Riu   
Sport.cz | 19.07.2016 | Vodní sporty | 0.89  
https://www.sport.cz/clanek/794248-na-posledni-chvili-v-nominaci-lavicky-bude-tretim-ceskym-jachtare...   
Na olympijské hry do Ria de Janeiro nakonec pojede i surfař Karel Lavický. Třicetiletý rodák z Českých 
Budějovic, jemuž kvalifikace v dubnu na Mallorce těsně unikla a byl náhradníkem, zabral uvolněné místo od 
Norska. Čeští jachtaři tak budou v Brazílii startovat tři a česká výprava má 106 sportovců.  

   
223. Na letní olympijské hry do Rio de Janeira míří i tři Jihočeši. O koho jde?   
budejckadrbna.cz | 19.07.2016 | 0.93  
http://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/12245-na-letni-olympijske-hry-do-rio-de-janeira-miri-i-tri-jihoc...   
http://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/12245-na-letni-olympijske-hry-do-rio-de-janeira-miri-i-tri-jihocesi-o-koh
o-jde.html  

   
224. Třetí český jachtař jede do Ria   
e-sportfoto.cz | 19.07.2016 | 0.93  
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/treti-cesky-jachtar-jede-do-ria/   
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/treti-cesky-jachtar-jede-do-ria/  

   
225. Třetí český jachtař jede do Ria, je jím českobudějovický Lavický   
regionalninoviny.cz | 19.07.2016 | České Budějovice | 0.93  



http://regionalninoviny.cz/detail.php?kraj=jck&okres=CBU&zid=1468921319&tid=1387127019   
http://regionalninoviny.cz/detail.php?kraj=jck&okres=CBU&zid=1468921319&tid=1387127019  

   
226. Windsurfař Lavický jede na olympiádu. Snad se vejdu do letadla s českou výpravou, 
doufá   
zpravy.rozhlas.cz | 19.07.2016 | 0.80  
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ostatnidiscipliny/_zprava/windsurfar-lavicky-jede-na-olympiadu-snad-se-...   
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ostatnidiscipliny/_zprava/windsurfar-lavicky-jede-na-olympiadu-snad-se-vejdu-d
o-letadla-s-ceskou-vypravou-doufa--1633961  

   
227. Olympijskou výpravu rozšířil surfař Lavický, dostal dodatečnou pozvánku   
denik.cz | 19.07.2016 | Účastník Loh, Londýně Karel Lavický | 0.89  
http://www.denik.cz/ostatni_sport/olympijskou-vypravu-rozsiril-surfar-lavicky-nahradi-norskeho-zavod...   
http://www.denik.cz/ostatni_sport/olympijskou-vypravu-rozsiril-surfar-lavicky-nahradi-norskeho-zavodnika-20
160719.html  

   
228. Třetí český jachtař surfař Karel Lavický jede na LOH do Ria   
sportovnilisty.cz | 19.07.2016 | Surfař Karel Lavický | 0.96  
http://www.sportovnilisty.cz/voda/treti-cesky-jachtar-surfar-karel-lavicky-jede-na-loh-do-ria/   
http://www.sportovnilisty.cz/voda/treti-cesky-jachtar-surfar-karel-lavicky-jede-na-loh-do-ria/  

   
229. Do Ria pojede i jachtař Lavický, česká výprava má zřejmě definitivně 106 sportovců   
ceskatelevize.cz | 19.07.2016 | 0.89  
http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/335992-do-ria-pojede-i-jachtar-lavicky-ceska-vyprava-ma-z...   
http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/335992-do-ria-pojede-i-jachtar-lavicky-ceska-vyprava-ma-zrejme-
definitivne-106-sportovcu/  

   
230. Lavický bude třetím českým jachtařem na olympiádě v Riu   
ceskenoviny.cz | 19.07.2016 | 0.89  
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lavicky-bude-tretim-ceskym-jachtarem-na-olympiade-v-riu/1373038   
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lavicky-bude-tretim-ceskym-jachtarem-na-olympiade-v-riu/1373038  

   
231. Na poslední chvíli v nominaci! Lavický bude třetím českým jachtařem na olympiádě v 
Riu   
sport.cz | 19.07.2016 | Surfař Karel Lavický | 0.89  
https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/794248-na-posledni-chvili-v-nominaci-lavicky-bude-treti...   
https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/794248-na-posledni-chvili-v-nominaci-lavicky-bude-tretim-cesky
m-jachtarem-na-olympiade-v-riu.html  

   
232. Lavický bude třetím českým jachtařem na olympiádě v Riu   
blesk.cz | 19.07.2016 | 0.89  
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/275135/lavicky-bude-tretim-ceskym-jachtarem-na-olympiade-v-...   
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/275135/lavicky-bude-tretim-ceskym-jachtarem-na-olympiade-v-riu.htm
l  

   
233. Za minutu dvanáct! Surfař Karel Lavický z Budějovic letí do Ria   
http://www.jcted.cz/strakonicko/ | 19.07.2016 | Libuše Kolářová | 0.97  
http://www.jcted.cz/strakonicko/za-minutu-dvanact-surfar-karel-lavicky-z-budejovic-leti-do-ria/   
http://www.jcted.cz/strakonicko/za-minutu-dvanact-surfar-karel-lavicky-z-budejovic-leti-do-ria/  

   
234. Jachtař Ondřej Teplý juniorským vicemistrem světa   
e-sportfoto.cz | 13.07.2016 | 0.89  
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jachtar-ondrej-teply-juniorskym-vicemistrem-sveta/   
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jachtar-ondrej-teply-juniorskym-vicemistrem-sveta/  

   
235. Junior Teplý se stal vicemistrem světa   
Mladá fronta Dnes | 13.07.2016 | (daj) | 15 | Brno a jižní Morava | 0.80  
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
Jachting Loni ve Valencii slavil titul juniorského mistra světa, letos skončil na šampionátu v dánském Aarhusu 
jachtař Ondřej Teplý ve třídě Finn druhý. "Jsem spokojený se stříbrem, ale také trochu zklamaný. Ke zlatu bylo 
tak blízko," podotkl závodník Jachtklubu Brno.  

   
236. Bronzoví jachtaři   
Českobudějovický deník | 12.07.2016 | (vit). | 20 | Sport/Jižní Čechy | 0.84  
http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Černá v Pošumaví – V týdnu jachtingu na Lipně byl jihočeský jachting zastoupen jen ve třídě Létající 
Holanďan, mezi devíti startujícími loděmi se ale Jihočeši určitě neztratili. Na stupně vítězů se prosadili Karel 
Šimek a Pavel Beneš ze společenství Slavoj Hluboká nad Vltavou a DIM Bezdrev, a to na 3.  
 

   



 
   

1. O jachtaři roku rozhodla olympiáda. Přesněji jachtařkou roku 2016 se stala Veronika 
Kozelská Fenclová      
Skóre: 0.80  
Název: O jachtaři roku rozhodla olympiáda. Přesněji jachtařkou roku 2016 se stala Veronika 
Kozelská Fenclová  
Zdroj: sportovnilisty.cz  
Datum: 13.01.2017  
Autor: Petr Skála  
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/o-jachtari-roku-rozhodla-olympiada-presneji-jachtark
ou-roku-2016-se-stala-veronika-kozelska-fenclova/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu, Karel, Lavický  

http://www.sportovnilisty.cz/voda/o-jachtari-roku-rozhodla-olympiada-presneji-jachtarkou-roku-2016-se-stala-
veronika-kozelska-fenclova/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

2. Jachtařkou roku 2016 se stala Veronika Kozelská Fenclová      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařkou roku 2016 se stala Veronika Kozelská Fenclová  
Zdroj: regiony24.cz  
Datum: 13.01.2017  
Odkaz:   http://www.regiony24.cz/38-229136-jachtarkou-roku-2016-se-stala-veronika-kozelska-f
enclova   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu, Karel, Lavický  

http://www.regiony24.cz/38-229136-jachtarkou-roku-2016-se-stala-veronika-kozelska-fenclova  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

3. O novém jachtaři roku 2016 rozhodla olympiáda      
Skóre: 0.80  
Název: O novém jachtaři roku 2016 rozhodla olympiáda  
Zdroj: prazsky-zpravodaj.cz  
Datum: 13.01.2017  
Autor: Veronika Kozelská Fenclová Yacht  
Odkaz:   http://prazsky-zpravodaj.cz/sport/vodni-sport/o-novem-jachtari-roku-2016-rozhodla-ol
ympiada/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu, Karel, Lavický  
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BIATLON  
 

Závod SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo): Ženy – štafeta (4x6 km): 1. Německo (Hinzová, 
Hammerschmidtová, Preussová, Dahlmeierová) 1:09:53,0 (0 trest. okruhů + 6 dobíjení), 2. Francie 
(Chevalierová, Braisazová, Bescondová, Aymonierová) -3,5 (0+7), 3. Norsko (Nicolaisenová, Fenneová, 
Eckhoffová, Olsbuová) -4,5 (0+1), ...6. ČR (Puskarčíková, Davidová, Vítková, Koukalová) -1:51,7 (1+10).  
 

FOTBAL Přípravné utkání ve Španělsku: Sparta Praha – Freiburg 0:0. Sestava Sparty I. poločas: Budinský – 
Karavajev, Holek, Mazuch, Vatajelu – Konaté, Mustedanagič, Dočkal, Mareček, Juliš – Lafata. II. poločas: 
Budinský – Sáček, Holek, M. Kadlec, Hybš – Néstor, Havelka, Čermák, Vácha, V. Kadlec – Pulkrab. Trenér: 
Požár.  
 

HOKEJ NHL: NY Islanders – Florida 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Branky: 11. Leddy – 6. Yandle, 22. Demers. Střely na 
branku: 30:24. Calgary – San Jose 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). Branky: 12. Frolík, 40. Tkachuk, 58. Hamilton – 10. 
Couture, 17. Burns. Střely: 28:27. Washington – Pittsburgh 5:2 (1:0, 1:0, 3:2). Branky: 1. a 29. Ovečkin, 45. 
Justin Williams, 54. Bäckström, 60. Eller – 48. Malkin, 58. Hörnqvist. Střely na branku: 30:32. Winnipeg – 
Montreal 4:7 (2:3, 1:2, 1:2). Branky: 7. a 26. Scheifele, 13. Perreault, 51. Little – 1.a25. Danault,45.a50. 
Lehkonen,5. Flynn, 15. Plekanec, 21. Andrighetto. Střely na branku: 27:30. KHL: Chabarovsk – Dinamo Minsk 
1:0, Vladivostok – Dinamo Riga 1:3, KunlunRed Star – Jokerit Helsinky 6:3, Ufa – Nižnij Novgorod 1:6. 
Dohrávka 39. kola první hokejové ligy: Benátky nad Jizerou – Havířov 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Branky: 19. Husa, 
26. Hrabík – 57. Petran. Rozhodčí: Jílek – Beneš, Štofa. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. Diváci: 212. Finská 
hokejová liga: Jukurit Mikkeli – Sport Vaasa 4:3 v prodl., Kärpät Oulu – Hämeenlinna 2:3 v prodl., TPS Turku – 
KalPa Kuopio 3:2 po sam. nájezdech.  
 

JACHTING  
 

Anketa Jachtař roku 2016: Absolutní vítěz: 1. Veronika Kozelská-Fenclová 53 bodů. Muži: 1. Ondřej Teplý 507, 
2. Daniel Bína 484, 3. Milan Koláček 462. Ženy: 1. Veronika Kozelská-Fenclová 833, 2. Markéta Audyová 351, 
3. Michaela Kořanová/Lenka Mrzílková 347. Junioři: 1. Ondřej Teplý 441, 2. Jakub Halouzka 300, 3. Václav 
Brabec/Martin Vácha 282. Juniorky: 1. Lucie Keblová 639, 2. Zosia Burska 431, 3. Tereza Dobrá 399. Tým: 1. 
Tři sestry Sailing Team 715, 2. Rodop 430, 3. Hebe IV 405.  
 

TENIS Turnaj v Sydney (tvrdý povrch): Ženy (dotace 776.000 dolarů), dvouhra – semifinále: A. Radwaňská 
(2-Pol.) – Strýcová (ČR) 6:1, 6:2, Kontaová (6-Brit.) – Bouchardová (Kan.) 6:2, 6:2. Čtyřhra – semifinále: 
Strýcová, Mirzaová (1-ČR/Indie) – Kingová, Švedovová (4-USA/Kaz.) 6:1, 6:2. Turnaj mužů v Aucklandu 
(tvrdý povrch, dotace 508.360 dolarů): Dvouhra – čtvrtfinále: Baghdatis (8-Kypr) – Veselý (ČR) 6:2, 6:4, Sock 
(4-USA) – Chardy (Fr.) 5:7, 6:4, 6:3, Johnson (7-USA) – Isner (2-USA) 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), Sousa (Portug.) – 
Haase (Niz.) 6:3, 6:2. Kvalifikace na Australian Open: Muži – 2. kolo: Štěpánek (1-ČR) – Kavčič (Slovin.) 6:3, 
6:7 (4:7), 8:6. Ženy – 1. kolo: Hradecká (ČR) – Lottnerová (Něm.) 7:6 (7:3), 6:4, Štefková (ČR) – Limová 
(Fr.) 6:3, 6:0, Krejčíková (ČR) – Muhammadová (USA) 6:3, 4:6, 6:2, Townsendová (14-USA) – Smitková (ČR) 
6:0, 7:6 (7:2), Glušková (Izr.) – Martincová (ČR) 6:2, 7:6 (7:3).  
 

VÝHRY Šťastných 10 – čtvrtek poledne: 5 – 6 – 7 – 9 – 21 – 24 – 30 – 31 – 34 – 35 – 41 – 42 – 43 – 47 – 48 
– 50 – 57 – 62 – 79 – 80. Šance milion: 5 – 7 – 9 – 0 – 3 – 5. Královské číslo: 43. Šťastných 10 – středa 
večer: 18 – 28 – 29 – 32 – 35 – 44 – 48 – 49 – 51 – 52 – 54 – 55 – 59 – 60 – 62 – 66 – 73 – 74 – 76 – 78. 
Šance: 3 – 4 – 2 – 1 – 2 – 5. Kr. č.: 78. Zlatých 11 – středa: 5 – 7 – 8 – 10 – 12 – 13 – 17 – 21 – 22 – 26 – 
32 – 36 – 40 – 44 – 48 – 50 – 55 – 64 – 69 – 79. Den. č.: 4 – 1 – 8 – 8 – 9 – 3. Korunka – čtvrtek: I. tah: 1, 
12, 23, 29, 30, 39. II. tah: 4, 14, 24, 25, 33, 49. (bez záruky)  
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BASKETBAL  
 

NBA: Boston-Washington 117:108 (nemocný TOMÁŠ SATORANSKÝ do Bostonu ani necestoval), LA 
Clippers-Orlando 105:96, Minnesota-Houston 119:105, Oklahoma City-Memphis 103:95, Philadelphia-New York 
98:97, Portland-Cleveland 102:86.  
 

EVROPSKÁ LIGA ŽEN - 8. kolo: skupina B:  
 

Jekatěrinburg-Salamanca 74:68, Orenburg-Hatay Büyüksehir 63:54.  
LIGA ŽEN - 21. kolo: Strakonice-Hradec Králové 53:111 (11:21, 26:49, 39:81).  
EVROPSKÁ LIGA MUŽŮ - 17. kolo: Kazaň-Bamberg 63:58, Darüssafaka-Laboral Vitória 98:89, CZ 
Bělehrad-Fenerbahce 75:73 (za hosty VESELÝ 7 bodů, 4 doskoky, 1 asistence), FC Barcelona-Olympiakos 
Pireus 67:69. ČESKÝ POHÁR ŽEN - 3. kolo: Strakonice-Hradec Králové 50:113, Slovanka MB-Karlovy Vary 
45:69.  
 

HÁZENÁ  
 

MS MUŽŮ: skupina A (Nantes): Rusko-Japonsko 39:29 (18:15), Norsko-Polsko 22:20 (12:10).  
Skupina B (Mety): Slovinsko- Angola 42:25 (22:13), Makedonie-Tunisko 34:30 (13:14), Španělsko Island 
27:21 (10:12)  
 

Přípravný turnaj mužů v Maria Enzersdorfu: Rakousko-ČR 26:30 (13:15).  
 

JACHTING  
 

REPREZENTANTKA VERONIKA KOZELSKÁFENCLOVÁ triumfovala v anketě o nejlepšího jachtaře uplynulého 
roku.  
Dvanáctá žena z olympijských her v Riu de Janeiro v lodní třídě Laser Radial získala v hlasování delegátů 
svazové konference 53 bodů a hlavní kategorii ovládla už pošesté v kariéře.  
 

MOTORISMUS  
 

Rallye Dakar: 10. etapa: Chilecito - San Juan (751 km/měřených 449 km): automobily: 1. Peterhansel, Cottret 
(Fr./Peugeot) 4:47:00, 2. Loeb, Elena (Fr., Mon./Peugeot) -7:28, 3. Despres, Castera (Fr./Peugeot) -10:01, 
...9. PROKOP, Minorová (ČR, Rak./Ford) -38:55. Průběžné pořadí: 1. Peterhansel 24:58:43, 2. Loeb -5:50, 3. 
Despres -25:40, ...13. PROKOP -4:39:47. Motocykly: 1. Barreda (Šp./Honda) 5:49:45, 2. Svitko (SR/KTM) -24, 
3. Caimi (Arg./Honda) -3:48, ...9. KLYMČIW (Husqvarna) -9:22, 32. ENGEL -1:17:40, 34. PABIŠKA (oba KTM) 
-1:24:03. Průběžné pořadí: 1. Sunderland (Brit./KTM) 28:07:59, 2. Walkner (Rak./KTM) -30:01, 3. Farres 
(Šp./KTM) -38:43, ...13. KLYMČIW -2:08:55, 30. ENGEL -4:50:57, 40. PABIŠKA -6:56:25. Kamiony: 1. 
Nikolajev 5:33:06, 2. Sotnikov -7:01, 3. Mardějev (všichni Rus./Kamaz) -7:41, ...5. LOPRAIS (Tatra) -16:04, 
8. MACÍK (Liaz) -28:17. Průběžné pořadí: 1. Nikolajev 23:27:12, 2. Sotnikov -5:15, 3.  
De Rooy (Niz./Iveco) -24:17, ...10. LOPRAIS -2:43:37, 11. MACÍK -3:26:39. Čtyřkolky: 1. Karjakin 
(Rus./Yamaha) 6:52:43, 2. Casale (Chile/Yamaha) -10:46, 3. Hansen (Arg./Honda) -1:26:26. Průběžné pořadí: 
1. Karjakin 34:38:33, 2. Casale -21:05, 3. Copetti (Arg./Yamaha) -3:34:21.  
 

TENIS  
 

SYDNEY (tvrdý povrch): muži (dotace 495 630 dolarů) - čtvrtfinále: Evans (Brit.)-Thiem (1-Rak.) 3:6, 6:4, 6:1, 
Müller (6-Luc.)-Cuevas (2-Urug.) 7:6 (5), 6:4, Troicki (3-Srb.)-Kohlschreiber (5-Něm.) bez boje, Kuzněcov 
(Rus.)-Carreňo (4-Šp.) 2:6, 6:4, 6:1. Ženy (dotace 776 000 dolarů) - semifinále: A. Radwaňská 



(2-Pol.)-STRÝCOVÁ 6:1, 6:2, Kontaová (6-Brit.)-Bouchardová (Kan.) 6:2, 6:2. Čtyřhra - semifinále: 
STRÝCOVÁ, Mirzaová (1-ČR/Indie)-Kingová, Švedovová (4-USA/Kaz.) 6:1, 6:2.  
AUCKLAND (tvrdý povrch, dotace 508 360 dolarů) - čtvrtfinále: Baghdatis (8-Kypr)-VESELÝ 6:2, 6:4, Sock 
(4-USA)-Chardy (Fr.) 5:7, 6:4, 6:3, Johnson (7-USA)-Isner (2-USA) 6:3, 5:7, 7:6 (3), Sousa (Portug.)-Haase 
(Niz.) 6:3, 6:2.  
HOBART (tvrdý povrch, dotace 250 000 dolarů) - čtvrtfinále: Mertensová (Belg.)-Bertensová (1-Niz.) 6:2, 7:5, 
Niculescuová (3-Rum.)-Ozakiová (Jap.) 6:4, 6:4, Curenková (Ukr.)-Rogersová (USA) 4:6, 6:4, 6:3, Fettová 
(Chorv.)-Cepedeová (Parag.) 6:1, 6:4.  
 

Kvalifikace na Australian Open v Melbourne: muži - 2. kolo: ŠTĚPÁNEK (1)-Kavčič (Slovin.) 6:3, 6:7 (4), 8:6. 
Ženy -1. kolo: HRADECKÁ-Lottnerová (Něm.) 7:6 (3), 6:4, ŠTEFKOVÁ- Limová (Fr.) 6:3, 6:0, 
KREJČÍKOVÁ-Muhammadová (USA) 6:3, 4:6, 6:2, Townsendová (14-USA)-SMITKOVÁ 6:0, 7:6 (7:2), Glušková 
(Izr.)-MARTINCOVÁ 6:2, 7:6 (3).  
Trojice českých tenistů bude mezi nasazenými pro Australian Open. Z pozice pětky vstoupí do turnaje Karolína 
Plíšková, Tomáš Berdych bude plnit roli desítky a Barbora Strýcová šestnáctky.  
 

ZPRÁVY  
 

ŠŤASTNÝCH DESET - polední losování: 5, 6, 7, 9, 21, 24, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 57, 62, 79, 
80. Šance milion: 5, 7, 9, 0, 3, 5. Královské číslo: 43. ZLATÝCH 11: 1, 15, 16, 25, 27, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 
44, 46, 51, 54, 56, 57, 67, 72, 73. Denní číslo: 4, 3, 5, 4, 4, 9. ŠŤASTNÝCH DESET - večerní losování: 18, 28, 
29, 32, 35, 44, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 62, 66, 73, 74, 76, 78. Šance milion: 3, 4, 2, 1, 2, 5. Královské 
číslo: 78. (Bez záruky)  
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Veronika Kozelská-Fenclová triumfovala v anketě o nejlepšího jachtaře uplynulého roku. Dvanáctá žena z 
olympijských her v Riu de Janeiro v lodní třídě Laser Radial získala v hlasování delegátů svazové konference 53 
bodů a hlavní kategorii ovládla už pošesté v kariéře. Výsledky dnes byly slavnostně vyhlášeny v Praze.  
 

Pětatřicetiletá jachtařka závodící za Jacht Club Praha 12 navázala na triumfy z let 2009 až 2012 a 2014. Z 
pomyslného trůnu sesadila Ondřeje Teplého, který tradiční anketu před rokem vyhrál poprvé v kariéře.  
 

"Vloni jsem nevyhrála, tak jsem ráda, že jsem letos vyhrála. Poprvé to volili jachtaři a ne zástupci klubů, takže 
i těch hlasů asi bylo víc. O to víc mě to těší, že jachtaři moji snahu ocenili. Vážím si toho hodně," řekla po 
vyhlášení Kozelská-Fenclová.  
 

V Riu byla jednoznačně nejlepší ze tří českých účastníků a jen o tři místa zaostala za svým výsledkem z her v 
Londýně v roce 2012, kde obsadila devátou příčku. Další dva účastníci loňské olympiády Karel Lavický a 
Viktor Teplý v Jachtaři roku nebodovali.  
 

"Dvanácté místo z olympiády? Poté, co jsem si to zhodnotila, jsem za něj ráda, ale chtěla jsem být do desítky. 
Chyběl jen kousek. Projevily se špatné zaďáky, ty mě pohřbily. Bohužel jsem v poslední den ztratila desáté 
místo, ale pořád je to dobrý výsledek," řekla vítězka ankety.  
 

Jak bude vypadat její letošní sezona, zatím není jasné. "Bude asi taková odpočinková. Plánujeme druhé dítě, 
tak uvidíme, jak se to skloubí. Zatím mám nějaký plán sezony, mistrovství máme v srpnu. Uvidíme, jak to 
dopadne, teď nedokážu nic říct," uvedla Kozelská-Fenclová.  
 

Otevřená je také její případná účast na další olympiádě v roce 2020 v Tokiu. "Zatím nechávám otevřené dveře. 
Přece jen by mi bylo 39 let a teď v Riu jsem byla ve své kategorii druhá nejstarší. Ale pokud to půjde, ráda 
bych se zúčastnila. Japonsko mě láká, dvakrát jsem tam závodila a bylo to tam úžasné," doplnila.  
 

Kozelská-Fenclová s obrovským náskokem ovládla i kategorii žen před další závodnicí třídy Laser Radial 
Markétou Audyovou a neratovickou posádkou Michaela Kořanová, Lenka Mrzílková. Ty ve své první sezoně v 
kategorii Fireball vyhrály evropský šampionát.  
 

Mužům kraloval minulý celkový vítěz ankety Ondřej Teplý, který vyhrál i v juniorech. Vloni mu totiž bylo 21 let, 
a tak mohl figurovat v obou kategoriích. Brněnský závodník se stal juniorským mistrem světa i Evropy ve třídě 
Finn a mezi dospělými mu těsně unikla účast na olympiádě, kam se probojoval jeho starší bratr Viktor.  



 

Ondřej Teplý porazil v anketě Daniela Bínu, který se jako první český handicapovaný jachtař zúčastnil 
paralympiády a dojel třináctý. Třetí místo obsadil námořní jachtař Milan Koláček, chystající se na závod kolem 
světa. Juniorkám vládla Lucie Keblová a nová kategorie týmů patřila Třem sestrám.  
 

Anketa Jachtař roku 2016:  
 

Absolutní vítěz:  
 

1. Veronika Kozelská-Fenclová 53 bodů.  
 

Muži:  
 

1. Ondřej Teplý 507,  
 

2. Daniel Bína 484,  
 

3. Milan Koláček 462.  
 

Ženy:  
 

1. Veronika Kozelská-Fenclová 833,  
 

2. Markéta Audyová 351,  
 

3. Michaela Kořanová/Lenka Mrzílková 347.  
 

Junioři:  
 

1. Ondřej Teplý 441,  
 

2. Jakub Halouzka 300,  
 

3. Václav Brabec/Martin Vácha 282.  
 

Juniorky:  
 

1. Lucie Keblová 639,  
 

2. Zosia Burska 431,  
 

3. Tereza Dobrá 399.  
 

Tým:  
 

1. Tři sestry Sailing Team 715,  
 

2. Rodop 430,  
 



3. Hebe IV 405.  
 

URL| https://www.sport.cz/clanek/844277-kozelska-fenclova-poseste-vyhrala-anketu-o-jachtare-roku.html  
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Mělnicko – Už ve čtvrtek od 19 hodin se koná v pražském Braníku vyhlášení prestižní ankety Jachtař roku 
2016. Do ankety o toho nejlepšího jachtaře jsou nominovány i jachtařky z Mělnicka. Neratovický klub YC budou 
reprezentovat Johana Nápravníková – Kořanová a duo Michaela Kořanová a Lenka Mrzílková mladší.  
 

JOHANA NÁPRAVNÍKOVÁ – KOŘANOVÁ  
 

Nápravníková – Kořanová začala s jachtingem už v devíti letech. Přes mládežnické třídy a úspěchy v nich se 
dostala až k olympijské kampani. V lodní třídě 470 s Lenkou Mrzílkovou na OH 2016, kterou byla nucena ze 
zdravotních důvodů přerušit a následně ukončit. Po roční rehabilitaci se vrátila zpět k vrcholovému jachtingu s 
Nikol Staňkovou. Začaly společně jezdit v květnu 2014 na 29eru. Byly členkami reprezentačního družstva B. 
Plánovaly společnou kampaň pro olympiádu 2020 v Tokiu ve třídě 49erFX, kterou však musely na konci roku 
2015 kvůli nedostatku peněz ukončit. Johana nyní závodí společně se svým manželem Jakubem Nápravníkem 
na Fireballu a zúčastnila se také České jachtařské ligy na Melgesu 24.  
V roce 2016 získala 15.  
místo na mistrovství Evropy Fireball (55 lodí) v italském Lago di Garda. Páté místo v Poháru České republiky 
Fireball a první v kategorii ženy na lodi.  
Dalším úspěchem bylo sedmé místo na mistrovství České republiky Fireball (40 lodí) na Lipně, 1. místo v 
kategorii žena na lodi.  
Pátá skončila i v České jachtařské lize Melges 24 (13 týmů) v týmu YC Brno Bystrc.  
 

MICHAELA KOŘANOVÁ A LENKA MRZÍLKOVÁ  
 



Michaela Kořanová a Lenka Mrzílková jsou úspěšné neratovické jachtařky, které se daly dohromady a začaly 
spolu závodit na Fireballu a hned vyhrály mistrovství Evropy v kategorii žen.  
Lenka má za sebou úspěšnou olympijskou kampaň na 470 a 7. místo z Pekingu společně s Lenkou Šmídovou. 
Obě se také zúčastnily České jachtařské ligy na Melgesu 24.  
V roce 2016 získaly 14.  
místo na mistrovství Evropy Fireball (55 lodí) v italském Lago di Garda – 1.  
místo v kategorii ženy.  
Dalším úspěchem bylo první místo v Poháru České republiky Fireball – 3. místo kategorie ženy. Dvaadvacáté 
skončily na mistrovství České republiky Fireball (40 lodí) na Lipně. Páté místo jim patřilo v České jachtařské 
lize Melges 24 (13 týmů) v týmu YC Brno Bystrc.  
 

14 let už jezdí neratovická jachtařka Johana Nápravníková – Kořanová na lodi. Přes mládežnické třídy a 
úspěchy v nich se dostala až k olympijské kampani.  
 

Foto: JACHTAŘSKÁ DVOJICE. Michaela Kořanová a Lenka Mrzílková z Neratovic.  
Foto: archiv M. Kořanové  
 

Foto: MANŽELSKÉ DUO. Johana Nápravníková-Kořanová začala s jachtingem už v devíti letech. Na snímku 
společně s manželem Jakubem Nápravníkem.  
Foto: archiv J. Nápravníkové-Kořanové  
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Jižní Čechy – Už příští týden 12. ledna představitelé Českého svazu jachtingu vyhlásí jachtaře roku 2016 a 
mezi nominovanými nechybí ani tři Jhočeši.  
Ve třídě 2,4mR Dan Bína, jenž jako první český handicapovaný jachtař jel na OH a v Riu obsadil 13. místo, na 
MS v Nizozmsku byl sedmnáctý a v mistrovství ČR v match racingu získal titul vicemistra. Rodák ze Včelné u Č. 
Budějovic z důvodu pracovních příležitosti v současné době žije v Praze.  
Do ankety se nominoval také další olympionik Karel Lavický z DIM Bezdrev: se závodním windsurfingem začal 
v roce 2000 na Lipně, startoval na OH v Londýně a v Riu, kde byl na 31. místě.  
V kategorii týmů se do nominace dostal s týmem HEBE IV-T Boat 830i českovrbenský Vojtěch Komárek, jenž se 
svou posádkou absolvoval úspěšně závody v Německu, Švýcarsku i Itálii. Doma tým loni vyhrál prestižní Lipno 
maraton.  
 

Foto: V ANKETĚ o titul Jachtaře roku 2016 mezi nominovanými je také českovrbenský Vojta Komárek (2. 
zprava).  
Foto: P. Vitoň  
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Karel Lavický (YC DIM Bezdrev) obsadil v anketě Sportovec roku Jihočeského kraje desáté místo  
 

České Budějovice – O své nominaci mezi deset nejlepších sportovců Jihočeského kraje se windsurfer Karel 
Lavický dozvěděl před týdnem. "Moc si toho vážím, bohužel jsem na soustředění v Itálii. Mohl by někdo za mě 
cenu převzít?," ptal se účastník OH v Riu.  
S úderem 18. hodiny ale vešel do sálu DK Metropol. "Udělalo se ošklivě, sedl jsem do auta a jsem tady."  
 

- Když už jachtaři řeknou, že je ošklivé počasí, to tedy muselo stát za to...  
 

Přicházela do té oblasti hodně silná bouřka, to by se nám i špatně dostávalo z přístavu na vodu.  
 

- Byly veliké vlny?  
 

Hodně veliké.  
 

- Proto jste se rozhodl pro návrat domů?  
 

Nejen kvůli vlnám.  
 

- Kvůli anketě?  
 

Měl jsem samozřejmě další vánoční povinnosti, prostě jsem se rozhodl, že přijedu domů o pár dní dřív.  
 

- V roce 2016 jste závodil už na vašich druhých olympijských hrách. Přijdou za čtyři roky na řadu také třetí?  
 

Doufám, že ano. Zatím jsem kariéru ani neukončil, ani nepřerušil.  
 

- Takže máte v plánech cestu k japonským ostrovům?  
 

Chystám se na to. Rád bych se do Tokia podíval.  
 

Foto: WINDSURFER. Karel Lavický na vyhlášení desítky nejlepších sportovců nechyběl. Přijel na něj Itálie.  
Foto: Deník/Radka Doležalová  
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Na začátku kariéry neměl na to, aby si koupil novou loď, tak si ji sám vyrobil a začal na ní ve Francii závodit. 
Nyní si chce český jachtař Milan Koláček splnit další sen - sám obeplout celý svět. Na konci letošního roku proto 
oficiálně odstartoval přípravu na devátý ročník nejprestižnějšího a nejtěžšího závodu sólových jachtařů Vendée 
Globe, během nějž mořeplavci v průběhu tří měsíců bez jakékoli pomoci a zastávky absolvují ve vlnách oceánu 
asi 50 tisíc kilometrů.  
 

Na začátku kariéry neměl na to, aby si koupil novou loď, tak si ji sám vyrobil a začal na ní ve Francii závodit. 
Nyní si chce český jachtař Milan Koláček splnit další sen - sám obeplout celý svět. Na konci letošního roku proto 
oficiálně odstartoval přípravu na devátý ročník nejprestižnějšího a nejtěžšího závodu sólových jachtařů Vendée 
Globe, během nějž mořeplavci v průběhu tří měsíců bez jakékoli pomoci a zastávky absolvují ve vlnách oceánu 
asi 50 tisíc kilometrů.  
 

Vendée Globe se podobně jako olympijské hry koná každé čtyři roky. Ročník 2016/17 právě probíhá a Koláček 
se chce zúčastnit devátého dílu na přelomu let 2020 a 2021. Může se stát prvním Čechem, který se na start 
nejtěžšího jachtařského závodu světa postaví.  
 

"Je to už delší dobu, co mě ta myšlenka napadla, možná tak dva tři roky zpět. V podstatě je to způsobené tím, 
že mezi těmi závodníky, kteří se účastní, sám žiju a závodím s nimi," řekl v rozhovoru s novináři Koláček, který 
od roku 2011 bydlí ve francouzském Lorientu.  
 

"V České republice je to něco mimo představivost, ale ve Francii se o tom s vámi klidně začne bavit třeba 
prodavačka v obchodě. Je prostě veliký rozdíl vnímání ve Francii a u nás," doplnil sedmatřicetiletý jachtař.  
 

Vendée Globe na lodi dlouhé 18 metrů považuje za největší metu, na kterou může dosáhnout. "Nic 
náročnějšího než Vendée Globe není. Na Mount Everest vyleze každoročně 400 horolezců, Vendée Globe 
dokázalo do letošního ročníku dokončit jen 74 jachtařů. Řekněme, že obvykle dojede zhruba tak polovina 
startovního pole," uvedl Koláček.  
 

Trénink? Závod na tisíce kilometrů  
 

Zatím nejdelší závod absolvoval na deset tisíc kilometrů, plavba kolem světa by byla pětkrát delší. "Jde o 
poslední skutečný příběh dobrodružství v nedotčených koutech přírody. Závodníci vyplují z Francie, obeplují 
svět divokým Jižním oceánem nedaleko Antarktidy a ti nejrychlejší se za zhruba 80 dní vrátí zpět do Francie. To 
vše bez jediné zastávky, bez možnosti vnější asistence," řekl mistr Francie v sólovém jachtingu z roku 2012.  
 

K tomu, aby se mohl zúčastnit, nyní spolu se svým týmem jedná s potenciálními sponzory. Ideálně koncem 
příštího roku už by potřeboval mít koupenou loď, na které závod pojede. "Ti nejlepší mají rozpočet na celý 
tříletý cyklus okolo deseti milionů eur (270 milionů korun), sponzorují je společnosti jako Hugo Boss. My se 
pohybujeme mezi čtyřmi až pěti miliony eur (108 až 135 milionů korun). Věřím, že se to sehnat dá, finance na 
to u nás jsou. Potřebujeme nějakou velkou mezinárodní firmu, pro kterou bude mít spolupráce význam," uvedl.  
 

Přínos i pro jachtařský průmysl, tvrdí Koláček  
 

"Obětujeme tomu úplně všechno. Není to jen o tom, že já si plním sen, byl by to obrovský přínos pro celý 
český jachtařský průmysl. První česká účast, to by byl historický okamžik. Takže věřím a myslím, že to vyjde, 
dávám tomu určitě větší než padesátiprocentní šanci," dodal Koláček.  
 

Závodu kolem světa se účastní převážně Francouzi, do letošního ročníku ale zasáhli i mořeplavci z Británie, 
Švýcarska, USA, Španělska, Nizozemska, Irska, Maďarska a Japonska. "Tak proč by nemohl i Čech?" usmál se 
Koláček. Startuje maximálně 30 lodí. "Jsou tam určité kvalifikace, ale není to tak náročné, co se týče umístění, 
jako olympiáda. Musíme dokončit jeden transatlantický sólový závod na té lodi, na které budeme startovat."  
 



Na Vendée Globe se v současnosti připravuje na lodní třídě Figaro. Vrcholem příštího roku pro něj bude 
čtyřetapový závod La Solitaire, který startuje ve Francii na začátku června. "Jezdí se v Biskajském zálivu a v 
kanálu La Manche. Startují tam závodníci, kteří se účastní Vendée Globe, takže nejlepší příprava," dodal 
Koláček.  
 

URL| 
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České Budějovice - Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za rok 2016 je krasobruslař. V anketě Deníku, 
Jihočeského kraje a ČUS vyhrál mezi kolektivy Jihostroj České Budějovice. Do Síně slávy vstoupil hokejista 
Vladimír Caldr.  
 

"Výsledky ankety Sportovec Jihočeského kraje:  
Desítka jihočeských sportovců roku 2016 1. Martin BIDAŘ (krasobruslení, BK Č. Budějovice) 223s Annou 
Duškovou mistři světa juniorů sportovní dvojice  
2. Martin ŠONKA (letecká akrobacie, Aero Tábor) 221mistr Evropy a mistr ČR, 9. místo v soutěži Red Bull Air 
Race3. Anežka PALOUDOVÁ (kanoistika, Vltava Č. Krumlov) 185mistryně světa ve sjezdu na divoké vodě, 
mistryně ČR4. Antonín HALEŠ (kanoistika, Vltava Č. Krumlov) 140člen hlídky ČR, která získala tituly mistrů 
světa 3xC1 a C25. Petr MICHÁLEK (volejbal, Jihostroj Č. Budějovice) 119reprezentant ČR v úspěšné Světové 
lize, opora Jihostroje6. Martin MICHEK (motokros, Buksa Ados team) 114mistr Evropy ve třídě Open a 
mezinárodní mistr ČR v MX17. František LINDUŠKA (triatlon, TCV Jindř. Hradec) 111mistr ČR ve sprintu, 13. 
místo v Evropském poháru premium8. Pavlin ŽIGA (hokej, ČEZ Motor Č. Budějovice) 95opora lídra I. ligy, 
druhý v produktivitě obránců I. ligy9. Petr BENÁT (fotbal, Dynamo České Budějovice) 91kapitán a jedna z opor 
týmu, který je podzimu 4. ve II. lize10. Karel LAVICKÝ (jachting, DIM Bezdrev) 86reprezentant ČR ve 
windsurfingu, účastník OH v Riu  
Nejlepší kolektivy1. Jihostroj ČB 78(třetí v extralize volejbalu)2. ČEZ Motor ČB 56(třetí v I. lize hokeje, 
aktuálně lídr tabulky)3. Žraloci Ledenice 25(třetí v extralize softbalistek)  
 

Hvězda Deníku (hlasovali čtenáři):Získal ji stoper fotbalistů Dynama ČB Pavel Novák  
Do Síně slávy byl uveden Vladimír Caldr, uznání se dále dostalo také Josefu Potužníkovi a Miroslavu Janoutovi.  
Nejlepšími hendikepovanými sportovci byli vyhlášeni Arnošt Petráček a Běla Třebínová"  
 

URL| 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-jihoceskeho-kraje-za-rok-2016-je-kras
obruslar-martin-bidar-20161220.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

20. Krasobruslař Bidař vyhrál anketu Sportovec Jihočeského kraje      
Skóre: 0.80  
Název: Krasobruslař Bidař vyhrál anketu Sportovec Jihočeského kraje  



Zdroj: budejckadrbna.cz  
Datum: 21.12.2016  
Autor: Michal Heřman  
Odkaz:   http://www.budejckadrbna.cz/sport/13715-krasobruslar-bidar-vyhral-anketu-sportovec-
jihoceskeho-kraje.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, jachting  

http://www.budejckadrbna.cz/sport/13715-krasobruslar-bidar-vyhral-anketu-sportovec-jihoceskeho-kraje.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

21. V Metropolu včera vyhlásili sportovce kraje. Vítězem je krasobruslař Martin Bidař, 
druhý Martin Šonka      
Skóre: 0.80  
Název: V Metropolu včera vyhlásili sportovce kraje. Vítězem je krasobruslař Martin Bidař, druhý 
Martin Šonka  
Zdroj: jcted.cz  
Datum: 21.12.2016  
Autor: Libuše Kolářová  
Odkaz:   http://www.jcted.cz/pisecke-postrehy/v-metropolu-vcera-vyhlasili-sportovce-kraje-vitez
em-je-krasobruslar-martin-bidar-druhy-martin-sonka/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

http://www.jcted.cz/pisecke-postrehy/v-metropolu-vcera-vyhlasili-sportovce-kraje-vitezem-je-krasobruslar-ma
rtin-bidar-druhy-martin-sonka/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

22. V Metropolu včera vyhlásili sportovce kraje. Vítězem je krasobruslař Martin Bidař, 
druhý Martin Šonka      
Skóre: 0.80  
Název: V Metropolu včera vyhlásili sportovce kraje. Vítězem je krasobruslař Martin Bidař, druhý 
Martin Šonka  
Zdroj: jcted.cz  
Datum: 21.12.2016  
Autor: Libuše Kolářová  
Odkaz:   http://www.jcted.cz/v-metropolu-vcera-vyhlasili-sportovce-kraje-vitezem-je-krasobrusla
r-martin-bidar-druhy-martin-sonka/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

http://www.jcted.cz/v-metropolu-vcera-vyhlasili-sportovce-kraje-vitezem-je-krasobruslar-martin-bidar-druhy-
martin-sonka/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

23. Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za rok 2016 je krasobruslař Martin Bidař      
Skóre: 0.80  
Název: Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za rok 2016 je krasobruslař Martin Bidař  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 21.12.2016  
Autor: CREA:, Kamil Jáša  
Odkaz:   http://prachaticky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-jihoceskeho-kraje-za-r
ok-2016-je-krasobruslar-martin-bidar-20161220.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, LAVICKÝ, jachting  



http://prachaticky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-jihoceskeho-kraje-za-rok-2016-je-krasobrusl
ar-martin-bidar-20161220.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

24. Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za rok 2016 je krasobruslař Martin Bidař      
Skóre: 0.80  
Název: Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za rok 2016 je krasobruslař Martin Bidař  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 21.12.2016  
Autor: CREA:, Kamil Jáša  
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-jihoceskeho-kraj
e-za-rok-2016-je-krasobruslar-martin-bidar-20161220.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, LAVICKÝ, jachting  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-jihoceskeho-kraje-za-rok-2016-je-kras
obruslar-martin-bidar-20161220.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

25. Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za rok 2016 je krasobruslař Martin Bidař      
Skóre: 0.80  
Název: Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje za rok 2016 je krasobruslař Martin Bidař  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 21.12.2016  
Autor: CREA:, Kamil Jáša  
Odkaz:   http://pisecky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-jihoceskeho-kraje-za-rok-
2016-je-krasobruslar-martin-bidar-20161220.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, LAVICKÝ, jachting  

http://pisecky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsim-sportovcem-jihoceskeho-kraje-za-rok-2016-je-krasobruslar-m
artin-bidar-20161220.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

26. Jakub a Tereza Dobrých aspirují na Jachtaře roku      
Skóre: 0.80  
Název: Jakub a Tereza Dobrých aspirují na Jachtaře roku  
Zdroj: Mladá fronta Dnes  
Datum: 17.12.2016  
Str.: 19  
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  
Náklad: 246620  
Číslo: 294  
Rubrika: Kraj Plzeňský  
Autor: (es)  
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
ProfilID: ISA  
Domicil: M294W19E.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: Jachting  

Jachting  
 

Sedmnáctiletý Jakub Dobrý a jeho o tři roky mladší sestra Tereza jsou společně ve finální nominaci ankety 
Jachtař roku 2016 v kategorii juniorů. Členové TJ Lokomotiva Plzeň od loňského roku sbírají úspěchy ve třídě 
RS Feva. Letos Jakub s Terezou vybojovali titul mistrů České republiky, zvítězili i v Poháru ČR. A především 
získali stříbrné medaile na mistrovství Evropy na Lipně. Mladší Tereza minulý rok úspěšně reprezentovala i 



Plzeňský kraj na VII. letní olympiádě dětí a mládeže, kde vybojovala druhé místo. Jakub až do roku 2009 jezdil 
na Optimistu, kde se stal pětkrát v řadě přeborníkem Plzeňského a Karlovarského kraje. Slavnostní vyhlášení 
ankety Jachtař roku 2016 se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna příštího roku v pražské restauraci Korkorán.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

27. O Jachtaře roku se ucházejí i Brňané      
Skóre: 0.80  
Název: O Jachtaře roku se ucházejí i Brňané  
Zdroj: Mladá fronta Dnes  
Datum: 16.12.2016  
Str.: 17  
Mutace: Mladá fronta DNES - jižní Morava  
Náklad: 246620  
Číslo: 293  
Rubrika: Brno a jižní Morava  
Autor: (daj)  
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
ProfilID: ISA  
Domicil: M293M17E.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: Jachting  

Jachting  
 

Hned tři z pěti kandidátů v anketě Jachtař roku 2016 závodí za brněnské kluby. O titul se uchází olympionik 
Viktor Teplý (na snímku), jeho mladší bratr Viktor a také Milan Koláček. V ženské nominaci figuruje Markéta 
Audyová. Slavnostní vyhlášení se koná 12. ledna.  
 

Foto:  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Morava  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

28. Posádka David Křížek a Milan Harmáček se zúčastní Extreme Sailing Series      
Skóre: 0.84  
Název: Posádka David Křížek a Milan Harmáček se zúčastní Extreme Sailing Series  
Zdroj: ceskenoviny.cz  
Datum: 06.12.2016  
Autor: Martina Barnetová  
Odkaz:   http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/posadka-david-krizek-a-milan-harmacek-se-zucastni
-extreme-sailing-series/1423780   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu, jachting  

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/posadka-david-krizek-a-milan-harmacek-se-zucastni-extreme-sailing-series
/1423780  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

29. Jachting. Koláček chce na nejtěžší závod světa      
Skóre: 0.80  
Název: Jachting. Koláček chce na nejtěžší závod světa  
Zdroj: Metro  



Datum: 30.11.2016  
Str.: 33  
Mutace: Metro - Praha  
Číslo: 227  
Rubrika: Sport  
Autor: PUR  
Odkaz:   http://www.metro.cz   
ProfilID: ISA  
Domicil: R227P33E.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: -  

Prestižní sólový jachtařský závod kolem světa Vendée Globe 2020 by mohl být také s účastí Milana Koláčka, 
prvního Čecha v historii.  
"Cílem projektu není pouze účast, ale boj o kvalitní umístění v samotném závodu. Při správné volbě lodě pro 
rok 2020 je to reálné," nastínil včera Koláček svoji představu.  
Podle něj není nic náročnějšího než Vendée Globe. "Sólová regata kolem světa, bez jediné zastávky, bez 
možnosti vnější asistence. Koná se jednou za čtyři roky. Závodníci vyplují z Francie, obeplují svět divokým 
Jižním oceánem nedaleko Antarktidy a ti nejrychlejší se za 80 dnů vrátí zpět do francouzského přístavu Les 
Sables-d’Olonne," dodal Koláček.  
V roce 2020 se tohoto závodu zúčastní maximálně třicet závodníků. Jedním z nich by mohl být i Čech. Letošní 
osmý ročník Vendée Globe právě probíhá a zpravodajství se objevuje na osmdesáti televizních kanálech po 
celém světě.  
 

Mutace - Metro - Praha  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

30. Česká jachta Rusalka      
Skóre: 0.80  
Název: Česká jachta Rusalka  
Zdroj: sportovnilisty.cz  
Datum: 29.11.2016  
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/pozice-3/ceska-jachta-rusalka/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: JACHTING  

http://www.sportovnilisty.cz/pozice-3/ceska-jachta-rusalka/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

31. Kapitán Hájek vedl Tři sestry k titulu      
Skóre: 0.84  
Název: Kapitán Hájek vedl Tři sestry k titulu  
Zdroj: Mladá fronta Dnes  
Datum: 24.11.2016  
Str.: 19  
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  
Náklad: 246620  
Číslo: 274  
Rubrika: Kraj Plzeňský  
Autor: (es)  
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
ProfilID: ISA  
Domicil: M274W19C.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: Jachting, jachtingu  

Jachting  
 

Plzeňský jachtař Milan Hájek se znovu ujal role kapitána lodi First 40.7 týmu Tři sestry Sailing a v Chorvatsku 
společně slavili zisk českého titulu na domácím šampionátu v námořním jachtingu v handicapu ORC. Do 
mistrovství se letos nově započítávala i známá regata Jabuka, kde se lodě musely vyrovnávat s drsnými 



podmínkami a větrem kolem 30 uzlů. Tým Tři sestry, který kromě Hájka tvořili ještě Tomáš "Magor" Doležal, 
Pavel Satoránský, Adam Plhoň, Petr Stoklásek, Stanislav Chudoba, Aleš Tříska, Jiří Michalčin, Štěpán Půhonný a 
Kateřina Staňková, svedl největší souboj o zlato s týmem Benemedo. "Tři sestry" z téhle partie vyšly vítězně, v 
konkurenci patnácti českých lodí ovládly i Jabuku a titul získaly s výrazným náskokem.  
"Jaká byla regata Jabuka?  
Krásných 50 mil ve větru od 18 do 30 uzlů. Závěrečná stoupačka proti větru byla zvlaště výživná, ale kapitán 
Milan Hájek na kormidle jel skvěle. Loď i posádka vcelku a beze ztrát," hlásil po dojetí do cíle Tomáš Doležal.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

32. IT Regatta 2016 – CIO Business World Cup 12. ročník      
Skóre: 0.87  
Název: IT Regatta 2016 – CIO Business World Cup 12. ročník  
Zdroj: CIO - Business world  
Datum: 23.11.2016  
Str.: 46  
Náklad: 131  
Číslo: 6  
Rubrika: Společnost  
Autor: PAVEL WINKLER  
Odkaz:   http://businessworld.cz/   
ProfilID: ISA  
Domicil: BW06A46A.TXT  
Zkratka skupiny: CA  
Klíčová slova: Regatty (2), jachting, jachtingu  

Ve dnech 5.–10. září se v chorvatském Biogradu na Moru konal již dvanáctý ročník prestižní IT Regatty CIO 
Business World Cup, ve které si patnáct posádek v dramatických soubojích mělo šanci vyzkoušet námořní 
jachting na vlastní kůži v podnětném byznys prostředí.  
 

Jadran letos ukázal, že pozdní léto nemusí nutně znamenat jen teplo a bezvětří – právě naopak, pro účastníky 
v daném termínu připravil vynikající jachtařské podmínky, které otestovaly schopnosti posádek ve všech silách 
větru. V tom závodníkům po celou dobu regaty pomáhali ostřílení kapitáni, kteří mají zároveň nespočet 
zkušeností ze závodního jachtingu.  
Přes den tedy byly k vidění velmi zajímavé a těsné souboje na startovní i cílové čáře a večer se naopak mohli 
všichni těšit na doprovodný program, který tvoří neodmyslitelnou část byznys regaty; již tradičně se jí totiž 
účastní významné osobnosti a společnosti z oblasti ICT, jejich klienti a byznys partneři.  
Jak je již tradicí, i letošní ročník přinesl do regaty pořádané společností YFA nějakou inovaci. Tentokrát šlo o 
změnu flotily lodí, na kterých se celý závod konal. Nově vybrané plachetnice Bavaria Cruiser 40S jsou skvělou 
kombinací pro teambuildingové regaty, protože v sobě spojují prvky komfortu i závodní lodě. Zároveň splňují 
podmínky pro takzvaný one-design typ závodu, kdy mají všechny posádky naprosto stejné podmínky, a o vítězi 
tedy rozhodují pouze sehranost posádky a taktika. Aby byla fair play ještě více podpořena, jak konkrétní 
plachetnice, tak kapitáni pro jednotlivé týmy byli vybráni v losování.  
Posádky se v marině v Biogradu začaly sjíždět už v pondělí večer. Vydatný liják se naštěstí po celém dni 
umoudřil a první účastníky přivítalo sluníčko spolu s párty na mole u lodí. Úterý mělo být ve znamení 
tréninkového dne včetně odpolední tréninkové rozjížďky. Dopoledne však foukal silný vítr mezi 25–30 uzly, 
takže místo tréninku bylo na programu fotografování posádek. Odpoledne však trochu zeslábl a umožnil 
odstartovat aspoň jednu tréninkovou okruhovou rozjížďku u ostrova Kozina. Ve večerních hodinách potom se 
uskutečnilo slavnostní zahájení v restauraci Mariny Kornaty.  
Ve středu, tedy první závodní den, se organizátoři potýkali se stejným problémem – příliš silným větrem. 
Naštěstí se však stejně jako den předtím po obědě umoudřil a odjela se aspoň první závodní rozjížďka – 
tentokrát navigační se startem před Biogradem a cílem u majáku Bikarijica. O první tři pozice se podělily 
posádky F5, Arrow and Check Point Threat Prevention. Večer se všichni sešli na Sali ve vyhlášeném baru 
Maritimo. Další den byl přesný opak toho prvního. Všichni si tedy díky slabému větru o síle pouze 5–10 uzlů 
konečně pořádně vyzkoušeli spinakry.  
Odjely se další dvě okruhové a jedna navigační rozjížďka a při krásném západu slunce se poté flotila přesunula 
do mariny Piškera v Národním parku Kornati.  
Posledním závodním dnem byl pátek – jedna navigační a jedna okruhová rozjížďka pěkně zamíchaly pořadím. 
Před startem poslední rozjížďky se v první pětici drželo pět týmů: F5, Check Point Threat Prevention, Hrubý 
Sport Soft a Physter. Napětí bylo ještě vystupňováno vytažením černé vlajky při opakovaném startu poslední 
rozjížďky. Nakonec  
na ni však doplatila pouze jedna loď, která byla kvůli příliš brzkému protnutí startovní čáry vyloučena. Po 
posledních soubojích na horní i dolní bóji si nakonec celkové vítězství v ročníku 2016 vybojovala posádka Check 
Point Threat Prevention. Pro druhé místo si dojela posádka F5, pro třetí pak Hrubý Sport Soft.  
Poslední společný večer strávily posádky v příjemném prostředí restaurace Liburnija v malebných uličkách 



Biogradu, kde se uskutečnilo slavnostní vyhlášení se závěrečným rautem.  
Zároveň společnost YFA všechny pozvala i na další, již třináctý ročník, který pořádá v týdnu 16.–23. 9. 2017 
opět v Biogradu a na zcela nových lodích Bavaria 41. ?  
 

FOTO: Otto Borik www.fototto.eu  
 

Foto: Účastníci IT REGATTY na ostrově Piškera v Národním parku Kornati.  
Foto: Vítězná posádka týmu Check Point Threat Prevention s putovním pohárem.  
Foto: Souboje u závětrné bóje při stahování spinakru.  
Foto: Ukázkový start celé flotily.  
Foto: Tým Arrow v navigační rozjížďce při síle větru 25 uzlů.  
 

O autorovi: PAVEL WINKLER, Autor je jednatelem společnosti YFA  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

33. Tři sestry Sailing team je mistrem v jachtingu      
Skóre: 0.84  
Název: Tři sestry Sailing team je mistrem v jachtingu  
Zdroj: Teplický deník  
Datum: 16.11.2016  
Str.: 21  
Náklad: 227957  
Číslo: 268  
Rubrika: U nás doma  
Autor: (r)  
Odkaz:   http://www.teplicky.denik.cz/   
ProfilID: ISA  
Domicil: ST26821C.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: jachtingu  

Teplicko – Mezi 7. až 13. listopadem 2016 se v chorvatské Vodici uskutečnilo Mistrovství Česka ORC v 
námořním jachtingu. Jachta Three Sisters v konkurenci 15 lodí v něm potvrdila pověst nejlepší české posádky.  
Zvítězila nejprve ve 3 ze 4 krátkých rozjížděk odjetých ve slabším až středním větru.  
Poslední etapou byla slavná Regata Jabuka, na níž se pravidelně účastní 100 a více jachet. Kvůli předpovědi 
velmi silného větru byla trasa zkrácena z původních 100 námořních mil přibližně na polovinu. Nakonec foukalo 
"přijatelných" 18-30 uzlů s nepříjemnými poryvy. Zkušená posádka pod vedením kapitána Milana Hájka a 
taktika Adama Plhoně se s náročnými podmínkami vyrovnala na výbornou.  
Zvítězila mezi českými jachtami a v mezinárodní klasifikaci všech startujících v kategorii ORC obsadila v regatě 
Jabuka celkové 2.  
místo. Mistry ČR za TŘI SESTRY SAILING TEAM se stali: M. Hájek, Adam Plhoň, Tomáš Doležal, Pavel 
Satoránský, Jiří Michalčín, Stanislav Chudoba, Petr Stoklásek, Aleš Tříska, Štěpán Půhoný a K. Staňková.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

34. TŘI SESTRY SAILING TEAM vyhrál MČR ORC      
Skóre: 0.84  
Název: TŘI SESTRY SAILING TEAM vyhrál MČR ORC  
Zdroj: e-sportfoto.cz  
Datum: 15.11.2016  
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/tri-sestry-sailing-team-vyhral-mcr-orc/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu (2), Českého, svazu  

https://www.e-sportfoto.cz/inpage/tri-sestry-sailing-team-vyhral-mcr-orc/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   



35. Tři sestry sailing team vyhrál mistrovství ČR v námořním jachtingu v handicapu 
ORG      
Skóre: 0.89  
Název: Tři sestry sailing team vyhrál mistrovství ČR v námořním jachtingu v handicapu ORG  
Zdroj: sportovnilisty.cz  
Datum: 15.11.2016  
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/tri-sestry-sailing-team-vyhral-mistrovstvi-cr-v-namor
nim-jachtingu-v-handicapu-org/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu (3), Český, svaz  

http://www.sportovnilisty.cz/voda/tri-sestry-sailing-team-vyhral-mistrovstvi-cr-v-namornim-jachtingu-v-handic
apu-org/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

36. servis ve spolupráci s Českou unií sportu      
Skóre: 0.84  
Název: servis ve spolupráci s Českou unií sportu  
Zdroj: Sport  
Datum: 27.10.2016  
Str.: 18  
Náklad: 54654  
Číslo: 252  
Rubrika: Aktuálně  
Odkaz:   http://deniksport.blesk.cz/   
ProfilID: ISA  
Domicil: B9FA16E81802.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: JACHTING, jachtingu  

Druhé ženské finále se blíží AMERICKÝ FOTBAL Neděle nabídne vyvrcholení historicky druhého ročníku ženské 
ligy amerického fotbalu. Prague Black Cats budou obhajovat titul proti Brnu Amazons. Složení finálové dvojice 
je stejné jako minulou sezonu. Zápasy těchto týmů bývají vyrovnané, neděle by neměla být výjimkou. Oba 
zápasy těchto týmů v základní části vyhrály Black Cats. Obhájkyně titulu se mohou opřít o kvalitní trenérské 
zázemí, které je složeno především z hráčů týmu mužů Prague Black Panthers. Hráči se zkušenostmi z 
reprezentace a prestižní rakouské ligy předávají své znalosti. Na hřišti je to znát. Za dvě sezony prohrály Black 
Cats pouze jednou a mají šanci zůstat jedinými vítězkami ženské ligy u nás. Finále ženské ligy začíná ve 13.30 
na stadionu v Čelákovicích. Black Cats i junioři Black Panthers si museli před sezonou najít jiný domácí stadion. 
Místo tradičního stadionu na Slavii se hrají domácí zápasy těchto týmů na stadionu za Prahou. Čelákovice 
nabídnou mimo finále žen i finále juniorů. Black Panthers zde 6. 11. vyzvou Pardubice Stallions.  
 

Mistrem republiky je RODOP JACHTING Mistrem republiky v námořním jachtingu se stal tým RODOP vedený 
Martinem Kulíkem a s Lukášem Neumannem za kormidlem. Stříbro bere Morgan Sailing Team a bronz loňský 
vítěz Hyveco. Předposlední závodní den se v mistrovském závodě rozhodovalo o zlatu, ale souboj o další dvě 
medaile byl otevřený až do poslední rozjížďky. Kvůli nepřízni počasí se na mistrovství republiky podařilo odjet 
jen jedinou navigační rozjížďku. V té si vedl zpočátku výborně RODOP, který doslova převálcoval v první části 
trati své soupeře. Pak však přišlo výborné taktické rozhodnutí od druhého týmu Morgan, který si dojel pro vítr 
k ostrovu Žut, šel opět před RODOP a své vedení uhájil až do cíle. V závěru tato dvojice předvedla nádherný 
taktický souboj až na cílovou čáru. Následovaly dva karusely. V jednom bral vedoucí RODOP první místo, ve 
druhém dojel druhý. Tím bylo o vítězi rozhodnuto. Druhý tým Morgan nebyl se svými dojezdy na pátém a 
čtvrtém místě spokojený, ale kvůli chybě týmu Hyveco, který byl ze sedmé rozjížďky diskvalifi kován, byl před 
posledním dnem stříbrný. Na start poslední rozjížďky se kvůli slabému větru dlouho čekalo, ale nakonec se 
rozfoukalo až na 15 uzlů. Svoji pozici opět potvrdil tým RODOP, který byl na čele již po prvním kole a ve 
druhém své vedení s přehledem uhájil. Druhý projel cílem Morgan a třetím Hyveco. Tím bylo potvrzeno i 
celkové pořadí. Ve třídě Elan 350 si v jediné navigačce dojel pro vítězství s velkým náskokem tým 
Art4promotion. NOT FOR SAIL se druhým místem dotáhl bodově na vedoucí Aloha. Tyto dva týmy měly náskok 
šesti bodů na bronzový Rolling Bottles. V následujících dvou karuselech si NOT FOR SAIL dojel pro dvě vítězství 
a posunul se o dva body do vedení. Poslední den stačilo NOT FOR SAIL kontrolovat druhý tým Aloha. To se 
Milanu Tomkovi povedlo a navzdory pátému místu si dojel pro zlato. Druhý skončil tým Aloha a třetí Rolling 
Bottles.  
 

FOTO PRO SPORT: PAVEL NESVADBA  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   



   
 

   

37. Česká námořní rallye – Mistrovství ČR v námořním jachtingu se konalo v 
Chorvatsku      
Skóre: 0.87  
Název: Česká námořní rallye – Mistrovství ČR v námořním jachtingu se konalo v Chorvatsku  
Zdroj: sportovnilisty.cz  
Datum: 25.10.2016  
Autor: Pavel Nesvadba  
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/ceska-namorni-rallye-mistrovstvi-cr-v-namornim-jac
htingu-se-konalo-v-chorvatsku/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu (2)  

http://www.sportovnilisty.cz/voda/ceska-namorni-rallye-mistrovstvi-cr-v-namornim-jachtingu-se-konalo-v-cho
rvatsku/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

38. Titul mistra České republiky v námořním jachtingu      
Skóre: 0.80  
Název: Titul mistra České republiky v námořním jachtingu  
Zdroj: blesk.cz  
Datum: 22.10.2016  
Odkaz:   http://24hodin.blesk.cz/clanek/47596/ceskou-namorni-rallye-vyhrala-posadka-martina-
kulika.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: -  

http://24hodin.blesk.cz/clanek/47596/ceskou-namorni-rallye-vyhrala-posadka-martina-kulika.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

39. Českou námořní rallye vyhrála posádka Martina Kulíka      
Skóre: 0.80  
Název: Českou námořní rallye vyhrála posádka Martina Kulíka  
Zdroj: blesk.cz  
Datum: 22.10.2016  
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/283999/ceskou-namorni-rallye-vyhrala-posadka
-martina-kulika.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu  

http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/283999/ceskou-namorni-rallye-vyhrala-posadka-martina-kulika.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

40. Jachtaři Křížek s Harmáčkem uspěli ve Francii      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtaři Křížek s Harmáčkem uspěli ve Francii  
Zdroj: Mladá fronta Dnes  
Datum: 22.10.2016  
Str.: 19  
Mutace: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  
Náklad: 246620  
Číslo: 248  
Rubrika: Kraj Plzeňský  



Autor: (es)  
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
ProfilID: ISA  
Domicil: M248W19D.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: jachtingu  

PLZEŇ Sedmou příčkou v závěrečném závodě ve Francii se posádka týmu Masterlan s plzeňským jachtařem 
Davidem Křížkem a Milanem Harmáčkem rozloučila s letošní světovou sérií foilujících katamaránů Flying 
Phantom.  
V náročných podmínkách zálivu v Marseille nebyla nouze o dramatické situace a několik převržení, ještě před 
startem se přístavem přehnala silná bouře s nárazy větru až 101 kilometrů za hodinu a první den se tak vůbec 
nezávodilo.  
"Byl to jednoznačně můj nejdivočejší okruhový závod. Silný vítr poslední den loď pořád zvedal do výšky a 
několikrát hrozila katastrofa. Obdivuji svého kosatníka Milana Harmáčka, že se na katamaránu vůbec dokázal 
udržet," chválil kormidelník David Křížek.  
Posádka Masterlan-CZE 78 letos odjela regaty světové série ve Francii, Švýcarsku a Itálii. V Marseille byly 
extrémní podmínky první den, pak už se počasí změnilo. Panovalo teplo, slunečno a bezvětří. Ve dvou dnech se 
odjelo šest rozjížděk, Křížek s Harmáčkem skončili dvakrát šestí a čtyřikrát sedmí.  
"V nejsilnějším větru zvítězila dvakrát francouzská posádka Bic ENVSN s Tomem Laperchem a Timem 
Mourniacem, která na zadní vítr vytáhla přední genakrovou plachtu. Ta katamarán částečně brzdila a tím 
stabilizovala jeho let na foilech. Ale pro nás byl tenhle závod ohromným zážitkem a určitě to nejlepší, co jsem v 
jachtingu zažil," konstatoval Křížek.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

41. servis ve spolupráci s Českou unií sportu      
Skóre: 0.84  
Název: servis ve spolupráci s Českou unií sportu  
Zdroj: Sport  
Datum: 20.10.2016  
Str.: 15  
Náklad: 54654  
Číslo: 246  
Rubrika: Basketbal  
Odkaz:   http://deniksport.blesk.cz/   
ProfilID: ISA  
Domicil: B9FA16E21505.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: JACHTING, jachtingu  

AMERICKÝ FOTBAL  
 

Prvními finalisty jsou Black Panthers  
 

Vítězné pražské derby s Lions zajistilo juniorům Black Panthers účast ve finálovém Junior Bowlu. Sezonou 
procházejí suverénně, neprohráli jediný zápas, šňůru výher v základní části natáhli mladíci na šestnáct. Prohru 
okusili naposledy v roce 2013. Poslední kolo základní části nebude pro Black Panthers bezvýznamné. Kromě 
možnosti odehrát základní část bez prohry bude mít pražský tým v rukou osud druhého finalisty, když přivítá 
doma Pardubice Stallions. Ti potřebují pro postup do finále vyhrát. Naopak výhra Black Panthers pošle do 
Junior Bowlu Prague Lions. Pražské finále by bylo reprízou mužského Czech Bowlu, ve kterém Prague Black 
Panthers vyhráli titul po kontroverzním závěru. Chyba rozhodčích v poslední akci zápasu stála Prague Lions 
vítězství ve finále, na které čekají deset let. Junioři Pardubic budou rozhodně proti pražskému Junior Bowlu a 
porvou se o druhou účast ve finále v řadě. První vzájemný zápas vyhráli Black Panthers 13:6. Otázkou je, jak 
přistoupí pražský tým k zápasu se Stallions, když mají finále jisté.  
 

SOFTBAL  
 

Mistrem jsou poprvé Hroši  
 

Vůbec poprvé míří titul mistra republiky do Havlíčkova Brodu. Tamní Hroši posílení o několik zahraničních hráčů 



vyhráli finálovou sérii nad pražským Spectrem 3:1 na zápasy a poprvé stanuli na špici české ligy. Havlíčkův 
Brod tak překazil Spectru šance na zlatý hattrick. Vedl 2:0 na zápasy a mohl sérii ukončit v nejkratším termínu, 
v sobotu v Praze na Černém Mostě. Domácí si ale doma s Hrochy poradili, především díky skvělému nadhozu 
Ondřeje Malečka. Týmu z Černého Mostu se také podařilo vyzrát na australského nadhazovače Tysona 
Duncana, který byl do té doby stoprocentní. Hroši tak využili až druhý mečbol na domácí půdě v Havlíčkově 
Brodě. Spectrum po dvou úspěšných letech končí na stříbrné pozici. Finále extraligy mužů: Hroši Havlíčkův 
BrodSpectrum Praha 3:1 (7:3, 6:1, 2:6, 6:3). Konečné pořadí extraligy: 1. Hroši Havlíčkův Brod, 2. Spectrum 
Praha, 3. Žraloci Ledenice, 4. Tempo Praha, 5. Beavers Chomutov, 6. Eagles Praha, 7. Painbusters Most, 8. 
Radotínský SK.  
 

JACHTING  
 

Mistrovství republiky začalo v Chorvatsku  
 

Před 20 lety, v roce 1997, časopis YACHT a brněnská firma TPS Centrum pořádaly první ročník České námořní 
rallye, tehdy jeden z úplně prvních českých závodů v Chorvatsku. Jubilejní ročník této regaty se letos opět jede 
jako mistrovství republiky one design ve třídě First 35 a jako pohárový závod České asociace námořního 
jachtingu ve třídě Elan 350.  
 

SOFTBAL  
 

Nezastavitelné Joudrs obhájily titul  
 

Pražský klub Joudrs Praha míval dlouhá léta nálepku "věčně druhých", po loňském triumfu, na který čekaly 
čtyři roky, letos ale bohnické softbalistky dominovaly základní části a play off prošly bez jediné porážky. K 
tvrdému jádru týmu, které pravidelně dostává pozvánky do reprezentace, přibyla americká posila, 
nadhazovačka Alyson Spinasová. Po výhře v základní části, kdy tým zaznamenal pouhých šest porážek, si 
Joudrs v semifinále bez problémů poradily s Tempem a už podvanácté v řadě postoupily do finále. V něm na ně 
čekali Žraloci Ledenice v čele s reprezentační nadhazovačskou jedničkou Veronikou Peckovou. Všechna tři 
utkání nabídla velmi napínavý softbal, na konci se radovaly pokaždé Joudrs. Finále extraligy žen: Joudrs 
Praha-Žraloci Ledenice 3:0 (3:0, 5:2, 2:0). Konečné pořadí: 1. Joudrs Praha, 2. Žraloci Ledenice, 3. Tempo 
Titans, 4. Snails Kunovice, 5. SaBaT Praha, 6. Eagles Praha, 7. Chemie-Kotlářka, 8. Storms Řepy.  
 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

42. Mistrovství České republiky v námořním jachtingu začalo v Chorvatsku      
Skóre: 0.84  
Název: Mistrovství České republiky v námořním jachtingu začalo v Chorvatsku  
Zdroj: e-sportfoto.cz  
Datum: 18.10.2016  
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jubilejni-20-rocnik-ceske-namorni-rallye/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu  

https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jubilejni-20-rocnik-ceske-namorni-rallye/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

43. Čeští jachtaři byli sedmí v závodě světové série katamaránů      
Skóre: 0.80  
Název: Čeští jachtaři byli sedmí v závodě světové série katamaránů  
Zdroj: ceskenoviny.cz  
Datum: 18.10.2016  
Odkaz:   http://www.ceskenoviny.cz/sport/zpravy/cesti-jachtari-byli-sedmi-v-zavode-svetove-ser
ie-katamaranu/1405715   



ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu  

http://www.ceskenoviny.cz/sport/zpravy/cesti-jachtari-byli-sedmi-v-zavode-svetove-serie-katamaranu/140571
5  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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44. Jachtaři se loučili se sezónou na Těrlické přehradě      
Skóre: 0.93  
Název: Jachtaři se loučili se sezónou na Těrlické přehradě  
Zdroj: polar.cz  
Datum: 17.10.2016  
Číslo: 291  
Rubrika: Těrlicko  
Autor: Jiří Brzóska  
Odkaz:   http://www.polar.cz/zpravy/archiv/1/karvinsko/terlicko/clanek/11000005996-jachtari-
se-loucili-se-sezonou-na-terlicke-prehrade   
ProfilID: ISA  
Domicil: l4ma16fb0002.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachtingu (6)  

Zima se kvapem blíží a to si uvědomují i jachtaři na Těrlické přehradě. O víkendu proto využili nádherného 
počasí a společně vyrazili na jednu z posledních plaveb, během níž se rozloučili s letošní sezónou.  
 

Housle, kytara, banjo. Tóny těchto nástrojů se linuly o víkendu po hladině Těrlické přehrady. Jachtaři se loučili 
se sezónou. Pomalu přichází zima a lodě musí z vody ven.  
 

Alexandr Pacek, předseda Klubu jachtingu Těrlicko:"Pro nás to znamená přelomový okamžik, kdy přestáváme 
žít a jdeme do toho zimního spánku."  
 

Spát ale určitě nebudou, čeká je spousta práce.  
 

Alexandr Pacek, předseda Klubu jachtingu Těrlicko: "Musíme uložit lodě do zimního spánku, celou zimu na 
nich pracovat, abychom mohli zase na jaře vyplout."  
 

Jak sami jachtaři tvrdí, vítr v plachtách jim bude chybět.  
 

Martina Bernatíková, člen Klubu jachtingu Těrlicko: "Nejvíce nás na tom baví ten klid a ta svoboda na té lodi, 
ta volnost."  
 

Ivona Zielonková, člen Klubu jachtingu Těrlicko: "Bude se mi určitě stýskat, protože na té vodě je to něco 
úžasného. Je to takové odpočinkové, krásné a přes tu zimu to samozřejmě nejde."  
 

Těrličtí jachtaři přitom doufají, že letos ještě párkrát plachty na domovské přehradě vytáhnou.  
 

Martin Bernatík, člen Klubu jachtingu Těrlicko: "Bylo by super, kdybychom mohli zůstat na vodě ještě tak 
měsíc, možná, když dobře půjde, tak do vánoc. To by bylo skvělé."  
 

Klub jachtingu Těrlicko má v současné době 60 členů. Ti se pravidelně scházejí i během zimy při společných 
setkáních ve své klubovně, kde stejně jako při loučení se sezónou nechybí hudba a zpěv. A když pořádně 
mrzne, na přehradu vyjedou na bruslích.  
 

URL| 
http://www.polar.cz/zpravy/archiv/1/karvinsko/terlicko/clanek/11000005996-jachtari-se-loucili-se-sezonou-na
-terlicke-prehrade  



Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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45. Mistrovství ČRv námořním jachtingu začalo v Chorvatsku aneb 20. ročník České 
námořní rallye      
Skóre: 0.87  
Název: Mistrovství ČRv námořním jachtingu začalo v Chorvatsku aneb 20. ročník České námořní 
rallye  
Zdroj: sportovnilisty.cz  
Datum: 17.10.2016  
Autor: Pavel Nesvadba  
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/mistrovstvi-crv-namornim-jachtingu-zacalo-v
-chorvatsku-aneb-20-rocnik-ceske-namorni-rallye/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu (2)  

http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/mistrovstvi-crv-namornim-jachtingu-zacalo-v-chorvatsku-aneb-20-r
ocnik-ceske-namorni-rallye/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

46. Jachtaři se loučili se sezónou na Těrlické přehradě      
Skóre: 0.93  
Název: Jachtaři se loučili se sezónou na Těrlické přehradě  
Zdroj: polar.cz  
Datum: 17.10.2016  
Autor: Jiří Brzóska  
Odkaz:   http://polar.cz/zpravy/karvinsko/terlicko/11000005996/jachtari-se-loucili-se-sezonou-
na-terlicke-prehrade   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu (6)  

http://polar.cz/zpravy/karvinsko/terlicko/11000005996/jachtari-se-loucili-se-sezonou-na-terlicke-prehrade  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

47. Jachtaři zakončili sezonu      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtaři zakončili sezonu  
Zdroj: Českobudějovický deník  
Datum: 14.10.2016  
Str.: 27  
Náklad: 227957  
Číslo: 241  
Rubrika: Sport/Publicistika a servis  
Autor: PETR VITOŇ  
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; 
Strakonický deník; Táborský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: CB24127D.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: jachtingu  

Lipno – Dva závody, které měly minulý víkend zakončit závodní sezonu nejen na Lipně – Lipenský kotrmelec a 
Jestřábí cut katamaránů – se stejně tak jako předtím Jihočeská žába na rybníku Bezdrev neodjely.  
Sice se citelně ochladilo, ale vítr nepřiletěl. "V Lipně nad Vltavou jsme marně dva dny čekali na vítr. Slabý 
nedělní vánek nás sice vyhnal na vodu, ale jakž takž jsme ujeli jednu kratinkou rozjížďku. Takže žádná sláva. 
Letošní podzim je zcela atypický!" posteskl si hlavní rozhodčí Václav Brabec.  
Svaz jachtingu již hodnotil závodní sezonu a aktivitu klubů. Hodnoceno letos bylo 216 jachtařských klubů. 
Nejvíce bodů si vyjeli dle očekávání jachtaři z Neratovic, kteří za 355 startů svých závodníků posbírali 1 452 



903 bodů. Druhý byl nejstarší oddíl Český yacht klub Praha s 1 387 848 najetými body za 531 startů a třetí 
Loko Plzeň s 1 0711 348 body za 299 startů.  
A jak dopadly jihočeské kluby, které letos uspořádaly více jak čtyřicet regat?  
Nejvýše se vyšplhal podle očekávání Slavoj Hluboká nad Vltavou na 9. místě za 549 398 bodů, na které stačilo 
reprezentantům Hluboké 161 startů. Hodně si polepšila Jiskra Třeboň na 23. místě s 244 169 body za 72 
startů. Díky agilním tornádistům, především rodině Pavlišů, se na třetí místo na jihu Čech a 26. místo celkově 
probojovali jachtaři z YC Kovářov (na Lipně) s 209 446 body za 31 startů. Další jihočeské pořadí: 41. DIM 
Bezdrev, 57. YC Lipno nad Vltavou, 60. JK Černá v Poš., 75. YC Jestřábí Černá v Poš.,85. YC Písek, 197 YC 
Dvořiště-Lišov, 154. KIN Č. Budějovice-Bezdrev, 155. YC Lipno, 156, YC Ancora Lojzovy Paseky-Lipno.  
 

Foto: NA LIPNĚ kajutových jachet stále přibývá a tak není divu, že jejich kapitáni si rádi poměřují síly v 
oblíbených regatách. Ty tradičně otevírá Lipno maraton, nejdelší jednorázový lipenský závod.  
Foto: Petr Vitoň  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

48. VE ZKRATCE      
Skóre: 0.80  
Název: VE ZKRATCE  
Zdroj: Českobudějovický deník  
Datum: 06.10.2016  
Str.: 20  
Náklad: 227957  
Číslo: 234  
Rubrika: Sport  
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; 
Strakonický deník; Táborský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: CB23420C.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: JACHTING  

JACHTING Jihoceská žába, poslední bezdrevský závod  
 

sezony, se pro pro nedostatek vetru nejela. Stejne dopadli evropári na Nových Mlýnech, kde se melo jet 
mistrovství CR, ale za tri dny, na které byly závody vypsány, ani na Morave nazafoukalo. Byl tam oficiálne 
ukoncen dlouhodobý Pohár CR, jehož absolutním vítezem se stal Štepán Sivý ze Slavoje Hluboká nad Vltavou. 
Ten vyhrál i samostatnou kategorii mužu, mezi ženami byla tretí jeho oddílová kolegyne Petra Ondíková. (vit) 
STOLNÍ TENIS Druhé kolo Ceského poháru: Prachatice – Pedagog CB 6:4, M. Bauer, Kaštánek, Šimek 2 – P. 
Kortus ml. 3, debl. Vítezové narazí v dalším kole na lepšího z dvojice Horaždovice – SKUR Plzen.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

49. Kardinála a jeho spolužáky bude připomínat deska      
Skóre: 0.80  
Název: Kardinála a jeho spolužáky bude připomínat deska  
Zdroj: Českobudějovický deník  
Datum: 06.10.2016  
Str.: 6  
Náklad: 227957  
Číslo: 234  
Rubrika: Jižní Čechy  
Autor: (win)  
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; 
Strakonický deník; Táborský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: CB23406A.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: Karla, Lavického  

České Budějovice – Co spojuje kardinála Miloslava Vlka, operní pěvkyni Virginii Walterovou, novinářku Lídu 
Rakušanovou, kardiology Jana Janouška a Ladislava Pešla či olympionika Karla Lavického? Všichni jsou 



absolventy českobudějovického Gymnázia J. V. Jirsíka, které si tento týden připomíná 148. výročí založení.  
U příležitosti výročí byly slavnostně odhaleny v pondělí ve školním vestibulu pamětní desky, které budou 
připomínat významné absolventy a s některými z nich se konaly v tento den i besedy. Současní žáci se tak 
mohli setkat se žáky někdejšími a vyslechnout si jejich vzpomínky na studentská léta, učitele i mladické 
prohřešky. "Byla to zajímavá příležitost setkat se s lidmi, které bych normálně nepotkala, a na něco se jich 
zeptat," pochválila si akci septimánka Tereza Maternová. "Všechny besedy doprovázela přátelská atmosféra a 
zúčastnění si navzájem předali četné inspirace," zdůraznil vyučující Václav Kuneš a dodal, že slavnostní den 
poté zakončil koncert talentovaných studentů gymnázia, klavíristy Františka Lejska a pozounisty Martina 
Krýsla.  
"S doprovodem školního pěveckého sboru Mendík rozezvučeli v budově konzervatoře nejen své hudební 
nástroje, ale i uměnímilovná srdce posluchačů," připojil Václav Kuneš.  
 

Foto: NEOBYČEJNÍ HOSTÉ. V českobudějovickém Gymnáziu J. V. Jirsíka budou od tohoto týdne připomínat 
významné absolventy pamětní desky. Mezi hosty školy při této příležitosti patřil i kardinál Miloslav Vlk a další 
absolventi.  
Foto: archiv Gymnázia J. V. Jirsíka  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

50. Sáblíková je potřetí nejlepším sportovcem ministerstva vnitra      
Skóre: 0.80  
Název: Sáblíková je potřetí nejlepším sportovcem ministerstva vnitra  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 04.10.2016  
Číslo: 278  
Rubrika: Ostatní sporty  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/sablikova-je-potreti-nejlepsim-sportovcem-ministers
tva-vnitra-20161004.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: f86a16ey0053.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachting  

Praha - Rychlobruslařka Martina Sáblíková byla vyhlášena nejlepším sportovcem ministerstva vnitra za 
uplynulou sezonu, v níž získala tři tituly mistryně světa a zlato na mistrovství Evropy. Na druhé místo v anketě 
odsunula vítězku Světového poháru v biatlonu Gabrielu Koukalovou. O třetí místo se podělily další biatlonistka 
Veronika Vítková a sportovní střelkyně Adéla Bruns. Výsledky byly dnes vyhlášeny v pražském Top Hotelu.  
 

"  
 

Sáblíková ovládla na MS v ruské Kolomně své silné tratě 3000 a 5000 metrů a v Berlíně vyhrála světový 
šampionát ve víceboji. Trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení se chystala letos startovat i na letních 
hrách v cyklistické časovce, kvůli chybnému výkladu nominačních kritérií však v Riu de Janeiro nezávodila.  
 

Anketu o nejlepšího sportovce ministerstva vnitra ovládla Sáblíková už loni a také v roce 2013.  
 

Koukalová vyhrála Světový pohár ještě jako Soukalová. Po sezoně se vdala za badmintonistu Petra Koukala, 
který dnes dostal zvláštní ocenění Olympu.  
 

Juniorem roku se stal jachtař Ondřej Teplý. Do Síně slávy byl uveden dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní 
kanoistice Martin Doktor, nynější sportovní ředitel Českého olympijského výboru.  
Anketa Sportovec roku ministerstva vnitra:  
 

1. Martina Sáblíková (rychlobruslení), 2. Gabriela Koukalová (biatlon), 3. Veronika Vítková (biatlon) a Adéla 
Bruns (sportovní střelba), 5. Adam Sebastian Helcelet (atletika), 6. Miroslava Topinková Knapková (veslování).  
 

Junior roku: Ondřej Teplý (jachting).  
 

Síň slávy: Martin Doktor (rychlostní kanoistika).  



 

Zvláštní ocenění Olympu: Petr Koukal (badminton)."  
 

URL| 
http://www.denik.cz/ostatni_sport/sablikova-je-potreti-nejlepsim-sportovcem-ministerstva-vnitra-20161004.ht
ml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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51. Sáblíková je potřetí nejlepším sportovcem ministerstva vnitra      
Skóre: 0.80  
Název: Sáblíková je potřetí nejlepším sportovcem ministerstva vnitra  
Zdroj: Sport.cz  
Datum: 04.10.2016  
Číslo: 278  
Rubrika: Ostatní  
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/816447-sablikova-je-potreti-nejlepsim-sportovcem-ministe
rstva-vnitra.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: D4Ma16EY0035.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachting  

Rychlobruslařka Martina Sáblíková byla vyhlášena nejlepším sportovcem ministerstva vnitra za uplynulou 
sezónu, v níž získala tři tituly mistryně světa a zlato na mistrovství Evropy. Na druhé místo v anketě odsunula 
vítězku Světového poháru v biatlonu Gabrielu Koukalovou. O třetí místo se podělily další biatlonistka Veronika 
Vítková a sportovní střelkyně Adéla Bruns. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Top Hotelu.  
 

Sáblíková ovládla na MS v ruské Kolomně své silné tratě 3000 a 5000 metrů a v Berlíně vyhrála světový 
šampionát ve víceboji. Trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení se chystala letos startovat i na letních 
hrách v cyklistické časovce, kvůli chybnému výkladu nominačních kritérií však v Riu de Janeiro nezávodila.  
 

Anketu o nejlepšího sportovce ministerstva vnitra ovládla Sáblíková už loni a také v roce 2013.  
 

Koukalová vyhrála Světový pohár ještě jako Soukalová. Po sezóně se vdala za badmintonistu Petra Koukala, 
který dnes dostal zvláštní ocenění Olympu.  
 

Juniorem roku se stal jachtař Ondřej Teplý. Do Síně slávy byl uveden dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní 
kanoistice Martin Doktor, nynější sportovní ředitel Českého olympijského výboru.  
 

Anketa Sportovec roku ministerstva vnitra:  
 

1. Martina Sáblíková (rychlobruslení)  
 

2. Gabriela Koukalová (biatlon)  
 

3. Veronika Vítková (biatlon) a Adéla Bruns (sportovní střelba)  
 

5. Adam Sebastian Helcelet (atletika)  
 

6. Miroslava Topinková Knapková (veslování).  
 

Junior roku:  
 

Ondřej Teplý (jachting).  
 



Síň slávy:  
 

Martin Doktor (rychlostní kanoistika).  
 

Zvláštní ocenění Olympu:  
 

Petr Koukal (badminton).  
 

URL| https://www.sport.cz/clanek/816447-sablikova-je-potreti-nejlepsim-sportovcem-ministerstva-vnitra.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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52. Sáblíková je potřetí nejlepším sportovcem ministerstva vnitra      
Skóre: 0.80  
Název: Sáblíková je potřetí nejlepším sportovcem ministerstva vnitra  
Zdroj: sport.cz  
Datum: 04.10.2016  
Autor: Pavel Lebeda  
Odkaz:   https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/816447-sablikova-je-potreti-nejlepsim-spo
rtovcem-ministerstva-vnitra.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachting  

https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/816447-sablikova-je-potreti-nejlepsim-sportovcem-ministerstva-v
nitra.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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53. Sáblíková je potřetí nejlepším sportovcem ministerstva vnitra      
Skóre: 0.80  
Název: Sáblíková je potřetí nejlepším sportovcem ministerstva vnitra  
Zdroj: decinsky.denik.cz  
Datum: 04.10.2016  
Autor: Petr Koukal  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/sablikova-je-potreti-nejlepsim-sportovcem-ministers
tva-vnitra-20161004.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachting  

http://www.denik.cz/ostatni_sport/sablikova-je-potreti-nejlepsim-sportovcem-ministerstva-vnitra-20161004.ht
ml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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54. Přehrada uvidí formule 1 a boj o Ligu mistrů      
Skóre: 0.89  
Název: Přehrada uvidí formule 1 a boj o Ligu mistrů  
Zdroj: Brněnský deník  
Datum: 01.10.2016  
Str.: 17  
Náklad: 227957  
Číslo: 230  
Rubrika: Sport  
Autor: PATRIK EL-TALABÁNI  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/   
ProfilID: ISA  



Domicil: U230Y17F.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu  

Brno – Poprvé v historii se čeští jachtaři podívají do světové Ligy mistrů, která se pojede v Porto Cervo na 
Sardinii. Zúčastní se jí vítěz prvního ročníku České jachtařské ligy, jejíž poslední závod hostí o víkendu 
Brněnská přehrada.  
Největší šanci na postup a prvenství v seriálu má zkušený jachtař Tomáš Musil z týmu ICZ/RODOP, který 
vyhrál obě letošní akce v Praze pod Vyšehradem a na přehradě Lipno. "Ještě nemáme nic jisté. Rozhodne se až 
v Brně," uvedl Musil.  
V lize se jezdí na lodích třídy Melges 24, které pojmou čtyři až šest lidí. Dokážou i za slabého větru vyvinout 
vysokou rychlost. "Ne nadarmo se melgesům přezdívá formule 1 pod plachtami," zmínila účastnice Kateřina 
Vaidišová z Jacht Klubu Sokolov.  
O postup do Ligy mistrů bojují i brněnské týmy. Například na Lipně se na třetím místě umístila ryze ženská 
posádka z Yacht Clubu Bystrc Brno. "Holky jsou opravdu šikovné, závody jsou technicky hodně náročné," 
sdělila předsedkyně Komise klubů a krajů Českého svazu jachtingu Kateřina Fantová. V Praze v konkurenci 
sedmi týmů skončil na druhé příčce oddíl Lodní sporty Brno.  
Na jih Moravy přijely posádky už včera a absolvovaly tréninky. Jachtaři na přehradě změří síly dnes i zítra. 
Každé rozjížďky se zúčastní šest týmů, které se postupně prostřídají. "Jelikož je trať velmi krátká, často 
můžeme vidět kontakty a někdy i vyhrocené situace u bójek. Prohřešky proti pravidlům řeší rozhodčí hned na 
vodě," nastínila Vaidišová.  
Závodníci pojedou na zapůjčených lodích a prostřídají se, aby měli rovné podmínky. "Při závodech mají týmy 
jachty většinou postavené na míru a váhu.  
Tady se ukazuje um posádek," vysvětlila Fantová.  
 

Program závodu  
 

Dnes: 10.00 zahájení závodu, brífink týmů 11.00–18.00 rozjížďky 19.00 ligový večírek v klubovně Lodních 
sportů  
 

Zítra: 9.00 brífink pro závodníky s hlavním rozhodčím 10.00–15.00 rozjížďky 16.00 vyhlášení výsledků  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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55. Přehrada uvidí formule 1 a boj o Ligu mistrů      
Skóre: 0.89  
Název: Přehrada uvidí formule 1 a boj o Ligu mistrů  
Zdroj: brnensky.denik.cz  
Datum: 30.09.2016  
Odkaz:   http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/prehrada-uvidi-formule-1-a-boj-o-ligu-mistru-2
0160930.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu  

http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/prehrada-uvidi-formule-1-a-boj-o-ligu-mistru-20160930.html  
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56. Jachtař Bína je handicapovaný jachtař      
Skóre: 0.84  
Název: Jachtař Bína je handicapovaný jachtař  
Zdroj: PRIMA Family  
Datum: 27.09.2016  
Relace: Očima Josefa Klímy  
Pořadí: 7  
Moderátor: Josef KLÍMA  
Hosté: Daniel BÍNA, Karolína LIŠKOVÁ, Michaela ČUDOVÁ, Jitka BÍNOVÁ  
Rozsah: 00:05:54  
Čas vysílání: 22:57:04  
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: TR  
Klíčová slova: jachting (2)  



Josef KLÍMA, moderátor:  
Jachtaření je drsný sport i pro zdravé. Jachtař Bína je navíc handicapovaný a dotáhl to až do Ria. Jak uspěl? A 
jak to tam celé prožíval? Podívejte se na reportáž Karolíny Liškové.  
 

Daniel BÍNA, :  
Když jsem na vodě, když jsem v lodi, byť jenom na chvilku, tak si připadám kompletní. Připadám si úplnej, 
připadám si celej.  
 

Karolína LIŠKOVÁ, redaktorka:  
Možná si pamatujete na tohohle muže, který je na vodě jako doma. Před dvěma lety jsme o něm odvysílali 
reportáž. Navzdory svému vážnému handicapu, se totiž rozhodl, že si to rozdá se světovou špičkou. A jeho 
obrovským snem byla účast na paralympiádě. Jste zvědaví, jak to nakonec dopadlo? Jakej je sportovec?  
 

Michaela ČUDOVÁ, přítelkyně D. Bíny:  
Sportovec? Neuvěřitelně tvrdohlavej, neuvěřitelně umí jít za tím, co chce. Tam, kde já bych už dávno někde 
ležela a skuhrala. Já jsem pořád jenom překvapená, co všechno zvládá a co všechno jde.  
 

Karolína LIŠKOVÁ, redaktorka:  
45letý Daniel Bína se živí jako ajťák a jeho životní láskou je jachting. Cesta k lodi však byla klikatá. Pochází z 
jižních Čech a k plachtění se dostal v dětství. V 15 už závodil na celonárodní úrovni a před sebou měl slibnou 
sportovní kariéru. O 3 roky později však přišla krutá rána, která nadějné mu sportovci definitivně převrátila 
život naruby.  
 

Jitka BÍNOVÁ, matka D. Bíny:  
Jela jsem z města domů, potkala jsem manžela a říkal, hele, Dan je to hrozný, musíme do nemocnice, Dan měl 
bouračku.  
 

Daniel BÍNA, :  
Trvalý následky, který vznikly následkem mýho úrazu, tak je samozřejmě rozdrcená mícha na třech úrovních, 
což znamená ochrnutí od úrovní žeber všechno dolů. No, to znamená žádný břišní svaly, žádný nohy, půlka 
zádového svalstva a k tomu vlastně ochrnutí, částečný ochrnutí levý ruky.  
 

Karolína LIŠKOVÁ, redaktorka:  
Po dvou letech strávených v nemocnicích a rehabilitačních ústavech se Daniel a díky obrovské podpoře rodičů 
vrátil zpátky domů. A po 14 letech od autonehody už zase trénoval na vodě.  
 

Jitka BÍNOVÁ, matka D. Bíny:  
Ze začátku určitě jsem obavy měla. Taky jsem měla obavy, jak to vůbec zvládne s tím svým handicapem, 
kterej není zrovna malej.  
 

Karolína LIŠKOVÁ, redaktorka:  
Daniel je dříč a paličák a brzy se vypracoval na závodníka, se kterým musí rozhodně konkurence počítat.  
 

Jitka BÍNOVÁ, matka D. Bíny:  
Pro něj jachting znamená jeho žití. Jeho největší přání je opravdu se dostat na tu paralympiádu.  
 

osoba:  
Jsou pouze dva podniky, kde lze se nominovat na paralympiádu a je tam třeba být a hlavně je třeba se dobře 
připravit.  
 

Karolína LIŠKOVÁ, redaktorka:  
To byl ale nebyl Daniel, kdyby se do všeho nepustil s ohromnou vervou. Úspěšně absolvoval kvalifikaci v 
Kanadě a po skvěle odjetých rozhodujících závodech v Austrálii se jeho sen o účasti v Riu začal postupně 
naplňovat.  
 

Michaela ČUDOVÁ, přítelkyně D. Bíny:  
Moje první pocity, když vlastně se vyjela paralympiáda, určitě to byla velká radost, určitě jsme byli tenkrát v 
Austrálii s Danovým tátou hodně hrdý.  
 



Karolína LIŠKOVÁ, redaktorka:  
Jenže do cesty vstoupila Danielovi překážka. A tou byly peníze. Na finální přípravu mu chyběly finance. A sen, 
který už byl téměř na dosah, se začal vzdalovat.  
 

Daniel BÍNA, :  
Na rozumnou přípravu v Evropě chybělo 80 tisíc. Má sousedka pro mě rozjela /nesrozumitelné/kampaň na 
internetu a musím moc poděkovat lidem, který se zúčastnili této kampaně i jí za to, že to zcela nezjištně a 
prakticky celý zprocesovala. Vybralo se téměř 400 tisíc, což po odečtení nákladů daní, dá něco přes 300 
čistýho. N této kampani se složilo, tuším, 700 lidí, což bylo něco neuvěřitelnýho jako. Prakticky malej zázrak.  
 

Karolína LIŠKOVÁ, redaktorka:  
Nakonec všechno dobře dopadlo. Daniel se začátkem září vydal do Ria a stal se historicky prvním českých 
jachtařem na paralympiádě.  
 

Daniel BÍNA, :  
Závod probíhal, že to byla série jedenácti rozjížděk, kde první dvě rozjížďky jsem asi není jiný slov, než zmršil. 
To nebylo vůbec dobře. Potom už jsem začal jezdit líp, začal jsem se cítit dobře, aspoň v tý třetí rozjížďce, to 
bylo dobře. Pak přišla druhá rána, což znamená, že na startu jsem kolizi se švédskou lodí a ulomil jsem stěžeň, 
čím jsem přišel o další dvě rozjížďky, což byla taková jako už velké deziluze a tuhle ztrátu už se mi nepodařilo 
nikdy dohnat. Byť jsem potom jezdil mezi sedmým až jedenáctým místem.  
 

Michaela ČUDOVÁ, přítelkyně D. Bíny:  
Ty první dva, tři dny byly fakt smolný a myslím, že jsme se z toho vyhrabali, nebo Dan se z toho vyhrabal fakt 
se ctí.  
 

Daniel BÍNA, :  
Dojel jsem třináctý.  
 

Karolína LIŠKOVÁ, redaktorka:  
Ale to je úspěch.  
 

Daniel BÍNA, :  
Určitě jo, protože když si vezmu, že kvalifikace se zúčastnilo, tuším 37 nebo 39 národů, z nich 16 postoupilo, 
tak ne, že by to bylo úplně to nejlepší, ale není to rozhodně špatný. Té řadě lidí, který pomáhali, který opravu 
se hodně zasloužili, tak si čelní místo opravdu náleží mému otci a mé opravdu nejbližší rodině, takže: díky tati 
a je mi líto, i když si nemoh ject, tak měls tam bejt.  
 

Karolína LIŠKOVÁ, redaktorka:  
Popral se se svým handicapem a díky svému nesmírnému odhodlání, houževnatosti, si splnil paralympijský sen. 
A jeho příběh má další happyend. V Danielově životě došlo k zásadní změně. A čeká ho svatba.  
 

Daniel BÍNA, :  
Tohle je asi největší moje změna v životě. Přišla skoro žena, přišlo skoro dítě, asi dítě a vypadá to, že tak spolu 
asi zůstanem.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Kateřina Šafránková: "Na olympijských hrách v Brazílii jsme byli jedna velká parta, která držela při sobě," 
uvedla  
 

České Budějovice – Vzpomínání na nedávnou olympiádu v Riu proslunily jeden ze sálů multikulturního zařízení 
v Riegrově 51.  
Se svými zajímavými postřehy z her se s početným obecenstvem přišli podělit jediní jihočeští olympionici, 
windsurfeři, Karel Lavický a trenér Jan Čutka oba z YC DIM Bezdrev, kteří na čtrnáct dní vyměnili mateřský 
rybník Bezdrev za zátoku pod Ježíšem v Rio de Janeiru.  
S dvouhodinovou foto show jim přijela pomoci jejich kamarádka, rovněž olympionička, jinak česká 
rekordmanka ve vrhu kladivem Kateřina Šafránková. "Protože jsme v Riu byli jedna velká parta, která držela 
při sobě, nemohla jsem odolat lákání kamarádů," uvedla sympatická reprezentantka ČR. "Závodím v Pacově 
tak se to i docela hodilo," vysvětlila.  
Důraz na soudržnost všech sportovců, kteří v Riu startovali se nesla celým večerem. "Všichni jsme se vzájemně 
podporovali, chodili si fandit a díky české vynalézavosti jsme se dostali i na místa, na která jsme neměli 
vstupenky a nebo nás ke vstupu neopravňovala akreditace."  
Příjemným zpestřením původně "pánského" večera bylo bezprostřední vystoupení Kateřiny Šafránkové.  
Ani ona, stejně tak jako Karel Lavický neměla cestu na hry jednoduchou. S Kateřinou se nějaký čas vůbec 
nepočítalo, pak hodila český rekord a najednou o ni byl opět velký zájem.  
Karel Lavický se po neúspěšné kvalifikaci stal jedním z náhradníků a nakonec se štěstí usmálo i na něj. A byť 
jel na poslední chvíli, a neměl možnost trénovat v zátoce delší dobu, nakonec z toho bylo jedenatřicáté místo. 
Tím si oproti Londýnu polepšil o pět míst.  
Závěrečným zpestřením příjemného večera byla i soutěž: Jak znáte české sportovce? Soutěžící je identifikovali 
podle civilních fotografií. Mnohdy to nebylo nikterak jednoduché.  
Odměnou pro ty nejlepší znalce sportovců byly krásné olympijské suvenýry.  
 

Foto: NA JIHU. Zleva Karel Lavický, Kateřina Šafránková, Jan Čutka. Foto:  
Deník/Petr Vitoň  
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Jachting  
 

Poprvé v historii se český jachtař objevil na startu paralympijské regaty. V Rio de Janieru dojel 46letý Daniel 
Bína ze Včelné u Českých Budějovic ve třídě 2.4mR na třináctém místě. "Teď už jsem spokojený, ale začátek 
byl těžký. První den jsem byl nervózní a nebyl jsem schopný se držet dané strategie a zajel dva velmi špatné 
výsledky.  
Druhý den jsem jel dobře, první bójku jsem točil na 6. místě," popisoval Bína průběh závodu.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Čechy  
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Trnitou cestu na paralympiádu má za sebou jachtař Daniel Bína. O start na přehlídce nejlepších 
handicapovaných sportovců světa se pokoušel před hrami v Aténách, Pekingu i Londýně. Dočkal se až nyní v 
Riu de Janeiru, kde nakonec pro české barvy vybojoval třinácté místo.  
 

Daniel Bína, rodák z Českých Budějovic, se jako zdravý jedinec věnoval karate, lákalo ho lezení po skalách, 
zkoušel divokou vodu a pak zamířil mezi jachtaře.Jeho kariéru přerušila v roce 1989 autonehoda. Jel na 
motorce a srazil ho autobus a on zůstal na vozíku. Ani ten mu ale nebyl překážkou k návratu. Po dlouhých 
čtrnácti letech byl zpět. Svou loď se musel naučit jinak ovládat."Lodní třída 2,4mR byla původně třída pro 
zdravé jachtaře, to znamená pro lidi, kteří nejsou na vozíčku, tak řídí šlapkami. Mají normálně pedály a obě 
ruce na špagáty. Vozíčkářské lodě jsou obecně upraveny tím, že mají kormidlo vyvedené na ruku a já mám 
samopřehazovací kosatku. Zaplatil jsem kouskem plachty, mám ji o něco menší, ale výrazně jednodušší 
obsluhu."Po zmíněné nehodě měl pět rozdrcených obratlů, míchu přerušenou na třech místech, výrazně 
poškozenou levou ruku. Od začátku nepřemýšlel nad tím, jestli bude znovu chodit, ale zda vůbec přežije. Byl a 
je velký bojovník. Ne všechno ovšem na lodi zvládne."Pokud něco upadne, ulítne, tak můj rozsah s jednou 
rukou je omezený. Když chytím nějakou nečistotu na kýl, což se tady v Riu občas stávalo, tak potřebuji 
někoho, kdo mi se smetákem z člunu pomůže, protože já se tam nenatáhnu. Samozřejmě je také trochu 
problém trupová stabilita, když se jede ve větších vlnách, tak vyvažuji, takže mám menší pohyblivost, ale 



pevný posaz. To jsou asi věci, se kterými se peru nejvíc."Úspěšně se ale popral s přípravou. Musel také sehnat 
odpovídající finanční prostředky. "Aby byla dobrá sezona, tak je to nějakých 150 00 euro, což se v českých 
podmínkách dává dohromady velice špatně. Musím velmi poděkovat lidem, kteří se složili na moji kampaň na 
startovači, velmi to pomohlo. Vybralo se 380 tisíc, což po odečtení daní, odměně startovači bylo zhruba 350 
tisíc a něco stály odměny, takže jsme téměř na 300 tisíc čistého."Rozloučit se na nejvyšší sportovní události byl 
můj sen, tvrdí paralympijský cyklista JežekStartovač v sobě skrývá projekt financování kreativních projektů. 
Pomohl finančně, na vodě si už ovšem Daniel Bína musel poradit sám."Je to úplně jiný jachting než na velkých 
závodech. Je to zajímavé, flotila je menší, výrazně tvrdší a musím uznat, že i Rio do toho trošku zamíchalo 
karty, protože na tak složité vodě jsem nikdy nejezdil. Problém vody tady je, že tu jsou velké nevypočitatelné 
proudy, jsou tu vracáky je to zcela jiné než v Čechách. Když jde proud proti větru, tak se tvoří krátké kupovité 
vlny, říká se jim čopy, které loď velice efektivně zalévají, a to je pro nás Čechy nejsložitější."A co 
šestačtyřicetiletého jachtaře dovedlo až na hry v Brazílii? "Mám moc hezké zázemí v klubu Máchova jezera. Tři 
roky jsem spolupracoval s holandským koučem Andre Rademarkerem, takže většina tréninku se odehrávala v 
Holandsku. Andre tady bohužel není, protože si měsíc před olympiádou zlomil nohu a nestihl to," říká Daniel 
Bína. Rozloučit se na nejvyšší sportovní události byl můj sen, tvrdí paralympijský cyklista JežekParalympik 
Petráček: Páté místo na 50 volný způsob je nádhernéMedailová tečka na závěr. Lukostřelci Musilová s 
Drahonínským vybojovali bronz v mixuPřítelkyně přijela Drahonínského hlídat před Brazilkami, odjíždí 
zasnoubená  
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Reprezentace vyráží na kvalifikační kolo do Anglie  
 

AMERICKÝ FOTBAL  
 

V anglickém Worcesteru se utká česká reprezentace v americkém fotbalu o postup do další fáze kvalifi kace na 
mistrovství Evropy. První zápas odehraje výběr trenéra Daniela Leška v pátek proti Nizozemsku. Vítěz se utká v 
neděli s vítězem druhého zápasu Velká Británie – Rusko. Nizozemsko je pro český tým známý soupeř, se 
kterým se utkal před dvěma roky v Praze v přátelském utkání. Dva roky stará výhra 12:6 rozhodně nezaručuje 
našemu týmu roli favoritů. Reprezentační zápasy, které se konají nepravidelně, bývají vždy velkou neznámou a 



prognózy se často mohou lišit od reality. Český tým se bude moct opřít o 25 hráčů z mistrovských Prague Black 
Panthers, které doplní dalších 20 hráčů včele s Josefem Fuksou, který působí ve velmi kvalitním Innsbrucku 
Raiders.  
Turnaj ve Velké Británii je druhým kolem kvalifi kace na mistrovství Evropy. Český tým si zajistil postup z 
prvního kola výhrou 14:7 z loňského roku nad Polskem na domácím hřišti. Vítěz kvalifi kačního kola ve Velké 
Británii se připojí k týmům Švédska, Dánska a Itálie, které si příští rok zahrají o dvě volná místa na Mistrovství 
Evropy 2018.  
 

První český jachtař na JACHTING paralympiádě Poprvé v historii startuje na paralympiádě český jachtař. 
Cesta vozíčkáře Daniela Bíny do Ria byla ale hodně trnitá. O kvalifi kaci se pokoušel už před Aténami v roce 
2004, ale neuspěl a nedostal se ani do Pekingu a Londýna. Povedlo se to až letos, kdy se kvalifi koval pod 
vedením bývalého holandského závodníka Andrého Rademakera. S ním se však Bína na další spolupráci 
nedohodl, a tak do Ria odjel s českým jachtařem Milanem Hájkem jako koučem a přítelkyní Michaelou 
Čudovou. Skromná česká výprava se snaží o co nejlepší umístění mezi šestnácti startujícími ve třídě 2.4mR, 
kde patří k favoritům především Němec Heiko Kröger, Francouz Damien Seguin a Britka Helena Lukasová, kteří 
již paralympijské medaile mají. Závodí se od pondělka do soboty, závod je vypsán na 11 rozjížděk, poslední se 
pojede před tribunami u pláže Flamenco.  
 

Foto:  
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Daniel Bína je od roku 1989 po autohavárii upoután na invalidní vozík. K jachtingu, který dělal před nehodou 
se vrátil a probojoval se až do Ria. Praha - Daniel  
 

Praha - Daniel Bína jede sice na své první paralympijské hry, ale i když má zkušeností dostatek, na medaili 
rozhodně nemyslí. "Rád bych se dostal mezi nejlepších osm, a když pojedu hodně dobře, tak bych chtěl být v 
první šestce," prozrazuje svůj cíl český jachtař.  
 

"Rozhodně jsem moc rád, že jsem nominaci vyjel. Je to už můj třetí pokus a za tím vším je kopa práce mé a 
zejména lidí okolo mne. Na paralympiádu se nominovalo pouze šestnáct lodí, takže přetlak byl obrovský. Asi je 
na místě poděkovat všem, neboť se mi, díky sponzorům, nezištné práci lidí okolo i přístupu zaměstnavatele 
podařilo realizovat prakticky poloprofesionální přípravu," pokračuje reprezentant, který žádné velké obavy z 



vrcholu letošní sezony ani z bouřlivých vln u brazilského pobřeží nemá.  
Žádný hardcore  
 

"Nebude to žádný hardcore," vyvrací obavy z trémy. "Myslím, že už jsem si prošel ledasčím, abych se 
jednoduše lekl. Voda obecně vyžaduje respekt. Mít strach je špatně, protože ten člověka ochromuje, ale 
nedostatek respektu také. Asi se výrazně víc bojím kvality vody v Riu než velkých vln a větrů," přiznává 
hendikepovaný jachtař.  
 

Velký rozdíl mezi zdravými a handicapovanými sportovci Bína ve svém sportu nevidí. "Má třída je otevřená, 
vlastně byla původně tzv. zdravá, a my handicapovaní jsme se do ní připojili. Pravdou je, že jachting ve třídě 
2.4mR je asi jediný sport, kde se dá vyrovnaně soutěžit s nehandicapovanými. Jistě, že jsou situace, kde se 
handicap projeví, ale dá se s tím žít," říká Bína, který na paralympiádu trénoval doma i v zahraničí.  
 

Příprava záležela, jak jinak, na penězích i na kontaktech. "Vzhledem k nadstandardním vztahům s 
nizozemským a španělským týmem jsem měl v letech 2012 a 2013 zimní trénink ve Valencii. Teď peněz ubylo, 
takže v zimě řeším fyzičku a od března jsem pak trénoval v Nizozemí. Víceméně systémem dva týdny tam a 
dva týdny doma," říká Bína, který ale nezanevřel ani na "jihočeské moře".  
 

"Lipno je moje srdeční záležitost a rozhodně nejlepší voda u nás. Nicméně můj domovský klub jsou Staré 
Splavy, kde mi vytvořily neuvěřitelné podmínky, takže dolaďování se uskutečnilo na Máchově jezeře. Vzhledem 
k tomu, že ostrá loď byla už o prázdninách na cestě do Ria, nemělo smysl řešit drahý trénink na vlnách. Šlo 
spíš o udržení rutiny," popisoval jachtař program posledních týdnů před startem.  
Káva jako doping  
 

Daniel Bína se bude v jachtě rvát o medaili sám. Na co v lodi obvykle takový vlk samotář myslí a má čas 
sledovat i dění kolem?  
 

"Přemýšlet tímto způsobem, na to není při závodech čas," vyvrací naivní domněnku jachtař. "Na základě 
situace dělím čas zhruba po třetinách: loď a její rychlost, pak bezprostřední situace okolo lodi, a také oblast 
hydro - meteo. Pokud trénuji, koncentruji se pouze na loď. Jsem typický kluk, takže dámská multifunkčnost je 
mi odepřena, takže na víc čas není," směje se jachtař, který nevylučuje v budoucnu ani delší dlouhodobé 
výzvy.  
 

"Jestli mě třeba láká plavba přes oceán? Zatím ne, ale později uvidíme," říká sportovec, který navzdory 
náročného tréninku a přípravě stihl sledovat i olympijské hry. "Vzhledem k mému vytížení jsem olympijské hry 
sledoval pouze příležitostně. Rozhodně gratuluji Veronice (Kozelské Fenclové - pozn. aut.)k solidnímu výsledku. 
Ohledně místních podmínek se potvrdilo, že v Riu je složitá voda, která nemá žádná pevná pravidla, tož 
uvidíme," přidal svůj postřeh televizního diváka.  
 

Smutné podle Bíny je, že z paralympiády v Riu byli vyloučeni na základě kolektivní viny i ruští sportovci, což se 
někomu nelíbí. "Myslím si, že doping je zpolitizované téma," říká Bína. "Existuje seznam zakázaných látek, 
který je společný pro všechny sporty. A je osobní zodpovědnost každého jednoho, že nebude brát. Řešit to 
principem kolektivní viny a následně kolektivním trestem považuji za nepřiměřené."  
 

A jaké jsou ty dovolené podpůrné prostředky? Pro mne jednoznačně káva," směje se Bína.  
 

URL| 
https://sport.aktualne.cz/v-riu-je-slozita-voda-ktera-nema-zadna-pravidla-rika-jachtar/r8c7646fe746511e6824
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Pátek HOKEJ – Extraliga junioři: Motor ČB – Hradec Králové (18 II. plocha).  
 

JACHTING– Mezinárodní mistrovstvíČR tř. Tornádo na Lipně (10 kemp Jestřábí 1 Černá v Pošumaví, sobota i 
neděle 9).  
 

Sobota HÁZENÁ – Interliga žen: Písek – Prešov (15).  
HOKEJ – Extraliga st. dorostu: Písek – Havl. Brod (12), Motor ČB – Pardubice (12.30 II. plocha), extraliga ml. 
dorostu: Tábor – Motor ČB (14.15).  
 

MOTORISMUS – Mezinárodní mistrovství ČR v motokárách v Písku (8.30 volné tréninky Hradiště, 16.30 měřené 
tréninky), Šumavský Amatér Cup v motokrosu v Božeticích (12.30, trénink 8.30)..  
HOKEJBAL – II. NHbL: Pedagog ČB – Pluhův Žďár (12.30).  
 

JACHTING – Memoriál Karla Smetany kajutových jachet na Lipně (10 JK Černá v Pošumaví, sobota 9).  
RAGBY – Turnaj 1. série rugby 7‘s žen v Českých Budějovicích (10, hřiště JČ univerzity u Kauflandu).  
TRIATLON – Lužnický letní triatlon v Táboře (loděnice pod Kopečkem, 14.15 žáci, 15.30 ostatní), Budičovický 
duatlon v Budičovicích (12.30 fotbalové hřiště Skály), Gigathlon v Lipně nad Vltavou (6 přístaviště), dokončení 
v neděli.  
 

ATLETIKA – Společný oblastní přebor družstev juniorů a dorostenců JČ, Plzeňského a KV kraje v Písku (11).  
 

Neděle MOTORISMUS – Mezinárodní mistrovství ČR motokár v Písku (9.20 Hradiště). ATLETIKA – Kájovská 
desítka z Kájova do Nových Dobrkovic a zpět (10.30 kemp Petráškův Dvůr, 9.10 děti), KP družstev přípravek a 
st. žactva v Nové Včelnici (10) RAGBY – turnaj mládeže do 12 let v Č. Budějovicích (10, hřiště JČU u 
Kauflandu).  
HOKEJBAL– I. národní liga: J. Hradec – Plzeň (14).  
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Karel Lavický přibližuje atmosféru olympijských her v brazilském Riu.  
ČESKÉ BUDĚJOVICE /Absolvoval slavnostní zahájení i ukončení celé olympiády. V brazilském Riu strávil dva 
týdny, během kterých nejen závodil. Čas si třicetiletý windsurfař Karel Lavický udělal i na fandění českým 
reprezentantům nebo surfování.  
"Chodil jsem podporovat na atletický stadion, kde jsme měli hodně zástupců. Byl jsem i na moderním pětiboji. 
Když byly dobré vlny, tak došlo i na surfování," vzpomíná rodák z Českých Budějovic, který s windsurfingem 
začínal na jihočeských rybnících.  
Zažil už svou druhou olympiádu. Před čtyřmi lety v Londýně skončil na 36. místě. Letos v Riu si svou pozici o 
pět příček vylepšil. Jak výsledkově, tak organizačně byly obě olympiády podle Lavického odlišné. "Nedají se 
porovnávat. Londýn je Evropa, něco, na co jsme zvyklí. Naopak v Brazílii je to opravdu jiný svět."  
Před odletem se Lavický obával hlavně znečištěné vody a silných mořských proudů. Nakonec se ukázalo, že 
obavy nebyly na místě. "Při trénincích bylo ve vodě hodně odpadků. Organizátoři jezdili s lodičkami a česadly 
uklízeli alespoň ty, které byly vidět," líčí Lavický. Na samotný závod už však zátoka Guanabara byla bez 
odpadků. "Nemohl jsem tomu uvěřit. Organizátoři měli opravdu veliké štěstí. Místní říkali, že to závisí hodně na 
směru větru a dešti," doplňuje.  
Díky dodatečné nominaci neměl tolik času na trénování přímo v místě konání. S zákeřnostmi windsurfařského 
závodiště se tedy Lavický seznamoval pouze týden. "V Londýně jsem při tréninku strávil více času, a paradoxně 
jsem dopadl hůř," vzpomíná.  
Lavický také stihl slavit medaile ostatních českých reprezentantů. "Byli jsme jedna velká parta. Kdokoli měl 
čas, chodil podporovat další sportovce, bylo to úplně jiné než právě v Británii. Všichni jsme byli daleko od 
domova. Nedorazili za námi rodinní příslušníci, tak jako v Londýně. Museli jsme tedy trávit čas se svými 
realizačními týmy nebo ostatními sportovci," hledá důvody Lavický.  
Porovnávat může také všechny ceremoniály. Rád se účastní těch zahajovacích i závěrečných. Na rozdíl od 
Londýna, kde při čekání na slavnostní nástup strávil několik hodin, v Riu vše proběhlo bez komplikací. "Bylo to 
také na dlouho, ale daleko lépe organizované. Seděli jsme v hale míčových sportů. Zpět do vesnice jsme se 
vraceli někdy po půlnoci."  
Sám má však raději slavnostní rozloučení s hrami. "Ta atmosféra je daleko uvolněnější. Medailisté ukazují své 
medaile. Navíc člověk nečeká tak dlouho."  
 

Foto: Karel Lavický závodil v Riu ve windsurfingu.  
FOTO /ARCHIV KARLA LAVICKÉHO  
 

Mutace - 5plus2 - Táborsko  
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Rodák z Českých Budějovic přibližuje atmosféru olympijských her v brazilském Riu.  
ČESKÉ BUDĚJOVICE /Absolvoval slavnostní zahájení i ukončení celé olympiády. V brazilském Riu strávil dva 
týdny, během kterých nejen závodil. Čas si třicetiletý windsurfař Karel Lavický udělal i na fandění českým 
reprezentantům nebo surfování.  
"Chodil jsem podporovat na atletický stadion, kde jsme měli hodně zástupců. Byl jsem i na moderním pětiboji. 
Když byly dobré vlny, tak došlo i na surfování," vzpomíná rodák z Českých Budějovic, který s windsurfingem 
začínal na jihočeských rybnících.  
Zažil už svou druhou olympiádu. Před čtyřmi lety v Londýně skončil na 36. místě. Letos v Riu si svou pozici o 



pět příček vylepšil. Jak výsledkově, tak organizačně byly obě olympiády podle Lavického odlišné. "Nedají se 
porovnávat. Londýn je Evropa, něco, na co jsme zvyklí. Naopak v Brazílii je to opravdu jiný svět."  
Sportovní svátek měl Lavický původně trávit v Olympijském parku Rio-Lipno. Těsně před uzávěrkou nominace 
české výpravy se však po odřeknutí norského závodníka do Jižní Ameriky dostal jako náhradník. S dodatečnou 
nominací se však pojilo plno zařizování. I proto v prvním týdnu musel bydlet v olympijské vesnici. "Na 
závodiště to bylo zhruba hodinu autem. Záleželo na dopravě, která někdy opravdu kolabovala," vysvětluje 
Lavický, který se těsně před závody přesunul do hotelu ke zbytku týmu.  
 

Na trénink měl jen týden  
 

Před odletem se obával hlavně znečištěné vody a silných mořských proudů. Nakonec se ukázalo, že obavy 
nebyly na místě. "Při trénincích bylo ve vodě hodně odpadků. Organizátoři jezdili s lodičkami a česadly uklízeli 
alespoň ty, které byly vidět," líčí Lavický.  
Na samotný závod už však zátoka Guanabara byla bez odpadků. "Nemohl jsem tomu uvěřit. Organizátoři měli 
opravdu veliké štěstí. Místní říkali, že to závisí hodně na směru větru a dešti," doplňuje.  
Díky dodatečné nominaci neměl tolik času na trénování přímo v místě konání. S zákeřnostmi windsurfařského 
závodiště se tedy Lavický seznamoval pouze týden. "V Evropě se na to natrénovat nedá. Musíte si načíst vítr a 
proudy, když se změní počasí, abyste mohl rychle reagovat," vysvětluje závodník, který i přesto zajel svůj 
nejlepší výsledek pod olympijskými kruhy. "V Londýně jsem při tréninku strávil více času, a paradoxně jsem 
dopadl hůř," vzpomíná.  
Lavický také stihl slavit medaile ostatních českých reprezentantů. "V Londýně jsem byl ve vesnici pouze tři dny. 
Bydleli jsme strašně daleko od centra dění," přidává. Zato v Českém domě v Riu oslavoval úspěch Lukáše 
Krpálka nebo Ondřeje Synka. "Jen jízdu v party busu, kterou uspořádal šéf výpravy Martin Doktor, jsem nějak 
nestihl," usmívá se a dodává: "Byli jsme opravdu jedna velká parta. Kdokoli měl čas, chodil podporovat další 
sportovce, bylo to úplně jiné než právě v Británii. Všichni jsme byli daleko od domova. Nedorazili za námi 
rodinní příslušníci, tak jako v Londýně. Museli jsme tedy trávit čas se svými realizačními týmy nebo ostatními 
sportovci," hledá důvody Lavický.  
 

Má rád zakončení her  
 

Porovnávat může také všechny ceremoniály. Rád se účastní těch zahajovacích i závěrečných. Na rozdíl od 
Londýna, kde při čekání na slavnostní nástup strávil několik hodin, v Riu vše proběhlo bez komplikací. "Bylo to 
také na dlouho, ale daleko lépe organizované. Seděli jsme v hale míčových sportů. Zpět do vesnice jsme se 
vraceli někdy po půlnoci." Sám má však raději slavnostní rozloučení s hrami. "Ta atmosféra je daleko 
uvolněnější. Medailisté ukazují své medaile. Navíc člověk nečeká tak dlouho," pochvaluje si, a to i přesto, že při 
zakončení v Riu celý den pršelo. "Spoustu olympioniků to odradilo, mě to ale baví. Navíc v Českém domě byla 
akce po zisku stříbra Jaroslava Kulhavého."  
 

Kdokoli měl čas, chodil podporovat další sportovce, bylo to úplně jiné než právě v Londýně.  
 

Foto: Karel Lavický byl jedním ze dvou Jihočechů na hrách v Riu. Kromě windsurfaře z Českých Budějovic 
závodila v Brazílii také bikerka Kateřina Nash. Rodačka z Prachatic skončila v závodě horských kol pátá.  
FOTO /ARCHIV KARLA LAVICKÉHO  
 

Mutace - 5plus2 - Strakonicko  
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Rodák z Českých Budějovic přibližuje atmosféru olympijských her v brazilském Riu.  
ČESKÉ BUDĚJOVICE /Absolvoval slavnostní zahájení i ukončení celé olympiády. V brazilském Riu strávil dva 
týdny, během kterých nejen závodil. Čas si třicetiletý windsurfař Karel Lavický udělal i na fandění českým 
reprezentantům nebo surfování.  
"Chodil jsem podporovat na atletický stadion, kde jsme měli hodně zástupců. Byl jsem i na moderním pětiboji. 
Když byly dobré vlny, tak došlo i na surfování," vzpomíná rodák z Českých Budějovic, který s windsurfingem 
začínal na jihočeských rybnících.  
Zažil už svou druhou olympiádu. Před čtyřmi lety v Londýně skončil na 36. místě. Letos v Riu si svou pozici o 
pět příček vylepšil. Jak výsledkově, tak organizačně byly obě olympiády podle Lavického odlišné. "Nedají se 
porovnávat. Londýn je Evropa, něco, na co jsme zvyklí. Naopak v Brazílii je to opravdu jiný svět."  
Sportovní svátek měl Lavický původně trávit v Olympijském parku Rio-Lipno. Těsně před uzávěrkou nominace 
české výpravy se však po odřeknutí norského závodníka do Jižní Ameriky dostal jako náhradník. S dodatečnou 
nominací se však pojilo plno zařizování. I proto v prvním týdnu musel bydlet v olympijské vesnici. "Na 
závodiště to bylo zhruba hodinu autem. Záleželo na dopravě, která někdy opravdu kolabovala," vysvětluje 
Lavický, který se těsně před závody přesunul do hotelu ke zbytku týmu.  
 

Na trénink měl jen týden  
 

Před odletem se obával hlavně znečištěné vody a silných mořských proudů. Nakonec se ukázalo, že obavy 
nebyly na místě. "Při trénincích bylo ve vodě hodně odpadků. Organizátoři jezdili s lodičkami a česadly uklízeli 
alespoň ty, které byly vidět," líčí Lavický.  
Na samotný závod už však zátoka Guanabara byla bez odpadků. "Nemohl jsem tomu uvěřit. Organizátoři měli 
opravdu veliké štěstí. Místní říkali, že to závisí hodně na směru větru a dešti," doplňuje.  
Díky dodatečné nominaci neměl tolik času na trénování přímo v místě konání. S zákeřnostmi windsurfařského 
závodiště se tedy Lavický seznamoval pouze týden. "V Evropě se na to natrénovat nedá. Musíte si načíst vítr a 
proudy, když se změní počasí, abyste mohl rychle reagovat," vysvětluje závodník, který i přesto zajel svůj 
nejlepší výsledek pod olympijskými kruhy. "V Londýně jsem při tréninku strávil více času, a paradoxně jsem 
dopadl hůř," vzpomíná.  
Lavický také stihl slavit medaile ostatních českých reprezentantů. "V Londýně jsem byl ve vesnici pouze tři dny. 
Bydleli jsme strašně daleko od centra dění," přidává. Zato v Českém domě v Riu oslavoval úspěch Lukáše 
Krpálka nebo Ondřeje Synka. "Jen jízdu v party busu, kterou uspořádal šéf výpravy Martin Doktor, jsem nějak 
nestihl," usmívá se a dodává: "Byli jsme opravdu jedna velká parta. Kdokoli měl čas, chodil podporovat další 
sportovce, bylo to úplně jiné než právě v Británii. Všichni jsme byli daleko od domova. Nedorazili za námi 
rodinní příslušníci, tak jako v Londýně. Museli jsme tedy trávit čas se svými realizačními týmy nebo ostatními 
sportovci," hledá důvody Lavický.  
 

Má rád zakončení her  
 

Porovnávat může také všechny ceremoniály. Rád se účastní těch zahajovacích i závěrečných. Na rozdíl od 
Londýna, kde při čekání na slavnostní nástup strávil několik hodin, v Riu vše proběhlo bez komplikací. "Bylo to 
také na dlouho, ale daleko lépe organizované. Seděli jsme v hale míčových sportů. Zpět do vesnice jsme se 
vraceli někdy po půlnoci." Sám má však raději slavnostní rozloučení s hrami. "Ta atmosféra je daleko 
uvolněnější. Medailisté ukazují své medaile. Navíc člověk nečeká tak dlouho," pochvaluje si, a to i přesto, že při 
zakončení v Riu celý den pršelo. "Spoustu olympioniků to odradilo, mě to ale baví. Navíc v Českém domě byla 
akce po zisku stříbra Jaroslava Kulhavého."  
 

Kdokoli měl čas, chodil podporovat další sportovce, bylo to úplně jiné než právě v Londýně.  
 

Foto: Karel Lavický byl jedním ze dvou Jihočechů na hrách v Riu. Kromě windsurfaře z Českých Budějovic 
závodila v Brazílii také bikerka Kateřina Nash. Rodačka z Prachatic skončila v závodě horských kol pátá.  
FOTO /ARCHIV KARLA LAVICKÉHO  
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Rodák z Českých Budějovic přibližuje atmosféru olympijských her v brazilském Riu.  
ČESKÉ BUDĚJOVICE /Absolvoval slavnostní zahájení i ukončení celé olympiády. V brazilském Riu strávil dva 
týdny, během kterých nejen závodil. Čas si třicetiletý windsurfař Karel Lavický udělal i na fandění českým 
reprezentantům nebo surfování.  
"Chodil jsem podporovat na atletický stadion, kde jsme měli hodně zástupců. Byl jsem i na moderním pětiboji. 
Když byly dobré vlny, tak došlo i na surfování," vzpomíná rodák z Českých Budějovic, který s windsurfingem 
začínal na jihočeských rybnících.  
Zažil už svou druhou olympiádu. Před čtyřmi lety v Londýně skončil na 36. místě. Letos v Riu si svou pozici o 
pět příček vylepšil. Jak výsledkově, tak organizačně byly obě olympiády podle Lavického odlišné. "Nedají se 
porovnávat. Londýn je Evropa, něco, na co jsme zvyklí. Naopak v Brazílii je to opravdu jiný svět."  
Sportovní svátek měl Lavický původně trávit v Olympijském parku Rio-Lipno. Těsně před uzávěrkou nominace 
české výpravy se však po odřeknutí norského závodníka do Jižní Ameriky dostal jako náhradník. S dodatečnou 
nominací se však pojilo plno zařizování. I proto v prvním týdnu musel bydlet v olympijské vesnici. "Na 
závodiště to bylo zhruba hodinu autem. Záleželo na dopravě, která někdy opravdu kolabovala," vysvětluje 
Lavický, který se těsně před závody přesunul do hotelu ke zbytku týmu.  
Před odletem se obával hlavně znečištěné vody a silných mořských proudů. Nakonec se ukázalo, že obavy 
nebyly na místě. "Při trénincích bylo ve vodě hodně odpadků. Organizátoři jezdili s lodičkami a česadly uklízeli 
alespoň ty, které byly vidět," líčí Lavický.  
Na samotný závod už však zátoka Guanabara byla bez odpadků. "Nemohl jsem tomu uvěřit. Organizátoři měli 
opravdu veliké štěstí. Místní říkali, že to závisí hodně na směru větru a dešti," doplňuje.  
Díky dodatečné nominaci neměl tolik času na trénování přímo v místě konání. S zákeřnostmi windsurfařského 
závodiště se tedy Lavický seznamoval pouze týden. "V Evropě se na to natrénovat nedá. Musíte si načíst vítr a 
proudy, když se změní počasí, abyste mohl rychle reagovat," vysvětluje závodník, který i přesto zajel svůj 
nejlepší výsledek pod olympijskými kruhy. "V Londýně jsem při tréninku strávil více času, a paradoxně jsem 
dopadl hůř," vzpomíná.  
Lavický také stihl slavit medaile ostatních českých reprezentantů. "V Londýně jsem byl ve vesnici pouze tři dny. 
Bydleli jsme strašně daleko od centra dění," přidává. Zato v Českém domě v Riu oslavoval úspěch Lukáše 
Krpálka nebo Ondřeje Synka. "Jen jízdu v party busu, kterou uspořádal šéf výpravy Martin Doktor, jsem nějak 
nestihl," usmívá se a dodává: "Byli jsme opravdu jedna velká parta. Kdokoli měl čas, chodil podporovat další 
sportovce, bylo to úplně jiné než právě v Británii. Všichni jsme byli daleko od domova. Nedorazili za námi 
rodinní příslušníci, tak jako v Londýně. Museli jsme tedy trávit čas se svými realizačními týmy nebo ostatními 
sportovci," hledá důvody Lavický.  
Porovnávat může také všechny ceremoniály. Rád se účastní těch zahajovacích i závěrečných. Na rozdíl od 
Londýna, kde při čekání na slavnostní nástup strávil několik hodin, v Riu vše proběhlo bez komplikací. "Bylo to 
také na dlouho, ale daleko lépe organizované. Seděli jsme v hale míčových sportů. Zpět do vesnice jsme se 
vraceli někdy po půlnoci."  
Sám má však raději slavnostní rozloučení s hrami. "Ta atmosféra je daleko uvolněnější. Medailisté ukazují své 
medaile. Navíc člověk nečeká tak dlouho," pochvaluje si, a to i přesto, že při zakončení v Riu celý den pršelo. 
"Spoustu olympioniků to odradilo, mě to ale baví. Navíc v Českém domě byla akce po zisku stříbra Jaroslava 
Kulhavého."  
 

Foto: Karel Lavický závodil v Riu ve windsurfingu.  
FOTO /ARCHIV KARLA LAVICKÉHO  
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Rodák z Českých Budějovic přibližuje atmosféru olympijských her v brazilském Riu.  
ČESKÉ BUDĚJOVICE /Absolvoval slavnostní zahájení i ukončení celé olympiády. V brazilském Riu strávil dva 
týdny, během kterých nejen závodil. Čas si třicetiletý windsurfař Karel Lavický udělal i na fandění českým 
reprezentantům nebo surfování.  
"Chodil jsem podporovat na atletický stadion, kde jsme měli hodně zástupců. Byl jsem i na moderním pětiboji. 
Když byly dobré vlny, tak došlo i na surfování," vzpomíná rodák z Českých Budějovic, který s windsurfingem 
začínal na jihočeských rybnících.  
Zažil už svou druhou olympiádu. Před čtyřmi lety v Londýně skončil na 36. místě. Letos v Riu si svou pozici o 
pět příček vylepšil. Jak výsledkově, tak organizačně byly obě olympiády podle Lavického odlišné. "Nedají se 
porovnávat. Londýn je Evropa, něco, na co jsme zvyklí. Naopak v Brazílii je to opravdu jiný svět."  
Sportovní svátek měl Lavický původně trávit v Olympijském parku Rio-Lipno. Těsně před uzávěrkou nominace 
české výpravy se však po odřeknutí norského závodníka do Jižní Ameriky dostal jako náhradník. S dodatečnou 
nominací se však pojilo plno zařizování. I proto v prvním týdnu musel bydlet v olympijské vesnici. "Na 
závodiště to bylo zhruba hodinu autem. Záleželo na dopravě, která někdy opravdu kolabovala," vysvětluje 
Lavický, který se těsně před závody přesunul do hotelu ke zbytku týmu.  
 

Na trénink měl jen týden  
 

Před odletem se obával hlavně znečištěné vody a silných mořských proudů. Nakonec se ukázalo, že obavy 
nebyly na místě. "Při trénincích bylo ve vodě hodně odpadků. Organizátoři jezdili s lodičkami a česadly uklízeli 
alespoň ty, které byly vidět," líčí Lavický.  
Na samotný závod už však zátoka Guanabara byla bez odpadků. "Nemohl jsem tomu uvěřit. Organizátoři měli 
opravdu veliké štěstí. Místní říkali, že to závisí hodně na směru větru a dešti," doplňuje.  
Díky dodatečné nominaci neměl tolik času na trénování přímo v místě konání. S zákeřnostmi windsurfařského 
závodiště se tedy Lavický seznamoval pouze týden. "V Evropě se na to natrénovat nedá. Musíte si načíst vítr a 
proudy, když se změní počasí, abyste mohl rychle reagovat," vysvětluje závodník, který i přesto zajel svůj 
nejlepší výsledek pod olympijskými kruhy. "V Londýně jsem při tréninku strávil více času, a paradoxně jsem 
dopadl hůř," vzpomíná.  
Lavický také stihl slavit medaile ostatních českých reprezentantů. "V Londýně jsem byl ve vesnici pouze tři dny. 
Bydleli jsme strašně daleko od centra dění," přidává. Zato v Českém domě v Riu oslavoval úspěch Lukáše 
Krpálka nebo Ondřeje Synka. "Jen jízdu v party busu, kterou uspořádal šéf výpravy Martin Doktor, jsem nějak 
nestihl," usmívá se a dodává: "Byli jsme opravdu jedna velká parta. Kdokoli měl čas, chodil podporovat další 
sportovce, bylo to úplně jiné než právě v Británii. Všichni jsme byli daleko od domova. Nedorazili za námi 
rodinní příslušníci, tak jako v Londýně. Museli jsme tedy trávit čas se svými realizačními týmy nebo ostatními 
sportovci," hledá důvody Lavický.  
 

Má rád zakončení her  
 

Porovnávat může také všechny ceremoniály. Rád se účastní těch zahajovacích i závěrečných. Na rozdíl od 
Londýna, kde při čekání na slavnostní nástup strávil několik hodin, v Riu vše proběhlo bez komplikací. "Bylo to 
také na dlouho, ale daleko lépe organizované. Seděli jsme v hale míčových sportů. Zpět do vesnice jsme se 
vraceli někdy po půlnoci."  
Sám má však raději slavnostní rozloučení s hrami. "Ta atmosféra je daleko uvolněnější. Medailisté ukazují své 
medaile. Navíc člověk nečeká tak dlouho," pochvaluje si, a to i přesto, že při zakončení v Riu celý den pršelo. 
"Spoustu olympioniků to odradilo, mě to ale baví. Navíc v Českém domě byla akce po zisku stříbra Jaroslava 
Kulhavého."  
 

Foto: Karel Lavický byl jedním ze dvou Jihočechů na hrách v Riu. Kromě windsurfaře z Českých Budějovic 
závodila v Brazílii také bikerka Kateřina Nash. Rodačka z Prachatic skončila v závodě horských kol pátá.  
FOTO /ARCHIV KARLA LAVICKÉHO  
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Přehrada má podle českého reprezentanta skvělé zázemí.  
 

Lipno nad Vltavou – Pátého července roku 1964 se Michael Maier narodil v Roudnici nad Labem.  
V průběhu sportovní kariéry toho stihl opravdu hodně.  
Pětkrát(!) startoval na olympijských hrách. V Atlantě, Aténách, Sydney, Londýně a v Pekingu.  
Legendární český jachtař prožil část letošního léta na hladině lipenského jezera.  
"Lipno mám rád," rozpovídal se v zákoutí Mariny.  
"Pro náš sport je výhodnější prostor okolo Kovářova, nebo v Černé, tady přímo v Marině je zase lepší zázemí. 
Dřív tu bylo zvláštní situace, byly to dvě nebo tři lodě, teď už jich mnohem víc, je to bájo, pro rekreační 
jachting je tady naprosto ideální situace, " poznamenal a proplul okolo místa, v srpnu stál olympijský park Rio 
– Lipno.  
Léto mělo pro Michaela Maiera zvláštní příchuť.  
Na dálku sledoval své kolegy na olympijských hrách v Riu de Janeiru, přitom mu to nedalo, aby okem tu a tam 
nezaletěl ke kalendáři. "Je to na den přesně, co jsem se vrátil ze své první olympiády, od té doby už uteklo 
dvacet let."  
Jachtař z Roudnice nad Labem vnímá běh času.  
Před dvaceti roky vyrazil pod pět kruhů poprvé. "Je to porce času, ale že bych si teď na olympijský závod 
připadal starý, tak to zase ne. Musím přiznat, že vzpomínky na olympijské závody mám veliké."  
Olympijský park Rio – Lipno zanechal v Maierově hlavě obrovské vzpomínky. "Pro mě bylo až překvapení, jak 
to všechno bylo mohutné. Čekal jsem park trošku menší. Ten, kdo to vymyslel a ti, kteří ho připravili, tak před 
všemi opravdu klobouk dolů. To, co bylo na Lipně, se opravdu jen tak nevidí," vysekl organizátorům poklonu 
legendární jachtař Michael Maier.  
 

---  
 

Michael Maier Michael Maier je český reprezentant v jachtingu. V roce 1998 obsadil 2. pozici na ME. Účastník 
OH v Atlantě, Sydney, Aténách, Londýně a Pekingu. 14. LOH 1996 Atlanta 15. LOH 2004 Atény 19. LOH 2000 
Sydney 21. LOH 2012 Londýn 25. LOH 2008 Peking Závodil v jachtingu v lodní třídě Finn Narozen: 5. 7. 1964 
v Roudnici nad Labem  
 

Foto: JACHTAŘ. Michael Maier (vpravo) s kamarádem Miroslavem Peterkou dorazili na Lipno. Ocenili zázemí v 
Marině. "Podmínky pro jachting jsou přece jen lepší na druhé straně Lipna, tady je to ideální pro rekreační 
jachting," nechal se slyšet.  
Foto: Deník/Kamil Jáša  
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Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: jachtingu  

Golf bude brzy hlavně sportem, bez otázek, co děláte za práci, říká pražský kouč David Carter  
 

PRAHA Minulý víkend se ve Vysokém Újezdu u Prahy na hřišti Albatross konal nejprestižnější golfový turnaj v 
Česku Czech Masters. I na něm bylo vidět, že čím dál více Čechů se oddává tomuto sportu, a to nejen aktivně, 
ale i v roli fanoušků. Potvrzuje to i jeden z nejlepších golfových trenérů u nás David Carter, který trénuje v 
Praze a okolí.  
"Přišly se podívat desítky tisíc lidí. Nárůst počtu aktivních golfistů je pomalý, ale vysoká návštěvnost byla 
pozitivním signálem," míní Carter.  
 

- Golf jste začal hrát už jako malý kluk. Co vás k němu vlastně přivedlo?  
 

Dostal jsem se k němu díky svému otci. Byl nadšený golfista. Přivedl mě ke hře, když mi bylo asi pět let.  
 

- A od té doby jste mu propadl?  
 

Tenkrát ještě ne, to mi trvalo déle. Tehdy jsem golf teprve ochutnával, ale zároveň koketoval s hromadou 
dalších sportů. Ale golf je individuální sport. Nikoho k němu nepotřebujete. Jen sebe a hole. Zkrátka si můžete 
sama vyrazit na hřiště.  
 

- A to je tedy důvod, proč jste si ho vybral?  
 

Vlastně ano. Když mi bylo asi deset let, hrál jsem fotbal, ragby a golf. U fotbalu a ragby jsem musel spoléhat 
na tým, nestačilo, že jsem byl dobrý já, musel jsem spoléhat na to, že stejně tak, jako budu dřít já, bude dřít i 
celý tým. Jenže v golfu záleželo jen na mně, jak dobrý budu a kam až se dostanu.  
 

- Za svou kariéru jste dosáhl řady úspěchů, nyní už "jen" trénujete. Jaké to bylo, vyměnit hraní za trénování?  
 

Trénovat golf jsem začal už jako teenager. S tátou jsme dělali golfové exhibice a po nich jsem pomáhal lidem s 
jejich hrou. Pak jsem měl dvacetiletou pauzu kvůli hraní a posledních šest let zase učím. Takže jsem už z mládí 
věděl, co to obnáší.  
 

- A co tedy?  
 

Důležité je vědět, čeho chci koučováním dosáhnout. Chci pomoci svým klientům nejen hrát lepší golf, ale 
dopřát jim i radost ze hry, kterou často ztrácejí při honbě za výsledky. Můj cíl je pomoci mladému hráči až na 
golfový vrchol, na European Tour nebo PGA Tour.  
 

- Trénujete zejména v Praze. Jak se vám líbí pražské greeny? Dají se srovnat se zahraničními?  
 

V Praze jsme zhýčkáni množstvím golfových hřišť v okolí, najdeme tu hřiště různých cenových relací. Pražané 
mají velkou výhodu, zažívají luxus volby. Nerad srovnávám, ale třeba Albatross je pro mě naprostou špičkou v 
Česku a kvalitou a zázemím je srovnatelný se skvělými hřišti v zahraničí.  
 

- V jiných státech není běžné, že jsou hřiště různých cenových relací?  
 

Jak kde. Jsou země golfově vyspělé s dlouhou tradicí. Tam ano. Česká republika je ale v golfu relativním 
nováčkem, a přesto tu máme velké množství hřišť vzhledem k počtu hráčů.  
 

- Slyšela jsem, že trénujete jiným stylem než většina koučů. V čem přesně je váš přístup specifický?  
 

Podle mě je důležité mít svůj vlastní styl. Každý trenér by ho měl mít. Můj styl je kombinace vlastní herní 
zkušenosti, k tomu dodávám detailní znalost biomechaniky švihu a po setkání s kouči, kteří studovali lidský 
mozek a proces učení se, jsem se začal věnovat zkoumání přístupů k tréninku. Není důležité jen to, co učíte, 



ale také jak učíte. To všechno jsem dal dohromady a vytvořil svůj styl koučování.  
 

- Můžete být více konkrétní? Jak si takový trénink můžu představit?  
 

Předpokládejme, že jste v golfu začátečník. Vyptám se, co děláte za práci, jakým sportům se věnujete. Budu 
hledat cestu, jak golf připodobnit k tomu, co už znáte. A tam začnu.  
 

- A pokud golf už hraju?  
 

Pak si ověřím, jak se nejlépe učíte. Zda jste spíše vizuální typ, nebo více analytický. Podle toho přizpůsobím 
svoji komunikaci s konkrétním klientem. Lidem často stačí dát jen prostor, kde mohou experimentovat, lehce je 
vést a nedávat jim příliš pokynů, ty jsou často na škodu.  
 

- Takže žádné instrukce?  
 

Je velký rozdíl mezi instruktorem a koučem. Instruktor dává návod, který ale nefunguje univerzálně. Návod 
také může být zastaralý nebo i chybný. Každý hráč je jiný, má jiné návyky, jinou konstrukci těla, schopnosti a 
požadavky na to, čeho dosáhnout. Dávám přednost přístupu, který předpokládá, že člověk má všechny 
předpoklady pro to, najít si svoji cestu.  
 

- Učíte lidi od pěti let až po důchodový věk. Se kterou věkovou kategorií se vám nejlépe pracuje? Přijde mi, že 
trénovat pětileté dítě může být opravdu dřina.  
 

Nejlépe se mi pracuje s kategorií deset až dvacet pět let. Mladí hráči se rychle učí, jsou motivovaní, mají 
ambice. Pětileté dítě samozřejmě vyžaduje jiný přístup než desetileté, ale i tak malé dítě se dá motivovat a 
trénovat, aby ho golf bavil.  
 

- Chodí k vám na tréninky nějaké známé osobnosti?  
 

Těžko odhadnu, kdo je česká známá osobnost, dokud mi někdo neřekne, o koho se jedná. Poznal jsem třeba 
Patrika Bergra, protože miluju fotbal. Toho koučuji už pár let. Rok jsem také trénoval Romana Šebrleho, když 
se rozhodl pro kariéru golfisty.  
 

- Jak mu to šlo?  
 

Strávil jsem s ním v průběhu roku hodně času. Bylo zajímavé sledovat jeho neskutečnou energii, odhodlání a 
vášeň, což mu pomohlo jako atletovi. V golfu při tréninku, když mu hra nešla tak, jak si představoval, mě 
fascinovalo, jak daleko dokáže hodit golfovou holí. Letěla po fairwayi desítky metrů jako helikoptéra. Romanova 
atletická průprava byla znát. Hodně jsem se s ním na hřišti nasmál. On se v tu chvíli zase tak dobře nebavil.  
 

- Je ve vrcholovém golfu dovoleno se takto rozčilovat?  
 

Při turnaji to dovoleno samozřejmě není. Na turnaji European Tour za takové chování hrozí vysoká pokuta. 
Roman naštěstí dával volný průchod emocím jen při tréninku.  
 

- Golf hodně lidí u nás považuje za sport bohatých lidí. Když s ním někdo chce začít, s jakou finanční částkou 
má počítat do začátku?  
 

Golf může být drahý, pokud se chcete stát členy luxusního klubu a vozit si své značkové hole na titanovém 
vozíku. Může být ale i relativně levný. Na běžné hřiště se dostanete za cenu kolem čtyř stovek. Hole z druhé 
ruky vás vyjdou na dva tisíce. Golf není drahým sportem, Češi holdují i mnohem dražším sportům.  
 

- Jako například?  
 

Třeba hokeji, jachtingu nebo jezdectví, ale také lyžování.  



 

- Proč jste se rozhodl pro život v Česku?  
 

V roce 2008 jsem v Liberci na golfovém hřišti potkal svou ženu a rozhodl se, že tu zůstanu. Našel jsem si tu 
práci, koupil dům a zakotvil tu.  
 

- Myslíte si, že je to tu lepší než ve vaší rodné zemi? Nestýská se vám?  
 

Žil jsem v průběhu let v pěti různých zemích. Vždy jsem se na každém místě, kde jsem žil, snažil vidět to 
dobré. V Česku jsem spokojený, žije se tady opravdu dobře.  
 

- Je tu přístup lidí ke golfu a sportu obecně jiný než jinde?  
 

Je tu jiná mentalita lidí než třeba v Británii. Golf v Česku přestává být sociálním statusem a stává se sportem. 
Stává se více volnočasovou aktivitou, kterou si užíváte s kamarády. V zemích na západ od nás je vnímán jako 
obyčejný sport, nikdo se vás tam neptá, kdo jste a co děláte za práci.  
 

---  
 

Fakta David Carter Brit David Carter se narodil v Johannesburgu v Jižní Africe v roce 1972. Za svou kariéru 
odehrál přes 370 golfových turnajů. S krajanem Nickem Faldem vyhrál v sedmnácti letech Světový pohár – 
soutěž dvojic z různých zemí světa. V roce 1998 porazil na Irish Open v play-off slavného Skota Colina 
Montgomerieho. Ten rok se zároveň vyšplhal nejvýše v oficiálním finančním žebříčku, když skončil devatenáctý 
v Evropě. Na nejprestižnější evropské scéně European Tour strávil patnáct let. Během nich přidal k prvenství z 
Irska také čtyři druhá místa, dvě třetí a patnáct dalších umístění v první desítce. Na evropském okruhu vydělal 
asi tři miliony eur a zahrál si dvakrát i na majoru British Open. Jeho kariéru přerušilo před pěti lety zranění, 
tehdy se z něj stal golfový kouč. Patří mezi sto nejlepších hráčů golfu na světě.  
 

Foto: Golfistů přibývá Podle golfového kouče Davida Cartera se čím dál více Čechů zajímá o golf, a to jak 
pasivně, tak aktivně. Přestává z něj být hra pro vyšší sociální vrstvy a stává se běžným koníčkem.  
Foto: archiv Davida Cartera  
 

O autorovi: Tereza Blažková, redaktorka MF DNES  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - Praha  
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JACHTING Na Lipne se jel druhý závod Ceské jachtarské ligy, jehož vítezem se stala dle predpokladu lod, 
kormidlovaná Tomášem Musilem  



 

z Rodopu Praha, jedním z nejzkušenejších jachtaru z 10 zúcastnených posádek. Další poradí: 2. Petr Fiala (YC 
Neratovice), 3. Martina Koutná (Bystrc Brno), 4. Radek Smetana (Truc jachtklub Plzen, 5. Miroslav Baran (LS 
Brno), 6. Lukáš Neumann (YC Rodop Praha). (vit) FOTBAL Juniorka Dynama v dalším kole juniorské ligy hraje v 
Karviné až v pondelí: zacátek zápasu je ve 14.30 hodin.  
Devatenáctka Dynama po stredecním vítezství s obhájcem titulu Spartou hraje dnes opet doma: od 10.30 hod. 
zmerí na Složišti síly s Karvinou.  
Vdivizi se dnes v kraji hrají dva zápasy: Ceský Krumlov se už dopoledne od 10.15 hod. stretne s Dobríší a 
Roudné od 17 hod. hraje s Doubravkou. Další dva týmy z kraje jedou ven: Cížová dnes do M. Lázní (15), 
Jankov v nedeli do Sušice (17).  
 

ÚREDNE Z JcKFS Tresty nepodmínene: Barteska (Sez. Ústí) 5 utkání, Janecek (Ct. Dvory) a Samborský (K. 
Újezd) 3 utkání, Bace (Vodnany), Eigner (Stachy) a Zákosrelecký (Lomnice) 2 utkání, Varák, Štos (oba 
Olešník), Cahyna (Trebon), Hajný (Vodnany), Kebl (Kaplice), Prevrátil (Mirovice) a Hofmann (Trebon/D. Voda) 
1 utkání (všichni od 26.8.).  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Třeboň – Celkem 15 rozjížděk je naplánovaných při mistrovství republiky, které v lodní třídě Pirát 12mr pořádá 
Český svaz jachtingu ve spolupráci s Jiskrou Třeboň na rybníku Svět. Šampionát, při němž je očekávána i 
účast zahraničních jachtařů, se koná od čtvrtka do neděle. Závodit se začne dnes ve 13 hodin, přičemž 
slavnostní zahájení MČR proběhne o půldruhé hodiny dříve. V pátek a sobotu zazní vyzývací znamení vždy v 10 
hodin, v závěrečném dni pak v 9.30. O čtvrté hodině odpolední dojde k ukončení mistrovství a vyhlášení 
výsledků.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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V olympijské vesnici pobýval dva týdny. Fandil českým sportovcům, surfoval nebo poznával brazilské 
monumenty. A samozřejmě také závodil. Windsurfař Karel Lavický absolvoval svou druhou olympiádu. V Riu 
dokázal vylepšit olympijský výkon z Londýna.  
 

Sportovní svátek měl původně trávit v Olympijském parku Rio-Lipno. Díky odřeknutí norského reprezentanta se 



však do brazilského Rio de Janeira na poslední chvíli podíval. Jihočech Karel Lavický má za sebou druhé letní 
olympijské hry. Po 36. místě z Londýna si třicetiletý windsurfař polepšil o pět příček.  
 

"Ty olympiády se nedají porovnat. Každá byla naprosto jiná. Londýn je Evropa, něco, na co jsme zvyklí. 
Naopak v Brazílii je to opravdu jiný svět," říká rodák z Českých Budějovic, který s windsurfingem začínal na 
jihočeských rybnících.  
 

V čem je to podle vás odlišné?  
Organizátoři se sice snažili vytvořit evropské podmínky, ale nešlo to úplně do detailů. Mimo olympijskou vesnici 
to byla pravá Brazílie, chudé čtvrti, nepořádek na ulicích.  
 

Problémy s přepadením nebo krádežemi se vám vyhnuly?  
Naštěstí ano. I proto můžu Rio jenom chválit. Jen s dopravou byly docela problémy.  
 

Nejdříve jste bydlel v olympijské vesnici a později se přestěhoval do hotelu blíže vašemu závodišti. Proč?  
Právě kvůli té dopravě. Někdy trvalo přes hodinu, než jste dojel na trénink nebo závod. A to i přesto, že 
pořadatelé vybudovali extra pruhy pro akreditovaná auta.  
 

To musela být velká změna. Na hrách v Londýně jste společně s jachtaři bydleli desítky kilometrů od centra 
dění.  
V tomhle bylo celé Rio specifické. Byli jsme opravdu jeden český tým. Když ostatní reprezentanti měli volno, 
chodili podporovat jiné. Ta přátelská atmosféra byla v Riu lepší než v Londýně.  
 

Čím si to vysvětlujete?  
Asi tím, že většina z nás neměla možnost pozvat své rodinné příslušníky nebo přátele tak jako před čtyřmi roky 
v Londýně. Byli jsme více odkázáni sami na sebe a své realizační týmy.  
 

Před olympiádou se hodně hovořilo o znečištěné vodě. Jaká byla vaše zkušenost?  
Při tréninku se toho v moři válelo opravdu hodně. Organizátoři jezdili v zátoce na loďkách a česadly 
odstraňovali odpadky, které plavaly na hladině.  
 

Při vašem závodě však byla zátoka čistá.  
Ani jsem tomu nemohl uvěřit. Nechci je nějak podceňovat, ale myslím si, že měli velké štěstí. Místní tvrdí, že to 
hodně závisí i na směru větru nebo dešti.  
 

Jinak vám záliv Guanabara, kde jste závodil, vyhovoval?  
Vítr byl hodně specifický a nepředvídatelný. V okolí byly celkem vysoké hory, které tohle velmi ovlivní. Naštěstí 
jsme závodili uvnitř zátoky, kde vítr nebyl tak silný jako na otevřeném moři pro jachtaře.  
 

Před odletem jste mluvil o specifickém závodě, během kterého se může stát cokoli. Splnila se vaše očekávání?  
Pro mě je důležité, že jsem vylepšil umístění z Londýna. S tím přáním jsem do Ria odjížděl. Měl jsem obavu z 
proudů a odpadků ve vodě, nakonec největším problémem byl ten vítr.  
 

Dá se na takové podmínky natrénovat v Evropě?  
Vždycky musíte trénovat na tom daném místě, protože můžete jezdit v podobných podmínkách, ale potom na 
místě netušíte, jak to bude fungovat. Musíte zjistit, jak se zachovat při změnách počasí nebo větru. Když 
chcete trénovat na Rio, musíte přímo tam.  
 

Po vašem závodě jste měl pět dní volno. Jak jste ho využil?  
Navštívil jsem atletiku, tenis i moderní pětiboj. Poté jsem si prošel památky. Byly dobré vlny, takže došlo i na 
surfování.  
 

Zbyl čas i na oslavy jednotlivých medailí?  
I na to byl čas. Jen oslavu zlaté medaile Lukáše Krpálka v party busu jsem nějak nestihl. Ale dalších příležitostí 
bylo mnoho.  
 

Účastnil jste se slavnostního zahájení i ukončení. Co je vám osobně příjemnější?  
Asi to zakončení, atmosféra je tam daleko uvolněnější. Medailisté ukazují své cenné kovy. Navíc se nikde 



nečeká tak dlouho jako při zahájení. To jsme z vesnice vyjeli v pět hodin odpoledne a vraceli se až po půlnoci.  
 

Slavnostnímu zakončení však nepřálo počasí. Celý den pršelo. Ani to vás neodradilo?  
Rozhodně ne, mě to baví. Ale plno sportovců právě kvůli dešti nešlo. Navíc Jaroslav Kulhavý získal stříbrnou 
medaili, tak byla ještě nějaká akce v Českém domě.  
 

Takže se slavilo ještě během letu do Prahy?  
Moc ne. V Riu jsme nabrali tříhodinové zpoždění, protože se všechny věci do speciálu nevešly. Bylo to velmi 
dlouhé.  
 

URL| 
http://oh.idnes.cz/karel-lavicky-0dp-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160824_2268461_olympiada-rio-2016_ald  
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Odkaz:   http://oh.idnes.cz/karel-lavicky-0dp-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160824_2268461_olymp
iada-rio-2016_ald   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel (2), Lavický (2)  

http://oh.idnes.cz/karel-lavicky-0dp-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160824_2268461_olympiada-rio-2016_ald  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

79. Spokojený Lavický: Rio můžu jen chválit      
Skóre: 0.93  
Název: Spokojený Lavický: Rio můžu jen chválit  
Zdroj: Mladá fronta Dnes  
Datum: 24.08.2016  
Str.: 15  
Mutace: Mladá fronta DNES - jižní Čechy  
Náklad: 246620  
Číslo: 198  
Rubrika: Jižní Čechy  
Autor: David Mrzena  
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
ProfilID: ISA  
Domicil: M198J15F.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: Karel (3), Lavický (3), Karla, Lavického  

V olympijské vesnici pobýval dva týdny.  
Fandil českým sportovcům, surfoval nebo poznával brazilské monumenty. A samozřejmě také závodil. 
Windsurfař Karel Lavický absolvoval svou druhou olympiádu. V Riu dokázal vylepšit olympijský výkon z 
Londýna.  
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE Sportovní svátek měl původně trávit v Olympijském parku Rio-Lipno. Díky odřeknutí 
norského reprezentanta se však do brazilského Rio de Janeira na poslední chvíli podíval. Jihočech Karel 
Lavický má za sebou druhé letní olympijské hry. Po 36. místě z Londýna si třicetiletý windsurfař polepšil o pět 
příček.  
"Ty olympiády se nedají porovnat. Každá byla naprosto jiná. Londýn je Evropa, něco, na co jsme zvyklí. 
Naopak v Brazílii je to opravdu jiný svět," říká rodák z Českých Budějovic, který s windsurfingem začínal na 
jihočeských rybnících.  
 

- V čem je to podle vás odlišné?  



 

Organizátoři se sice snažili vytvořit evropské podmínky, ale nešlo to úplně do detailů. Mimo olympijskou vesnici 
to byla pravá Brazílie, chudé čtvrti, nepořádek na ulicích.  
 

- Problémy s přepadením nebo krádežemi se vám vyhnuly?  
 

Naštěstí ano. I proto můžu Rio jenom chválit. Jen s dopravou byly docela problémy.  
 

- Nejdříve jste bydlel v olympijské vesnici a později se přestěhoval do hotelu blíže vašemu závodišti. Proč?  
 

Právě kvůli té dopravě. Někdy trvalo přes hodinu, než jste dojel na trénink nebo závod. A to i přesto, že 
pořadatelé vybudovali extra pruhy pro akreditovaná auta.  
 

- To musela být velká změna. Na hrách v Londýně jste společně s jachtaři bydleli desítky kilometrů od centra 
dění.  
 

V tomhle bylo celé Rio specifické. Byli jsme opravdu jeden český tým. Když ostatní reprezentanti měli volno, 
chodili podporovat jiné. Ta přátelská atmosféra byla v Riu lepší než v Londýně.  
 

- Čím si to vysvětlujete?  
 

Asi tím, že většina z nás neměla možnost pozvat své rodinné příslušníky nebo přátele tak jako před čtyřmi roky 
v Londýně. Byli jsme více odkázáni sami na sebe a své realizační týmy.  
 

- Před olympiádou se hodně hovořilo o znečištěné vodě. Jaká byla vaše zkušenost?  
 

Při tréninku se toho v moři válelo opravdu hodně. Organizátoři jezdili v zátoce na loďkách a česadly 
odstraňovali odpadky, které plavaly na hladině.  
 

- Při vašem závodě však byla zátoka čistá.  
 

Ani jsem tomu nemohl uvěřit. Nechci je nějak podceňovat, ale myslím si, že měli velké štěstí. Místní tvrdí, že to 
hodně závisí i na směru větru nebo dešti.  
 

- Jinak vám záliv Guanabara, kde jste závodil, vyhovoval?  
 

Vítr byl hodně specifický a nepředvídatelný. V okolí byly celkem vysoké hory, které tohle velmi ovlivní. Naštěstí 
jsme závodili uvnitř zátoky, kde vítr nebyl tak silný jako na otevřeném moři pro jachtaře.  
 

- Před odletem jste mluvil o specifickém závodě, během kterého se může stát cokoli. Splnila se vaše 
očekávání?  
 

Pro mě je důležité, že jsem vylepšil umístění z Londýna. S tím přáním jsem do Ria odjížděl. Měl jsem obavu z 
proudů a odpadků ve vodě, nakonec největším problémem byl ten vítr.  
 

- Dá se na takové podmínky natrénovat v Evropě?  
 

Vždycky musíte trénovat na tom daném místě, protože můžete jezdit v podobných podmínkách, ale potom na 
místě netušíte, jak to bude fungovat. Musíte zjistit, jak se zachovat při změnách počasí nebo větru. Když 
chcete trénovat na Rio, musíte přímo tam.  
 

- Po vašem závodě jste měl pět dní volno. Jak jste ho využil?  
 



Navštívil jsem atletiku, tenis i moderní pětiboj. Poté jsem si prošel památky. Byly dobré vlny, takže došlo i na 
surfování.  
 

- Zbyl čas i na oslavy jednotlivých medailí?  
 

I na to byl čas. Jen oslavu zlaté medaile Lukáše Krpálka v party busu jsem nějak nestihl. Ale dalších příležitostí 
bylo mnoho.  
 

- Účastnil jste se slavnostního zahájení i ukončení. Co je vám osobně příjemnější?  
 

Asi to zakončení, atmosféra je tam daleko uvolněnější. Medailisté ukazují své cenné kovy. Navíc se nikde 
nečeká tak dlouho jako při zahájení. To jsme z vesnice vyjeli v pět hodin odpoledne a vraceli se až po půlnoci.  
 

- Slavnostnímu zakončení však nepřálo počasí. Celý den pršelo. Ani to vás neodradilo?  
 

Rozhodně ne, mě to baví. Ale plno sportovců právě kvůli dešti nešlo. Navíc Jaroslav Kulhavý získal stříbrnou 
medaili, tak byla ještě nějaká akce v Českém domě.  
 

- Takže se slavilo ještě během letu do Prahy?  
 

Moc ne. V Riu jsme nabrali tříhodinové zpoždění, protože se všechny věci do speciálu nevešly. Bylo to velmi 
dlouhé.  
 

---  
 

Pro mě je důležité, že jsem vylepšil umístění z Londýna. S tím přáním jsem do Ria odjížděl. Měl jsem obavu z 
proudů a odpadků ve vodě.  
 

Foto: Polepšil si Karel Lavický z Českých Budějovic skončil na olympiádě v Riu na 31. místě, o pět příček výše 
než v Londýně.  
Foto: archiv Karla Lavického  
 

O autorovi: David Mrzena, spolupracovník redakce  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Čechy  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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80. Olympijská regata v Riu skončila      
Skóre: 0.89  
Název: Olympijská regata v Riu skončila  
Zdroj: e-sportfoto.cz  
Datum: 22.08.2016  
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/oh-v-riu-jsou-minulosti-je-cas-hodnoceni/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel (3), Lavický (3), jachting, Českého, svazu, jachtingu  

https://www.e-sportfoto.cz/inpage/oh-v-riu-jsou-minulosti-je-cas-hodnoceni/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

81. Vydra Šmídová: Jachtař Lange? Bez jedné plíce neuvěřitelný výkon      



Skóre: 0.93  
Název: Vydra Šmídová: Jachtař Lange? Bez jedné plíce neuvěřitelný výkon  
Zdroj: ceskatelevize.cz  
Datum: 20.08.2016  
Autor: Cecilie Carranzaová Saroliová  
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/339107-vydra-smidova-jachtar-lange-bez-
jedne-plice-neuveritelny-vykon/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu (4), Jachting (2)  

http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/339107-vydra-smidova-jachtar-lange-bez-jedne-plice-neuveriteln
y-vykon/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

82. Na přehradě budou soutěžit plachetnice      
Skóre: 0.80  
Název: Na přehradě budou soutěžit plachetnice  
Zdroj: Mladá fronta Dnes  
Datum: 19.08.2016  
Str.: 18  
Mutace: Mladá fronta DNES - pardubický kraj  
Náklad: 246620  
Číslo: 194  
Rubrika: Kraj Pardubický  
Autor: (vot)  
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
ProfilID: ISA  
Domicil: M194I18H.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: Jachting  

Jachting  
 

Vysokomýtský Yacht Club pořádá o víkendu poblíž Ústupků 61. ročník závodu plachetnic Modrá vlajka Seče. 
Soutěží se v osmi lodních třídách, pravděpodobný start první rozjížďky je v sobotu v 10.30.  
Rozjížděk bude dohromady sedm; poslední možný start je v neděli ve 14 hodin.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - pardubický kraj  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

83. Jachtařské závody vyhráli Chorvaté a Novozélanďané, mezi ženami vládly Britky      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařské závody vyhráli Chorvaté a Novozélanďané, mezi ženami vládly Britky  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 18.08.2016  
Číslo: 231  
Rubrika: Ostatní sporty  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/jachtarske-zavody-vyhrali-chorvate-a-novozelandan
e-mezi-zenami-vladly-britky-20160818.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: f86a16dn0035.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Jachting  

Rio de Janeiro - Premiéru dámské jachtařské třídy 49er FX pod pěti kruhy vyhrály k radosti domácích fanoušků 
brazilské mistryně světa Martine Graelová a Kahena Kunzeová. Byly nejlepší v dnešní finálové rozjížďce a těsně 
nechaly za sebou Novozélanďanky Alex Maloneyovou a Molly Meechovou. Třetí byly Dánky Jena Hansenová a 
Katja Steen Salskovová-Iversenová.  
 



"  
 

V třídě 470 získali zlaté olympijské medaile britská posádka Hannah Millsová, Saskia Clarková a Chorvaté Sime 
Fantela s Igorem Mareničem. Třídu 49er jednoznačně ovládli úřadující mistři světa Peter Burling a Blair Tuke z 
Nového Zélandu.  
 

Millsové a Clarkové vzhledem k náskoku z předchozích rozjížděk stačilo tu finálovou dokončit, aby po stříbru z 
domácích OH v Londýně získaly tentokrát zlato. Ve finálové rozjížďce byly osmé.  
 

Ke stříbru se navzdory dvěma diskvalifikacím v předchozím průběhu olympijské regaty propracovaly obhájkyně 
zlata Novozélanďanky Jo Alehová a Polly Powrieová. Třetí skončila francouzská posádka Camille Lecointreová, 
Helene Defranceová.  
 

Fantela a Marenič při třetí olympijské účasti získali první medaili a hned zlatou. Vicemistři světa ve třídě 470 z 
roku 2014 v Riu nechali za sebou úřadující světové šampiony Mathewa Belchera a Willa Ryana z Austrálie. 
Bronz získali Řekové Panajotis Mantis a Pavlos Kagialis.  
 

Finálové rozjížďky mužských i ženských kategorií 470 se měly v Riu de Janeiro původně uskutečnit už ve 
středu, ale kvůli bezvětří byly odloženy na dnešek.  
 

Podle plánu dnes o medaile jeli jachtaři ve třídě 49er. Triumfem ve finálové rozjížďce potvrdili své vítězství 
Novozélanďané, kteří po stříbru z Londýna mají olympijské zlato. Druzí tentokrát skončili australští obhájci 
olympijského zlata Nathan Outteridge a Iain Jensen. Bronz při premiéře na OH získala německá posádka Erik 
Heil, Thomas Plössel.  
Jachting:  
 

Muži:  
 

470: 1. Fantela, Marenič (Chorv.) 43 bodů, 2. Belcher, Ryan (Austr.) 58, 3. Mantis, Kagialis (Řec.) 58, 4. 
McNay, Hughes (USA) 71, 5. Patience, Grube (Brit.) 75, 6. Dahlberg, Bergström (Švéd.) 79, 7. Bouvet, Mion 
(Fr.) 87, 8. Schmid, Reichstädter (Rak.) 87.  
 

49er: 1. Burling, Tuke (N. Zél.) 35, 2. Outteridge, Jensen (Austr.) 78, 3. Heil, Plössel (Něm.) 83, 4. Warrer, 
Lübeck (Dán.) 98, 5. D'Ortoli, Delpech (Fr.) 100, 6. Fletcher, Sign (Brit.) 100, 7. Y. Lange, K. Lange (Arg.) 111, 
8. Przybytek, Kolodzinski (Pol.) 118.  
 

Ženy:  
 

470: 1. Millsová, Clarková (Brit.) 44, 2. Alehová, Powrieová (N. Zél.) 54, 3. Lecointreová, Defranceová (Fr.) 62, 
4. Zegersová-Kyranakuová, Van Veenová (Niz.) 63, 5. Jošidaová, Jošiokaová (Jap.) 66, 6. Mraková, Macarolová 
(Slovin.) 67, 7. Haegerová, Provanchaová (USA) 69, 8. Oliveiraová, Barbachanová (Braz.) 76.  
 

49er FX: 1. Graelová, Kunzeová (Braz.) 48, 2. Maloneyová, Meechová (N. Zél.) 51, 3. Hansenová, 
Salskovová-Iversenová (Dán.) 54, 4. Echegoyenová, Betanzosová (Šp.) 60, 5. Contiová, Clapcichová (It.) 82, 
6. Steyaertová, Companová (Fr.) 85, 7. Bekkeringová, Duetzová (Niz.) 97, 8. Dobsonová, Ainsworthová (Brit.) 
101.  
 

Kompletní výsledky dnešního programu najdete ZDE."  
 

URL| 
http://www.denik.cz/ostatni_sport/jachtarske-zavody-vyhrali-chorvate-a-novozelandane-mezi-zenami-vladly-b
ritky-20160818.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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84. Jachtařské závody vyhráli na OH domácí Brazilky, Britky, Chorvaté a 
Novozélanďané      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařské závody vyhráli na OH domácí Brazilky, Britky, Chorvaté a Novozélanďané  
Zdroj: Sport.cz  
Datum: 18.08.2016  
Číslo: 231  
Rubrika: Ostatní sporty  
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/803583-jachtarske-zavody-vyhrali-na-oh-domaci-brazilky-
britky-chorvate-a-novozelandane.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: D4Ma16DN0067.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Jachting  

Premiéru dámské jachtařské třídy 49er FX pod pěti kruhy vyhrály k radosti domácích fanoušků brazilské 
mistryně světa Martine Graelová a Kahena Kunzeová. Byly nejlepší v čtvrteční finálové rozjížďce a těsně 
nechaly za sebou Novozélanďanky Alex Maloneyovou a Molly Meechovou. Třetí byly Dánky Jena Hansenová a 
Katja Steen Salskovová-Iversenová.  
 

V jachtařské třídě 470 získali zlaté olympijské medaile britská posádka Hannah Millsová, Saskia Clarková a 
Chorvaté Sime Fantela s Igorem Mareničem. Třídu 49er jednoznačně ovládli úřadující mistři světa Peter Burling 
a Blair Tuke z Nového Zélandu.  
 

Millsové a Clarkové vzhledem k náskoku z předchozích rozjížděk stačilo tu finálovou dokončit, aby po stříbru z 
domácích OH v Londýně získaly tentokrát zlato. Ve finálové rozjížďce byly osmé.  
 

Ke stříbru se navzdory dvěma diskvalifikacím v předchozím průběhu olympijské regaty propracovaly obhájkyně 
zlata Novozélanďanky Jo Alehová a Polly Powrieová. Třetí skončila francouzská posádka Camille Lecointreová, 
Helene Defranceová.  
 

Fantela a Marenič při třetí olympijské účasti získali první medaili a hned zlatou. Vicemistři světa ve třídě 470 z 
roku 2014 v Riu nechali za sebou úřadující světové šampiony Mathewa Belchera a Willa Ryana z Austrálie. 
Bronz získali Řekové Panajotis Mantis a Pavlos Kagialis.  
 

Finálové rozjížďky mužských i ženských kategorií 470 se měly v Riu de Janeiro původně uskutečnit už ve 
středu, ale kvůli bezvětří byly odloženy.  
 

Podle plánu o medaile jeli jachtaři ve třídě 49er. Triumfem ve finálové rozjížďce potvrdili své vítězství 
Novozélanďané, kteří po stříbru z Londýna mají olympijské zlato. Druzí tentokrát skončili australští obhájci 
olympijského zlata Nathan Outteridge a Iain Jensen. Bronz při premiéře na OH získala německá posádka Erik 
Heil, Thomas Plössel.  
 

Jachting:  
 

Muži:  
 

470:  
 

1. Fantela, Marenič (Chorv.) 43 bodů  
 

2. Belcher, Ryan (Austr.) 58  
 

3. Mantis, Kagialis (Řec.) 58  
 

4. McNay, Hughes (USA) 71  
 

5. Patience, Grube (Brit.) 75  



 

6. Dahlberg, Bergström (Švéd.) 79  
 

7. Bouvet, Mion (Fr.) 87  
 

8. Schmid, Reichstädter (Rak.) 87.  
 

49er  
 

1. Burling, Tuke (N. Zél.) 35  
 

2. Outteridge, Jensen (Austr.) 78  
 

3. Heil, Plössel (Něm.) 83  
 

4. Zegersová-Kyranakuová, Van Veenová (Niz.) 63  
 

5. Jošidaová, Jošiokaová (Jap.) 66  
 

6. Mraková, Macarolová (Slovin.) 67  
 

7. Haegerová, Provanchaová (USA) 69  
 

8. Oliveiraová, Barbachanová (Braz.) 76  
 

Ženy:  
 

470:  
 

1. Millsová, Clarková (Brit.) 44  
 

2. Alehová, Powrieová (N. Zél.) 54  
 

3. Lecointreová, Defranceová (Fr.) 62  
 

4. Zegersová-Kyranakuová, Van Veenová (Niz.) 63  
 

5. Jošidaová, Jošiokaová (Jap.) 66  
 

6. Mraková, Macarolová (Slovin.) 67  
 

7. Haegerová, Provanchaová (USA) 69  
 

8. Oliveiraová, Barbachanová (Braz.) 76.  
 

49er FX:  
 

1. Graelová, Kunzeová (Braz.) 48  
 



2. Maloneyová, Meechová (N. Zél.) 51  
 

3. Hansenová, Salskovová-Iversenová (Dán.) 54  
 

4. Echegoyenová, Betanzosová (Šp.) 60  
 

5. Contiová, Clapcichová (It.) 82  
 

6. Steyaertová, Companová (Fr.) 85  
 

7. Bekkeringová, Duetzová (Niz.) 97  
 

8. Dobsonová, Ainsworthová (Brit.) 101  
 

URL| 
https://www.sport.cz/clanek/803583-jachtarske-zavody-vyhrali-na-oh-domaci-brazilky-britky-chorvate-a-novo
zelandane.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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85. Jachtařka Fenclová Kozelská: Těšila jsem se domů, Rio mi k srdci nepřirostlo      
Skóre: 0.84  
Název: Jachtařka Fenclová Kozelská: Těšila jsem se domů, Rio mi k srdci nepřirostlo  
Zdroj: sport.aktualne.centrum.cz  
Datum: 18.08.2016  
Číslo: 231  
Rubrika: Olympijské hry  
Autor: Marek Janoš  
Odkaz:   https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/jachtarka-fenclova-kozelska-tesila-jsem-se-do
mu-ale-start-na/r%7ed983903064a911e6851c002590604f2e/   
ProfilID: ISA  
Domicil: k2za16dn0025.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Jachting, jachtingu  

Česká jachtařka se těsně neprobojovala do finále olympijské regaty, když skončila dvanáctá. Co si z Ria 
zapamatujete? Abych pravdu řekla, tak město mi k srdci  
 

Co si z Ria zapamatujete?  
 

Abych pravdu řekla, tak město mi k srdci nepřirostlo. Člověk je z Evropy zvyklý na nějaký standard a v Brazílii 
to kolikrát vypadá úplně jinak. Bydleli jsme v takové špatné čtvrti mimo olympijskou vesnici. Chodili jsme 
špinavými ulicemi, ve kterých se pohybovalo spoustu bezdomovců. Rio de Janeiro jako velkoměsto na mě 
dojem neudělalo, těšila jsem se domů.  
 

Opravdu vás nic nezaujalo?  
 

Když člověk vyjel na vodu, tak se mu otevřela krásná scenérie města. Už během návštěvy Ria minulý rok jsme 
obešli všechna nejznámější místa, která jsou teda pěkná, ale tak na dva dny a letět zase někam jinam. 
(úsměv)  
 

Jak se vám líbí zpátky v Česku, ve fanzóně na Lipně?  
 

Upřímně mě překvapilo, kolik přišlo lidí. Atmosféra byla úžasná. Tolik podpisů jsem nerozdala za celý život. Pro 
mě to byl super zážitek.  
 



Letadlem asi létáte často, ale jaké to je letět vrtulníkem?  
 

Úplná bomba! Pro mě to byl zážitek, protože s námi dělali různé ptákovinky, obletěli jsme dvě kolečka nad 
Českým Krumlovem, takže super.  
 

Jak jste spokojená se sportovními výsledky?  
 

Mrzelo mě, že jsem se neprobojovala do finálové rozjížďky a neumístila jsem se do desátého místa. Na druhou 
stranu i dvanácté místo je pro mě pěkný výsledek, se kterým jsem nakonec spokojená.  
 

Jachting je hodně závislý na přírodních podmínkách. Jak vítr ovlivnil vaše závody?  
 

Oproti loňské testovací regatě, kdy vůbec nefoukalo, tak tentokrát byl vítr po celý závod. Hodně nás to 
překvapilo, protože nebyl ani jeden den, kdy bychom nevyvažovali. Trošku nás to mrzelo, protože jsme chtěli 
aspoň jeden nebo dva klidnější dny, aby se pořadí promíchalo. Takto to měly jednodušší specialistky na silnější 
vítr.  
 

Za čtyři roky bude olympiáda v Tokiu. Uvidíme vás ještě startovat?  
 

To není jisté, možná byly letošní olympijské hry v Riu moje poslední. Mám rodinu, takže to bude záviset i na 
tom. Možná si naplánujeme s manželem druhé dítě, takže teď nedokážu říct, zda pojedu.  
 

Jaká je šance?  
 

Určitě si nechám ještě nějaký čas na rozmyšlenou. Za nějakou dobu, třeba za půl roku se rozhodnu. V 
jachtingu se dá pokračovat relativně dlouho. Po prvním dítěti byl s pomocí babiček návrat relativně 
jednoduchý. Se dvěma dětmi by to možná bylo těžší. Chci to nechat otevřené.  
 

URL| 
https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/jachtarka-fenclova-kozelska-tesila-jsem-se-domu-ale-start-na/rd9839
03064a911e6851c002590604f2e/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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86. Jachtařské závody vyhráli Chorvaté a Novozélanďané, mezi ženami vládly Britky      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařské závody vyhráli Chorvaté a Novozélanďané, mezi ženami vládly Britky  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 18.08.2016  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/jachtarske-zavody-vyhrali-chorvate-a-novozelandan
e-mezi-zenami-vladly-britky-20160818.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Jachting  

http://www.denik.cz/ostatni_sport/jachtarske-zavody-vyhrali-chorvate-a-novozelandane-mezi-zenami-vladly-b
ritky-20160818.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

87. Jachtařskou třídu 470 vyhráli na OH Britky a Chorvaté      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařskou třídu 470 vyhráli na OH Britky a Chorvaté  
Zdroj: sport.cz  
Datum: 18.08.2016  
Autor: Britky Hannah Millsová, Benoit Tessier  



Odkaz:   https://www.sport.cz/loh/ostatni-sporty/clanek/803583-jachtarskou-tridu-470-vyhrali-
na-oh-britky-a-chorvate.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Jachting  

https://www.sport.cz/loh/ostatni-sporty/clanek/803583-jachtarskou-tridu-470-vyhrali-na-oh-britky-a-chorvate.
html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

88. Jachtařka Fenclová Kozelská: Těšila jsem se domů, Rio mi k srdci nepřirostlo      
Skóre: 0.84  
Název: Jachtařka Fenclová Kozelská: Těšila jsem se domů, Rio mi k srdci nepřirostlo  
Zdroj: baksy.cz  
Datum: 18.08.2016  
Odkaz:   http://www.baksy.cz/news/9473/jachtarka-fenclova-kozelska-tesila-jsem-se-domu-rio-
mi-k-srdci-neprirostlo   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Jachting, jachtingu  

http://www.baksy.cz/news/9473/jachtarka-fenclova-kozelska-tesila-jsem-se-domu-rio-mi-k-srdci-neprirostlo  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

89. Jachtařka Fenclová Kozelská: Těšila jsem se domů, Rio mi k srdci nepřirostlo      
Skóre: 0.84  
Název: Jachtařka Fenclová Kozelská: Těšila jsem se domů, Rio mi k srdci nepřirostlo  
Zdroj: aktualne.cz  
Datum: 18.08.2016  
Autor: Veronika Kozelská-Fenclová, Eva Skořepová  
Odkaz:   https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/jachtarka-fenclova-kozelska-tesila-jsem-se-do
mu-ale-start-na/r%7ed983903064a911e6851c002590604f2e/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Jachting, jachtingu  

https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/jachtarka-fenclova-kozelska-tesila-jsem-se-domu-ale-start-na/r  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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90. Čtyřiapadesátiletý jachtař triumfoval v Riu jen s polovinou plic      
Skóre: 0.80  
Název: Čtyřiapadesátiletý jachtař triumfoval v Riu jen s polovinou plic  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 17.08.2016  
Číslo: 230  
Rubrika: Ostatní sporty  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-ctyriapadesatilety-jachtar-tral-v-riu-jen-s-p
olovinou-plic-20160817.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: f86a16dm00ch.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachtingu  

Rio de Janeiro - Po 36 letech snění se argentinský jachtařský veterán Santiago Lange dočkal v Riu de Janeiro 
zlaté olympijské medaile. Čtyřiapadesátiletý jachtař v Brazílii triumfoval ve smíšené posádce s Cecilií 
Carranzaovou Saroliovou ve třídě Narca 17 a postaral se o senzaci - nejenže byl nejstarším účastníkem 
olympijské regaty, navíc závodí jen s jednou plící.  
 



"  
 

"O téhle medaili jsem snil od olympijských her v Moskvě v roce 1980," řekl Lange. Před necelým rokem přitom 
ani nevěděl, zda start v Riu zvládne. Lékaři mu totiž kvůli zhoubnému nádoru odebrali levý plicní lalok. "Někdo 
tam nahoře si asi řekl, že si ji zasloužím," radoval se ze zisku zlaté medaile po úspěšném boji s rakovinou.  
 

V nové třídě Narca 17 Lange o bod uhájil vítězství a překonal svá úspěšná bronzová vystoupení na 
olympijských hrách v letech 2004 a 2008, kde závodil ve třídě Tornado. "Plachtit se Santim, to je jako hrát s 
Messim fotbal," pochvalovala si svého partnera Carranzaová Saroliová, jež by v devětadvaceti letech mohla být 
jeho dcera.  
 

Lange nicméně v Riu triumf oslavil se svými syny Klausem a Yagem, kteří startují v jachtingu ve třídě 49er a 
medailový závod je čeká až ve čtvrtek. Navzdory věku si Lange dokáže představit i start na příštích hrách v 
Tokiu v roce 2020, zastavit ho prý může jen bolavé koleno."  
 

URL| 
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-ctyriapadesatilety-jachtar-tral-v-riu-jen-s-polovinou-plic-20160817
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Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

91. Ani rakovina ho nezlomila. Jachtař si splnil sen, který začal snít ještě za Brežněva      
Skóre: 0.80  
Název: Ani rakovina ho nezlomila. Jachtař si splnil sen, který začal snít ještě za Brežněva  
Zdroj: tiscali.cz  
Datum: 17.08.2016  
Odkaz:   http://loh2016.tiscali.cz/ani-rakovina-ho-nezlomila-jachtar-si-splnil-sen-ktery-zacal-snit
-jeste-za-brezneva-283527   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu  

http://loh2016.tiscali.cz/ani-rakovina-ho-nezlomila-jachtar-si-splnil-sen-ktery-zacal-snit-jeste-za-brezneva-283
527  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

92. Čtyřiapadesátiletý jachtař triumfoval v Riu jen s polovinou plic      
Skóre: 0.80  
Název: Čtyřiapadesátiletý jachtař triumfoval v Riu jen s polovinou plic  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 17.08.2016  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-ctyriapadesatilety-jachtar-tral-v-riu-jen-s-p
olovinou-plic-20160817.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu  

http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-ctyriapadesatilety-jachtar-tral-v-riu-jen-s-polovinou-plic-20160817
.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

93. Čtyřiapadesátiletý jachtař triumfoval v Riu jen s polovinou plic      
Skóre: 0.80  
Název: Čtyřiapadesátiletý jachtař triumfoval v Riu jen s polovinou plic  
Zdroj: ceskenoviny.cz  
Datum: 17.08.2016  



Odkaz:   http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctyriapadesatilety-jachtar-triumfoval-v-riu-jen-s-pol
ovinou-plic/1382762   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu  

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctyriapadesatilety-jachtar-triumfoval-v-riu-jen-s-polovinou-plic/1382762  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

94. Je to jako hrát fotbal s Messim, říkají o jachtařské legendě Langem      
Skóre: 0.91  
Název: Je to jako hrát fotbal s Messim, říkají o jachtařské legendě Langem  
Zdroj: ceskatelevize.cz  
Datum: 17.08.2016  
Autor: Cecilie Carranzaová Saroliová  
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338644-je-to-jako-hrat-fotbal-s-messim-ri
kaji-o-jachtarske-legende-langem/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu (5)  

http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338644-je-to-jako-hrat-fotbal-s-messim-rikaji-o-jachtarske-legen
de-langem/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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95. Byl bych rád, kdyby to bylo lepší, hodnotí surfař Lavický své 31. místo      
Skóre: 0.87  
Název: Byl bych rád, kdyby to bylo lepší, hodnotí surfař Lavický své 31. místo  
Zdroj: ceskatelevize.cz  
Datum: 16.08.2016  
Autor: Belgičanka Evi Van Ackerová  
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338491-byl-bych-rad-kdyby-to-bylo-lepsi-
hodnoti-surfar-lavicky-sve-31-misto/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel (2), Lavický (2)  

http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338491-byl-bych-rad-kdyby-to-bylo-lepsi-hodnoti-surfar-lavicky-s
ve-31-misto/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

96. OBRAZEM: Přehradu Křetínka u Letovic rozčeřily jachty. Při Srandaregatě      
Skóre: 0.80  
Název: OBRAZEM: Přehradu Křetínka u Letovic rozčeřily jachty. Při Srandaregatě  
Zdroj: blanensky.denik.cz  
Datum: 15.08.2016  
Číslo: 228  
Rubrika: Ostatní sporty  
Autor: Jan Charvát  
Odkaz:   http://blanensky.denik.cz/ostatni_region/obrazem-prehradu-kretinka-u-letovic-rozcerily
-jachty-pri-srandaregate-20160815.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Ta16DK0006.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachtingu  

Letovice – Napnuté plachy a příď rozráží vodní hladinu. Kdo vyhraje tuto rozjížďku? Letovický oddíl jachtingu 
pořádal o víkendu na přehradě Křetínka tradiční závody lodí. V pořadí už patnáctou Srandaregatu.  
 



"Startovalo při ní jedenáct posádek. Dvoudenní závod vyhrála posádka František Forman s kosatnicí Zdenou 
Kubanovou před lodí Karla Hodera. Třetí skončil Petr Švancara. "Název jsme vymysleli podle toho, že se u nás 
jezdí podle vlastních pravidel. Lodě všech tříd dohromady. V sobotu to s větrem bylo špatné. Nefoukalo, ale v 
neděli se to naštěstí trošku spravilo," uvedla předsedkyně letovického oddílu jachtařů Hana Keršnerová."  
 

URL| 
http://blanensky.denik.cz/ostatni_region/obrazem-prehradu-kretinka-u-letovic-rozcerily-jachty-pri-srandaregat
e-20160815.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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97. OBRAZEM: Přehradu Křetínka u Letovic rozčeřily jachty. Při Srandaregatě      
Skóre: 0.80  
Název: OBRAZEM: Přehradu Křetínka u Letovic rozčeřily jachty. Při Srandaregatě  
Zdroj: blanensky.denik.cz  
Datum: 15.08.2016  
Odkaz:   http://blanensky.denik.cz/ostatni_region/obrazem-prehradu-kretinka-u-letovic-rozcerily
-jachty-pri-srandaregate-20160815.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu  

http://blanensky.denik.cz/ostatni_region/obrazem-prehradu-kretinka-u-letovic-rozcerily-jachty-pri-srandaregat
e-20160815.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

98. RIO 2016: Windsurfař Karel Lavický skončil na olympijských hrách jednatřicátý      
Skóre: 0.94  
Název: RIO 2016: Windsurfař Karel Lavický skončil na olympijských hrách jednatřicátý  
Zdroj: budejckadrbna.cz  
Datum: 15.08.2016  
Odkaz:   http://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/ceskobudejovicko/12473-rio-2016-windsurfar-ka
rel-lavicky-skoncil-na-olympijskych-hrach-jednatricaty.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel (4), Lavický (4)  

http://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/ceskobudejovicko/12473-rio-2016-windsurfar-karel-lavicky-skoncil-na-ol
ympijskych-hrach-jednatricaty.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

99. ŽIVĚ: Božské Rio o nadějích v atletice a sbírce českých medailí      
Skóre: 0.80  
Název: ŽIVĚ: Božské Rio o nadějích v atletice a sbírce českých medailí  
Zdroj: novinky.cz  
Datum: 14.08.2016  
Číslo: 227  
Rubrika: Domácí  
Odkaz:   https://www.novinky.cz/domaci/411881-zive-bozske-rio-o-nadejich-v-atletice-a-sbirce-c
eskych-medaili.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: Wn227040.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachtingu  

Vysílání studia Božské Rio pokračuje na serveru Sport.cz i v neděli. Budete moci sledovat vše podstatné, co se 
týká letních her v brazilské metropoli. S Janem Navrátilem, trenérem českého veslařského klubu se rozebere 
třetí místo skifaře Ondřeje Synka a tenistka Klára Koukalová, vítězka FedCupu, okomentuje zisk bronzových 
medailí Petry Kvitové ve dvouhře a Lucie Šafářová a Barbory Strýcové ve čtyřhře.  
 



V neděli budou pokračovat atletické disciplíny. Výkony a šance českých zástupců bude hodnotit desetibojař 
Marek Lukáš, kterému jen těsně utekla účast v Riu. V neděli je na programu kvalifikace skoků o tyči, kde 
máme dva zástupce a to Jana Kudličku a Michala Balnera.  
 

Božské Rio  
 

Běžec Pavel Maslák skončil v běhu na 400 metrů v semifinále. Halovému mistrovi světa ani jeho letošní 
maximum 45,06 sekundy mu na postup nestačilo. Rovněž před čtyřmi lety v Londýně skončil v semifinále  
 

Během na 800 metrů a hod oštěpem jsou disciplíny, kterými pokračuje ženský sedmiboj. Kateřině Cachové 
patří zatím patnácté místo a Elišce Klučinové 18. pozice.  
 

Předchozí díly můžete sledovat zdeNeděle bude patřit jachtingu. Jachtařka Veronika Kozelská Fenclová 
obsadila ve třídě Laser Radial 12. místo a do finálové desítky těsně nepostoupila. V mužské třídě Laser se závěr 
olympijské regaty nevydařil ani Viktoru Teplému, který po dvou nejhorších výsledcích v celé soutěži (32. a 34. 
místo) klesl na konečné 28. místo.  
 

Ve vysílání Božského Ria okomentuje bitvy o medailové pozice v golfu nejlepší český golfový trenér Karel 
Skopový junior. Tento sport se dostal na hry do Ria po dlouhých 112 letech. Mezi hráči je také Alex Čejka, 
rodák z Mariánských Lázní reprezentující Německo.  
 

Studiem Božské Rio vás bude provázet Radek Šilhan.  
 

URL| 
https://www.novinky.cz/domaci/411881-zive-bozske-rio-o-nadejich-v-atletice-a-sbirce-ceskych-medaili.html  
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100. Měl jistý triumf, přesto jachtař Van Rijsselberghe vyhrál i finálovou jízdu      
Skóre: 0.80  
Název: Měl jistý triumf, přesto jachtař Van Rijsselberghe vyhrál i finálovou jízdu  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 14.08.2016  
Číslo: 227  
Rubrika: Zprávy iDNES.cz /Vodní sporty  
Autor: iDNES.cz, ČTK  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/jachting-cur-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160814_223137_oh-vodni-sp
orty_mt2   
ProfilID: ISA  
Domicil: wj227052.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický, jachting  

Nizozemský jachtař Dorian van Rijsselberghe potvrdil už jistý olympijský triumf ve třídě RS:X výhrou ve 
finálové rozjížďce. Také druhé místo mělo stejné obsazení jako před čtyřmi lety v Londýně, obsadil ho Brit Nick 
Dempsey, třetí skončil Francouz Pierre le Coq.  
 

Stejná disciplína žen vynesla olympijské zlato Charline Piconové z Francie, která přitom byla před finálovou 
jízdou až čtvrtá. Stříbro získala Číňanka Čchen Pchej-na a bronz Stefanija Jelfutinová z Ruska.  
 

Sedmadvacetiletý Nizozemec si zlatou medaili zajistil s předstihem už po dvanácté, poslední jízdě základní části 
soutěže. Před Dempseym vedl o 21 bodů, přičemž britský surfař mohl tuto ztrátu ve finále snížit nejvýš o 18 
bodů.  
 

Ve finálové jízdě pro nejlepší desítku se už nepředstavil český reprezentant Karel Lavický. Po dvanácti 
rozjížďkách obsadil konečné 31. místo.  
 

Zato soutěž žen měla mnohem dramatičtější závěr. Po 12 jízdách se o prvenství dělily Italka Flavia 



Tartagliniová s devatenáctiletou Jelfutinovou, ale za nimi čekaly na šanci čtyři další jachtařky včetně španělské 
vítězky z Londýna Mariny Alabauové.  
 

Mistryni světa Piconové stačilo ve finále k celkovému triumfu druhé místo, Jelfutinová zachránila olympijskou 
medaili sedmou pozicí, neboť Italka dojela až za ní.  
 

URL| http://oh.idnes.cz/jachting-cur-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160814_223137_oh-vodni-sporty_mt2  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

101. V Riu se poběží finále stovky, Bolt zaútočí na sedmé zlato      
Skóre: 0.80  
Název: V Riu se poběží finále stovky, Bolt zaútočí na sedmé zlato  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 14.08.2016  
Číslo: 227  
Rubrika: Atletika  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://www.denik.cz/atletika/loh2016v-riu-se-pobezi-finale-stovky-bolt-zautoci-na-sed
me-zlato-20160814.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: f86a16dj00ad.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karla, Lavického  

Rio de Janeiro - Po zlatém týdnu plaveckého krále Michaela Phelpse se do role hlavní hvězdy olympijských 
soutěží v Riu de Janeiro dostane jamajský sprinter Usain Bolt. V noci na pondělí by si ve finále stovky rád 
připsal sedmé olympijské vítězství.  
 

"  
 

Vyhrát stovku třikrát za sebou se na OH ještě nikomu nepodařilo. Bolt však není zdaleka takovým favoritem 
jako v minulosti. Jeho letošní sezonu poznamenala zranění a čas 9,88 ho řadí v tabulkách až na čtvrté místo. 
Jeho největší rival Američan Justin Gatlin je o osm setin rychlejší.  
 

Podobná situace nastala i v sobotních rozbězích. Bolt ten svůj snadno vyhrál za 10,07, nejrychlejším mužem 
prvního kola ale byl s časem 10,01 Gatlin. Ten už také má olympijské zlato, z roku 2004, a v 34 letech může 
být nejstarším olympijským vítězem ve sprintu v historii.  
 

Kvalifikace dnes čeká výškaře Jaroslava Bábu, který skáče na čtvrté olympiádě. Hned z té první si z Atén 
přivezl bronz, naopak v Londýně neprošel kvalifikací.  
 

Také Eva Vrabcová-Nývltová startuje pod pěti kruhy počtvrté, ale až dosud to bylo vždy v lyžařských závodech 
na zimních hrách. V Riu se dnes postaví na start maratonu.  
 

Filip Nepejchal se představí ve střelbě libovolnou malorážkou na 3x40 ran, první část soutěže v 
synchronizovaném plavání čeká Soňu Bernardovou a Alžbětu Dufkovou. Posledním kolem vyvrcholí soutěž 
golfistů, finále jachtařské třídy RS:X bude už bez Karla Lavického. O prestižní titul ve sprintu se utkají britští 
dráhoví cyklisté Jason Kenny a Callum Skinner."  
 

URL| 
http://www.denik.cz/atletika/loh2016v-riu-se-pobezi-finale-stovky-bolt-zautoci-na-sedme-zlato-20160814.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

102. Mezi jachtaři slaví olympijské zlato Van Rijsselberghe i Piconová      
Skóre: 0.80  



Název: Mezi jachtaři slaví olympijské zlato Van Rijsselberghe i Piconová  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 14.08.2016  
Číslo: 227  
Rubrika: Ostatní sporty  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-jachtari-slavi-olympijske-zlato-van-rijsselbe
rghe-i-piconova-20160814.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: f86a16dj0012.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

Rio de Janeiro - Nizozemský jachtař Dorian van Rijsselberghe potvrdil už jistý olympijský triumf ve třídě RS:X 
výhrou ve finálové rozjížďce. Také druhé místo mělo stejné obsazení jako před čtyřmi lety v Londýně, obsadil 
ho Brit Nick Dempsey, třetí skončil Francouz Pierre le Coq.  
 

"  
 

Tatáž disciplína žen vynesla olympijské zlato Charline Piconové z Francie, která přitom byla před finálovou 
jízdou až čtvrtá. Stříbro získala Číňanka Čchen Pchej-na a bronz Stefanija Jelfutinová z Ruska.  
 

Sedmadvacetiletý Nizozemec si zlatou medaili zajistil s předstihem už po dvanácté, poslední jízdě základní části 
soutěže. Před Dempseym vedl o 21 bodů, přičemž britský surfař mohl tuto ztrátu ve finále snížit nejvýš o 18 
bodů.  
 

Ve finálové jízdě pro nejlepší desítku se už nepředstavil český reprezentant Karel Lavický. Po dvanácti 
rozjížďkách obsadil konečné 31. místo.  
 

Zato soutěž žen měla mnohem dramatičtější závěr. Po 12 jízdách se o prvenství dělily Italka Flavia 
Tartagliniová s devatenáctiletou Jelfutinovou, ale za nimi čekaly na šanci čtyři další jachtařky včetně španělské 
vítězky z Londýna Mariny Alabauové. Mistryni světa Piconové stačilo ve finále k celkovému triumfu druhé místo, 
Jelfutinová zachránila olympijskou medaili sedmou pozicí, neboť Italka dojela až za ní.  
Jachting:  
 

Muži:  
 

RS:X: 1. Van Rijsselberghe (Niz.) 25, 2. Dempsey (Brit.) 52, 3. Le Coq (Fr.) 86, 4. Myszka (Pol.) 88, 5. 
Kokkalanis (Řec.) 96, 6. Wilhelm (Něm.) 100, 7. Santos (Braz.) 118, 8. Cheng (Hong.) 126, …31. Lavický (ČR).  
 

Ženy:  
 

RS:X: 1. Piconová (Fr.) 64, 2. Čchen Pchej-na (Čína) 66, 3. Jelfutinová (Rus.) 69, 4. De Geusová (Niz.) 70, 5. 
Alabauová (Šp.) 71, 6. Tartagliniová (It.) 71, 7. Davidovichová (Izr.) 78, 8. Freitasová (Braz.) 80."  
 

URL| 
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-jachtari-slavi-olympijske-zlato-van-rijsselberghe-i-piconova-20160
814.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

103. Jachtař Van Rijsselberghe potvrdil jistý triumf finálovou výhrou      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtař Van Rijsselberghe potvrdil jistý triumf finálovou výhrou  
Zdroj: Sport.cz  
Datum: 14.08.2016  
Číslo: 227  
Rubrika: Vodní sporty  
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/802060-jachtar-van-rijsselberghe-potvrdil-jisty-triumf-fina



lovou-vyhrou.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: D4Ma16DJ0079.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

Nizozemský jachtař Dorian van Rijsselberghe potvrdil už jistý olympijský triumf ve třídě RS:X výhrou ve 
finálové rozjížďce. Také druhé místo mělo stejné obsazení jako před čtyřmi lety v Londýně, obsadil ho Brit Nick 
Dempsey, třetí skončil Francouz Pierre le Coq.  
 

Tatáž disciplína žen vynesla olympijské zlato Charline Piconové z Francie, která přitom byla před finálovou 
jízdou až čtvrtá. Stříbro získala Číňanka Čchen Pchej-na a bronz Stefanija Jelfutinová z Ruska.  
 

Sedmadvacetiletý Nizozemec si zlatou medaili zajistil s předstihem už po dvanácté, poslední jízdě základní části 
soutěže. Před Dempseym vedl o 21 bodů, přičemž britský surfař mohl tuto ztrátu ve finále snížit nejvýš o 18 
bodů.  
 

Ve finálové jízdě pro nejlepší desítku se už nepředstavil český reprezentant Karel Lavický. Po dvanácti 
rozjížďkách obsadil konečné 31. místo.  
 

Zato soutěž žen měla mnohem dramatičtější závěr. Po 12 jízdách se o prvenství dělily Italka Flavia 
Tartagliniová s devatenáctiletou Jelfutinovou, ale za nimi čekaly na šanci čtyři další jachtařky včetně španělské 
vítězky z Londýna Mariny Alabauové. Mistryni světa Piconové stačilo ve finále k celkovému triumfu druhé místo, 
Jelfutinová zachránila olympijskou medaili sedmou pozicí, neboť Italka dojela až za ní.  
 

XXXI. letní olympijské hry v Riu de Janeiro:  
 

Jachting:  
 

Muži:  
 

RS:X:  
 

1. Van Rijsselberghe (Niz.) 25  
 

2. Dempsey (Brit.) 52  
 

3. Le Coq (Fr.) 86  
 

4. Myszka (Pol.) 88  
 

5. Kokkalanis (Řec.) 96  
 

6. Wilhelm (Něm.) 100  
 

7. Santos (Braz.) 118  
 

8. Cheng (Hong.) 126  
 

...31. Lavický (ČR)  
 

Ženy:  
 

RS:X:  



 

1. Piconová (Fr.) 64  
 

2. Čchen Pchej-na (Čína) 66  
 

3. Jelfutinová (Rus.) 69  
 

4. De Geusová (Niz.) 70  
 

5. Alabauová (Šp.) 71  
 

6. Tartagliniová (It.) 71  
 

7. Davidovichová (Izr.) 78  
 

8. Freitasová (Braz.) 80  
 

URL| 
https://www.sport.cz/clanek/802060-jachtar-van-rijsselberghe-potvrdil-jisty-triumf-finalovou-vyhrou.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

104. Měl jistý triumf, přesto jachtař Van Rijsselberghe vyhrál i finálovou jízdu      
Skóre: 0.80  
Název: Měl jistý triumf, přesto jachtař Van Rijsselberghe vyhrál i finálovou jízdu  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 14.08.2016  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/jachting-cur-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160814_223137_oh-vodni-sp
orty_mt2   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

http://oh.idnes.cz/jachting-cur-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160814_223137_oh-vodni-sporty_mt2  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

105. Mezi jachtaři slaví olympijské zlato Van Rijsselberghe i Piconová      
Skóre: 0.80  
Název: Mezi jachtaři slaví olympijské zlato Van Rijsselberghe i Piconová  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 14.08.2016  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-jachtari-slavi-olympijske-zlato-van-rijsselbe
rghe-i-piconova-20160814.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-jachtari-slavi-olympijske-zlato-van-rijsselberghe-i-piconova-20160
814.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

106. Jachtař Van Rijsselberghe potvrdil jistý triumf finálovou výhrou      



Skóre: 0.80  
Název: Jachtař Van Rijsselberghe potvrdil jistý triumf finálovou výhrou  
Zdroj: sport.cz  
Datum: 14.08.2016  
Autor: Dorian Van Rijsselberghe  
Odkaz:   https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/802060-jachtar-van-rijsselberghe-potvrd
il-jisty-triumf-finalovou-vyhrou.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/802060-jachtar-van-rijsselberghe-potvrdil-jisty-triumf-finalovou-
vyhrou.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

107. Nizozemec Van Rijsselberghe potvrdil jachtařský triumf finálovou výhrou      
Skóre: 0.80  
Název: Nizozemec Van Rijsselberghe potvrdil jachtařský triumf finálovou výhrou  
Zdroj: ceskatelevize.cz  
Datum: 14.08.2016  
Autor: Dorian Van Rijsselberghe  
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338268-nizozemec-van-rijsselberghe-potv
rdil-jachtarsky-triumf-finalovou-vyhrou/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338268-nizozemec-van-rijsselberghe-potvrdil-jachtarsky-triumf-fi
nalovou-vyhrou/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

108. ŽIVĚ: Božské Rio o nadějích v atletice a sbírce českých medailí      
Skóre: 0.80  
Název: ŽIVĚ: Božské Rio o nadějích v atletice a sbírce českých medailí  
Zdroj: novinky.cz  
Datum: 14.08.2016  
Autor: Moderátor Libor Bouček  
Odkaz:   https://www.novinky.cz/domaci/411881-zive-bozske-rio-o-nadejich-v-atletice-a-sbirce-c
eskych-medaili.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu  

https://www.novinky.cz/domaci/411881-zive-bozske-rio-o-nadejich-v-atletice-a-sbirce-ceskych-medaili.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

109. Veronika Kozelská Fenclová finále v jachtingu nepojede      
Skóre: 0.84  
Název: Veronika Kozelská Fenclová finále v jachtingu nepojede  
Zdroj: ČT 1  
Datum: 14.08.2016  
Relace: Branky, body, vteřiny  
Pořadí: 6  
Moderátor: Jan SMETANA  
Hosté: Veronika KOZELSKÁ FENCLOVÁ  
Rozsah: 00:00:37  
Čas vysílání: 19:52:34  
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: TR  



Klíčová slova: jachtingu  

Jan SMETANA, moderátor:  
Nejblíž k finále měla ze tří českých reprezentantů v jachtingu Veronika Kozelská Fenclová. Své deváté místo z 
Londýna v Riu ale nezopakuje, ve třídě Laser Radial obsadila dvanáctou pozici.  
 

redaktor:  
Do závěrečného kvalifikačního dne šla Veronika Fenclová Kozelská z postupové desáté pozice, jenže poslední 
dvě rozjížďky jí nevyšly. Dojela sedmnáctá a devatenáctá a v celkovém pořadí se propadla na konečnou 
dvanáctou pozici. Na rozdíl od londýnských her tak finále nepojede.  
 

Veronika KOZELSKÁ FENCLOVÁ, 12. místo Laser Radial:  
Ta desítka byla kousek, ale zas na druhou stranu, nemůžu říct, že bych byla úplně jak zklamaná.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

110. Jachtařku Kozelskou Fenclovou vítr v Riu zavál na postupové příčky      
Skóre: 0.87  
Název: Jachtařku Kozelskou Fenclovou vítr v Riu zavál na postupové příčky  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 13.08.2016  
Číslo: 226  
Rubrika: Zprávy iDNES.cz /Vodní sporty  
Autor: iDNES.cz, ČTK  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/kozelska-fenclova-jachting-laser-radial-rozjizdky-fwl-/oh-vodni-sport
y.aspx?c=A160812_235750_oh-vodni-sporty_bem   
ProfilID: ISA  
Domicil: wj226075.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel (2), Lavický (2), jachting  

Páteční jízdy na moři v brazilském Riu de Janiero vyšly české jachtařce Veronice Kozelské Fenclové. Ve třídě 
Laser Radial se posunula před závěrečnými dvěma rozjížďkami na desáté místo. To by Češce zajistilo účast ve 
finálové jízdě.  
 

Kozelská Fenclová byla po třetím dnu dvanáctá a hned první jízda po dni volna jí vyšla. Dojela osmá a potřetí 
během olympijské regaty skončila v elitní desítce. Následně sice byla dvaadvacátá, ale tento výsledek se jí jako 
nejhorší škrtá.  
 

Před jedenáctou Američankou Paige Raileyovou má Kozelská náskok čtyř bodů a stále má šanci minimálně 
zopakovat devátou příčku z Londýna. Jachtařky ještě absolvují v sobotu dvě rozjížďky a v pondělí pak deset 
nejlepších finálovou jízdu.  
 

Daleko za postupovou desítkou zůstal surfař Karel Lavický, jenž v třídě RS:X obsadil konečné 31. místo. Van 
Rijsselberghe obhájil zlato ve třídě RS:X  
 

Nizozemský surfař Dorian van Rijsselberghe obhájil na olympijských hrách v Riu de Janeiro vítězství v 
jachtařské třídě RS:X. Sedmadvacetiletý závodník si zlatou medaili zajistil s předstihem už po dnešních jízdách, 
před nedělní finálovou soutěží má v čele pořadí už nyní nedostižný náskok.  
 

Van Rijsselberghe má po dvanácti odjetých rozjížďkách 23 bodů a před druhým Nickem Dempseym vede o 21. 
Podle propočtů mezinárodní federace World Sailing by britský surfař, jenž bral stříbro i v Londýně, už Van 
Rijsselbergheho z čela nesesadil, ani kdyby finálovou jízdu vyhrál a Nizozemec byl diskvalifikován.  
 

V nedělní finálové jízdě pro desítku nejlepších se už nepředstaví český reprezentant Karel Lavický, který po 
dvanácti rozjížďkách obsadil konečné 31. místo.  
 

URL| 
http://oh.idnes.cz/kozelska-fenclova-jachting-laser-radial-rozjizdky-fwl-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160812_23
5750_oh-vodni-sporty_bem  



Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

111. Kozelská Fenclová drží v olympijské regatě postupové místo      
Skóre: 0.80  
Název: Kozelská Fenclová drží v olympijské regatě postupové místo  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 13.08.2016  
Číslo: 226  
Rubrika: Ostatní sporty  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/kozelska-fenclova-drzi-na-oh-postupove-misto-2016
0813.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: f86a16di00cd.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

Rio de Janeiro - Jachtařka Veronika Kozelská Fenclová si před závěrečnými dvěma rozjížďkami v olympijské 
regatě polepšila na desáté místo v třídě Laser Radial, jež jako poslední zajišťuje postup do finálové jízdy.  
 

"  
 

Kozelská Fenclová byla po třetím dnu dvanáctá a hned první jízda po dni volna jí vyšla. Dojela osmá a potřetí 
během olympijské regaty skončila v elitní desítce. Následně sice byla dvaadvacátá, ale tento výsledek se jí jako 
nejhorší škrtá.  
 

Před jedenáctou Američankou Paige Raileyovou má Kozelská náskok čtyř bodů a stále má šanci minimálně 
zopakovat devátou příčku z Londýna. Jachtařky ještě absolvují v sobotu dvě rozjížďky a v pondělí pak deset 
nejlepších finálovou jízdu.  
 

Daleko za postupovou desítkou zůstal surfař Karel Lavický, jenž v třídě RS:X obsadil konečné 31. místo. V 
mužské třídě Laser je po osmi rozjížďkách Viktor Teplý na 26. pozici.  
Jachting:  
 

Muži:  
 

Laser - po 8. rozjížďce: 1. Stipanovič (Chorv.) 47, …26. Teplý (ČR) 160.  
 

RS:X - po 12. rozjížďce: 1. Van Rijsselberghe (Niz.) 23, …31. Lavický (ČR) 324.  
 

Ženy:  
 

Laser Radial - po 8. rozjížďce: 1. Rindomová (Dán.) 30, …10. Kozelská Fenclová (ČR) 77.  
 

Kompletní výsledky dnešního programu najdete ZDE."  
 

URL| http://www.denik.cz/ostatni_sport/kozelska-fenclova-drzi-na-oh-postupove-misto-20160813.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

112. Jachtařka Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá  
Zdroj: denik.cz  



Datum: 13.08.2016  
Číslo: 226  
Rubrika: Ostatní sporty  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-re
gate-dvanacta-20160813.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: f86a16di0004.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Jachting  

Rio de Janeiro - Jachtařka Veronika Kozelská Fenclová obsadila na olympijských hrách v Riu de Janeiro ve třídě 
Laser Radial 12. místo a do finálové desítky těsně nepostoupila. V dnešních závěrečných dvou rozjížďkách 
obsadila 17. a 19. místo a neudržela desátou příčku, která jí patřila po předchozím dnu.  
 

"  
 

V mužské třídě Laser se závěr olympijské regaty nevydařil Viktoru Teplému, který po dvou nejhorších 
výsledcích v celé soutěži (32. a 34. místo) klesl na konečné 28. místo.  
 

Kozelská Fenclová, jež chtěla alespoň zopakovat devátou příčku z Londýna, neudržela náskok před Paige 
Raileyovou. Američanka sice den zahájila až 25. místem, v závěrečné jízdě ale skončila čtvrtá a poskočila na 
desátou pozici. Před českou jachtařku se díky třetímu místu z předposlední rozjížďky dostala i Lucia Falascaová 
z Argentiny.  
Jachting:  
 

Muži:  
 

Laser - po 10. rozjížďce: 1. Stipanovič (Chorv.) 57, …28. Teplý (ČR) 222.  
 

Ženy:  
 

Laser Radial - po 10. rozjížďce: 1. Bouwmeesterová (Niz.) 47, …12. Kozelská Fenclová (ČR) 113.  
 

Kompletní výsledky dnešního programu najdete ZDE."  
 

URL| 
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-regate-dvanacta-2016081
3.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

113. Jachtařka Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá  
Zdroj: Sport.cz  
Datum: 13.08.2016  
Číslo: 226  
Rubrika: Češi  
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/801661-jachtarka-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske
-regate-dvanacta.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: D4Ma16DI0085.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Jachting  

Jachtařka Veronika Kozelská Fenclová obsadila na olympijských hrách v Riu de Janeiro ve třídě Laser Radial 12. 
místo a do finálové desítky těsně nepostoupila. V dnešních závěrečných dvou rozjížďkách obsadila 17. a 19. 
místo a neudržela desátou příčku, která jí patřila po předchozím dnu.  
 



V mužské třídě Laser se závěr olympijské regaty nevydařil Viktoru Teplému, který po dvou nejhorších 
výsledcích v celé soutěži (32. a 34. místo) klesl na konečné 28. místo.  
 

Kozelská Fenclová, jež chtěla alespoň zopakovat devátou příčku z Londýna, neudržela náskok před Paige 
Raileyovou. Američanka sice den zahájila až 25. místem, v závěrečné jízdě ale skončila čtvrtá a poskočila na 
desátou pozici. Před českou jachtařku se díky třetímu místu z předposlední rozjížďky dostala i Lucia Falasaová z 
Argentiny.  
 

XXXI. letní olympijské hry v Riu de Janeiro:  
 

Jachting:  
 

Muži:  
 

Laser - po 10. rozjížďce:  
 

1. Stipanovič (Chorv.) 57  
 

...  
 

28. Teplý (ČR) 222.  
 

Ženy:  
 

Laser Radial - po 10. rozjížďce:  
 

1. Bouwmeesterová (Niz.) 47  
 

...  
 

12. Kozelská Fenclová (ČR) 113.  
 

URL| 
https://www.sport.cz/clanek/801661-jachtarka-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-regate-dvanacta.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

114. Jachtařka Kozelská Fenclová se drží na postupovém místě      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská Fenclová se drží na postupovém místě  
Zdroj: sport.aktualne.centrum.cz  
Datum: 13.08.2016  
Číslo: 226  
Rubrika: Ostatní sporty  
Autor: ČTK  
Odkaz:   https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/jachtarka-kozelska-fenclova-se-drzi-na-postupo
vem-miste/r%7ed71686c260da11e6888a0025900fea04/   
ProfilID: ISA  
Domicil: k2za16di0036.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

Jachtařka Veronika Kozelská Fenclová stále bojuje o pozice zajišťující účast ve finále třídy Laser Radial. Rio de 
Janeiro - Jachtařka Veronika Kozelská  
 



Rio de Janeiro - Jachtařka Veronika Kozelská Fenclová si před závěrečnými dvěma rozjížďkami v olympijské 
regatě polepšila na desáté místo v třídě Laser Radial, jež jako poslední zajišťuje postup do finálové jízdy.  
 

Kozelská Fenclová byla po třetím dnu dvanáctá a hned první jízda po dni volna jí vyšla. Dojela osmá a potřetí 
během olympijské regaty skončila v elitní desítce. Následně sice byla dvaadvacátá, ale tento výsledek se jí jako 
nejhorší škrtá.  
 

Před jedenáctou Američankou Paige Raileyovou má Kozelská náskok čtyř bodů a stále má šanci minimálně 
zopakovat devátou příčku z Londýna. Jachtařky ještě absolvují v sobotu dvě rozjížďky a v pondělí pak deset 
nejlepších finálovou jízdu.  
 

Daleko za postupovou desítkou zůstal surfař Karel Lavický, jenž v třídě RS:X obsadil konečné 31. místo. V 
mužské třídě Laser je po osmi rozjížďkách Viktor Teplý na 26. pozici.  
 

XXXI. letní olympijské hry v Riu de Janeiro:  
 

Jachting:  
 

Muži:  
 

Laser - po 8. rozjížďce: 1. Stipanovič (Chorv.) 47, ...26. Teplý (ČR) 160.  
 

RS:X - po 12. rozjížďce: 1. Van Rijsselberghe (Niz.) 23, ...31. Lavický (ČR) 324.  
 

Ženy:  
 

Laser Radial - po 8. rozjížďce: 1. Rindomová (Dán.) 30, ...10. Kozelská Fenclová (ČR) 77.  
 

URL| 
https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/jachtarka-kozelska-fenclova-se-drzi-na-postupovem-miste/rd71686c2
60da11e6888a0025900fea04/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

115. Jachtařka Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá  
Zdroj: ceskatelevize.cz  
Datum: 13.08.2016  
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338129-jachtarka-fenclova-kozelska-skonc
ila-v-olympijske-regate-dvanacta/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu  

http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/338129-jachtarka-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-regate
-dvanacta/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

116. Jachtařka Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 13.08.2016  



Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-re
gate-dvanacta-20160813.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Jachting  

http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-regate-dvanacta-2016081
3.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

117. Jachtařka Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá  
Zdroj: sport.cz  
Datum: 13.08.2016  
Autor: Benoit Tessier  
Odkaz:   https://www.sport.cz/loh/cesi/clanek/801661-jachtarka-fenclova-kozelska-skoncila-v-o
lympijske-regate-dvanacta.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Jachting  

https://www.sport.cz/loh/cesi/clanek/801661-jachtarka-fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-regate-dvana
cta.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

118. Jachting v Riu Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá      
Skóre: 0.80  
Název: Jachting v Riu Fenclová Kozelská skončila v olympijské regatě dvanáctá  
Zdroj: tyden.cz  
Datum: 13.08.2016  
Odkaz:   http://www.tyden.cz/rubriky/sport/rio-2016/fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-r
egate-dvanacta_394186.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: -  

http://www.tyden.cz/rubriky/sport/rio-2016/fenclova-kozelska-skoncila-v-olympijske-regate-dvanacta_394186
.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

119. Jachtařka Kozelská Fenclová drží poslední postupové místo do finále      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská Fenclová drží poslední postupové místo do finále  
Zdroj: ceskatelevize.cz  
Datum: 13.08.2016  
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337969-jachtarka-kozelska-fenclova-drzi-
posledni-postupove-misto-do-finale/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337969-jachtarka-kozelska-fenclova-drzi-posledni-postupove-mist
o-do-finale/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   



120. Van Rijsselberghe obhájil jachtařské zlato ve třídě RS:X      
Skóre: 0.80  
Název: Van Rijsselberghe obhájil jachtařské zlato ve třídě RS:X  
Zdroj: sport.cz  
Datum: 13.08.2016  
Odkaz:   https://www.sport.cz/loh/ostatni-sporty/clanek/801264-van-rijsselberghe-obhajil-jacht
arske-zlato-ve-tride-rs-x.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

https://www.sport.cz/loh/ostatni-sporty/clanek/801264-van-rijsselberghe-obhajil-jachtarske-zlato-ve-tride-rs-
x.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

121. Kozelská Fenclová drží v olympijské regatě postupové místo      
Skóre: 0.80  
Název: Kozelská Fenclová drží v olympijské regatě postupové místo  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 13.08.2016  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/kozelska-fenclova-drzi-na-oh-postupove-misto-2016
0813.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

http://www.denik.cz/ostatni_sport/kozelska-fenclova-drzi-na-oh-postupove-misto-20160813.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

122. Jachtařka Kozelská Fenclová se drží na postupovém místě      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská Fenclová se drží na postupovém místě  
Zdroj: aktualne.cz  
Datum: 13.08.2016  
Odkaz:   https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/jachtarka-kozelska-fenclova-se-drzi-na-postupo
vem-miste/r%7ed71686c260da11e6888a0025900fea04/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/jachtarka-kozelska-fenclova-se-drzi-na-postupovem-miste/r  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

123. Jachtařku Kozelskou Fenclovou vítr v Riu zavál na postupové příčky      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařku Kozelskou Fenclovou vítr v Riu zavál na postupové příčky  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 13.08.2016  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/kozelska-fenclova-jachting-laser-radial-rozjizdky-fwl-/oh-vodni-sport
y.aspx?c=A160812_235750_oh-vodni-sporty_bem   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, JACHTING  

http://oh.idnes.cz/kozelska-fenclova-jachting-laser-radial-rozjizdky-fwl-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160812_235
750_oh-vodni-sporty_bem  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   



 
   

124. Jachtařka Kozelská Fenclová drží na OH postupové místo      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská Fenclová drží na OH postupové místo  
Zdroj: blesk.cz  
Datum: 13.08.2016  
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/277339/jachtarka-kozelska-fenclova-drzi-na-oh-
postupove-misto.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/277339/jachtarka-kozelska-fenclova-drzi-na-oh-postupove-misto.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

125. Jachtařka Kozelská Fenclová drží na OH postupové místo      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská Fenclová drží na OH postupové místo  
Zdroj: sport.cz  
Datum: 13.08.2016  
Autor: Sara Carmová, Benoit Tessier  
Odkaz:   https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/801236-jachtarka-kozelska-fenclova-drzi
-na-oh-postupove-misto.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/801236-jachtarka-kozelska-fenclova-drzi-na-oh-postupove-mist
o.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

126. Surfař Lavický zůstal v olympijském závodě na 31. místě      
Skóre: 0.80  
Název: Surfař Lavický zůstal v olympijském závodě na 31. místě  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 11.08.2016  
Číslo: 224  
Rubrika: Zprávy iDNES.cz /Vodní sporty  
Autor: iDNES.cz, ČTK  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/jachting-lavicky-0ks-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160811_221124_oh-v
odni-sporty_rou   
ProfilID: ISA  
Domicil: wj224083.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický, jachting  

Surfař Karel Lavický figuruje i po čtvrtečních rozjížďkách v jachtařské kategorii RS:X na 31. místě. Do vedení 
olympijského závodu se posunul Nizozemec Dorian van Rijsselberghe.  
 

Lavický v sedmé rozjížďce obsadil 24. místo, program pak zakončil 29. příčkou, mezitím osmou rozjížďku 
nedokončil. Soutěž bude pokračovat dalšími třemi rozjížďkami v pátek a vyvrcholí finálovým závodem v neděli.  
 

Mezi jachtaři se hovoří o nevolnosti Belgičanky Evi van Ackerové, účastnice závodu kategorie Laser Radial. Před 
olympiádou odhalily studie v zátoce Guanabara, kde se soutěže konají, přítomnost nebezpečných virů i bakterií, 
včetně některých odolných vůči všem známým antibiotikům. Třicetiletá jachtařka je zatím jedinou, která si 
stěžuje na zdravotní problémy.  
 

URL| http://oh.idnes.cz/jachting-lavicky-0ks-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160811_221124_oh-vodni-sporty_rou  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  



« zpět na obsah   
   

 
   

127. Surfař Lavický figuruje v kategorii RS:X na OH na 31. místě      
Skóre: 0.80  
Název: Surfař Lavický figuruje v kategorii RS:X na OH na 31. místě  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 11.08.2016  
Číslo: 224  
Rubrika: Ostatní sporty  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-surfar-lavicky-figuruje-v-kategorii-rs-x-na-o
h-na-31-miste-20160811.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: f86a16dg0012.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

Rio de Janeiro - Surfař Karel Lavický zůstal po čtvrtečních rozjížďkách v jachtařské kategorii RS:X na 31. 
místě. Do vedení olympijského závodu v Riu de Janeiro se posunul Nizozemec Dorian van Rijsselberghe.  
 

"  
 

Lavický v sedmé rozjížďce obsadil 24. místo, program pak zakončil 29. příčkou, mezitím osmou rozjížďku 
nedokončil. Soutěž bude pokračovat dalšími třemi rozjížďkami v pátek a vyvrcholí finálovým závodem v neděli.  
 

Mezi jachtaři se hovoří o nevolnosti Belgičanky Evi van Ackerové, účastnice závodu kategorie Laser Radial. Před 
olympiádou odhalily studie v zátoce Guanabara, kde se soutěže konají, přítomnost nebezpečných virů i bakterií, 
včetně některých odolných vůči všem známým antibiotikům. Třicetiletá jachtařka je zatím jedinou, která si 
stěžuje na zdravotní problémy.  
Jachting:  
 

Muži:  
 

RS:X - po deváté rozjížďce: 1. Van Rijsselberghe (Niz.) 16, …31. Lavický (ČR) 231.  
 

Kompletní výsledky dnešního programu najdete ZDE"  
 

URL| 
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-surfar-lavicky-figuruje-v-kategorii-rs-x-na-oh-na-31-miste-201608
11.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

128. V Riu to poprvé cvaklo, kajakář Prskavec získal bronz. Ve čtvrtek se může blýsknout 
judista Krpálek      
Skóre: 0.80  
Název: V Riu to poprvé cvaklo, kajakář Prskavec získal bronz. Ve čtvrtek se může blýsknout judista 
Krpálek  
Zdroj: zpravy.rozhlas.cz  
Datum: 11.08.2016  
Číslo: 224  
Rubrika: rio2016  
Autor: Radek Šamša  
Odkaz:   http://www.rozhlas.cz/_zprava/1640340   
ProfilID: ISA  
Domicil: A3Ga16DG0012.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  



Česko bude mít po středečním bronzovém úspěchu Jiřího Prskavce v šestém dni olympijských her v Riu bohaté 
zastoupení. V šesti sportech by se mělo představit pětadvacet reprezentantů včetně judisty Lukáše Krpálka, 
který bude zápasit v kategorii do 100 kilogramů.  
 

Čtvrteční program zahájí hodinu po poledni středoevropského letního času svými premiérovými vystoupeními 
na letošních olympijských hrách badmintonisté Kristína Gavnholt a Petr Koukal.Oba čekají i večerní zápasy od 
20:30 a ještě hodinu po půlnoci. Mezitím se na vodě představí veslaři i s olympijskými medailisty z Londýna 
2012 Miroslavou Topinkovou Knapkovou, která pojede své semifinále ve 14:30, a Ondřejem Synkem, jenž 
začne o dvacet minut dřív.Další českou naději Lukáše Krpálka čeká druhé kolo vyřazovací fáze v judu od 15:00. 
V případě jeho postupu jsou další zápasy naplánovány po 20:30.Po deštivé středě se, pakliže se počasí 
umoudří, mají hrát utkání českých tenistů. Radek Štěpánek v mixu s Lucií Hradeckou nastoupí proti 
španělskému duu Gabrine Muguruzaová, Rafael Nadal v 16:00.O hodinu později vyzvou přemožitelky sester 
Williamsových Barbora Strýcová a Lucie Šafářová italský pár Sara Erraniová, Roberta Vinciová. Petra Kvitová se 
na kurtu objeví v 17:30 proti Ukrajince Jelině Svitolinové.Od 18:30 je na programu druhý deblový duel 
Hradecké, která bude s Andreou Hlaváčkou čelit Ruskám Dariji Kasatkinové a Světlaně Kuzněcovové. Simonu 
Baumrtovou čekají po půl osmé večer rozplavby na trati 200 metrů motýlek. V tu dobu už bude na vodě 
soutěžit také surfař Karel Lavický.Ve středu to poprvé cvakloČesko ve středu oslavilo zisk první medaile. Na 
kajaku ji vybojoval vodní slalomář Jiří Prskavec, který mohl být zlatý, ale kvůli doteku na třinácté brance dojel 
po dvousekundové penalizaci třetí.Dařilo se i českým beachvolejbalistkám Barboře Hermannové a Markétě 
Slukové, které si ve večerním duelu s Argentinkami Anou Gallayovou a Georginou Klugovou zajistili třetí místo 
ve skupině B. Na olympijském turnaji si tak zahrají minimálně ještě jeden zápas.Devatenáctiletá americká 
plavkyně Katie Ledecká získala třetí zlatou medaili z Ria. Vybojovala ji se štafetou na 200 metrů volným 
stylem. Na Australanku sice na posledním úseku ztrácela 89 setin, ale v cíli byla o 1,84 sekundy rychleji. 
Zlatým triumfem v závodě na 100 metrů volným stylem zazářil osmnáctiletý Australan Kyle Chalmers.České 
beachvolejbalistky v Riu nekončí, proti Argentinkám vydřely třetí místo ve skupiněYusra věří, že je symbolem 
naděje. Týmu uprchlíků popřál i nejlepší olympionik všech dob PhelpsVeselý vzpomíná na olympijské hry v 
Londýně: Pjatnycja se choval podezřeleÚžasný zážitek, táta jen brečel, raduje se Prskavec z první české 
medaile  
 

URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1640340  
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129. Surfař Lavický zůstal ve čtvrté desítce      
Skóre: 0.80  
Název: Surfař Lavický zůstal ve čtvrté desítce  
Zdroj: Sport.cz  
Datum: 11.08.2016  
Číslo: 224  
Rubrika: Vodní sporty  
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/800757-surfar-lavicky-zustal-ve-ctvrte-desitce.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: D4Ma16DG0070.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

Surfař Karel Lavický zůstal po dnešních rozjížďkách v jachtařské kategorii RS:X na 31. místě. Do vedení 
olympijského závodu v Riu de Janeiro se posunul Nizozemec Dorian van Rijsselberghe.  
 

Lavický v sedmé rozjížďce obsadil 24. místo, program pak zakončil 29. příčkou, mezitím osmou rozjížďku 
nedokončil. Soutěž bude pokračovat dalšími třemi rozjížďkami v pátek a vyvrcholí finálovým závodem v neděli.  
 

Mezi jachtaři se hovoří o nevolnosti Belgičanky Evi van Ackerové, účastnice závodu kategorie Laser Radial. Před 
olympiádou odhalily studie v zátoce Guanabara, kde se soutěže konají, přítomnost nebezpečných virů i bakterií, 
včetně některých odolných vůči všem známým antibiotikům. Třicetiletá jachtařka je zatím jedinou, která si 
stěžuje na zdravotní problémy.  
 

XXXI. letní olympijské hry v Riu de Janeiro:  
 

Jachting:  
 

Muži:  



 

RS:X - po deváté rozjížďce:  
 

1. Van Rijsselberghe (Niz.) 16  
 

...  
 

31. Lavický (ČR) 231  
 

URL| https://www.sport.cz/clanek/800757-surfar-lavicky-zustal-ve-ctvrte-desitce.html  
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130. Když to lehne, musí Lavický na prkně veslovat      
Skóre: 0.80  
Název: Když to lehne, musí Lavický na prkně veslovat  
Zdroj: Sport.cz  
Datum: 11.08.2016  
Číslo: 224  
Rubrika: Češi  
Autor: Pavel Novotný (Rio de Janeiro)  
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/800247-kdyz-to-lehne-musi-lavicky-na-prkne-veslovat.htm
l   
ProfilID: ISA  
Domicil: D4Ma16DG0006.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický, jachtingu  

Olympijská pochodeň se na své pouti Brazílií už pomalu blížila k Riu, když se český reprezentant ve 
windsurfingu Karel Lavický dozvěděl, že se z pozice náhradníka dostal na startovní listinu regaty třídy RS:X. 
"V duchu jsem doufal, i když už jsem měl na léto trochu jiné plány," přiznal na pláži Flamengo s proslulou 
Cukrovou homolí za zády.  
 

Na změnu plánů měl Lavický nakonec dva týdny. "Dopředu se nedalo nic čekat. Stálo to na rozhodnutí 
norského olympijského výboru, který řešil nominaci svého závodníka. Nedalo se tak nic plánovat, přišel jsem o 
možnost tréninku tady v zátoce. Ale to se nedá nic dělat. Český windsurfing je tam, kde je, nemáme medailové 
ambice," pokrčil rameny.  
 

Český reprezentant se tak musel v záludných vodách zátoky Guanabara rychle zorientovat a rozjížďky v 
podstatě absolvuje na první dobrou. "Je to tady hodně složité," přitakal s pohledem na rozmanitý reliéf v okolí, 
které vedle slavné homole zdobí řada dalších špičatých vrcholů, mezi nimiž se vítr rozmanitě točí.  
 

Bójka pod kopcem  
 

"Nějaká pravidla tu jsou, ale ne úplně fungují," líčil s úsměvem. "V první rozjížďce foukalo rychlostí deset uzlů, 
ve druhé úplně přestalo. Pak se zas rozfoukalo. A když jede prkno pomalu, tak ho hodně ovládá i proud," 
popisoval Lavický.  
 

Windsurfing se v Riu jede na stejných okruzích jako ostatní jachtařské třídy, má ale jen jednu rozjížďku na 
otevřeném oceánu a častěji se naopak drží u pláže Flamengo. Nádherné kulisy ale paradoxně těší spíš diváky, 
závodníci pod Cukrovou homolí trpěli.  
 

"Pořadatelé dali bójku až úplně pod kopec, snad sto metrů od břehu. A zatímco na otevřené vodě foukalo 
hodně, kolem patnácti uzlů, pod Homolí to úplně ustalo a závodníci bez větru padali do vody. Byla to poměrně 
komická situace. Na druhou stranu ale nevím, proč dali bójku tak blízko. Hodně to zamíchalo pořadím. I když 
žádné velké překvapení nečekám, rozjížděk je ještě hodně," uvedl český závodník.  
 



Windsurfing: dva odlišné sporty  
 

Právě zmíněné bezvětří je pro windsurfaře noční můrou. V rozjížďce totiž musí projet cílem v časovém limitu za 
prvním závodníkem, jinak jim hrozí nezapočítání výsledku. Což ostatně potkalo i Lavického, u jehož jména po 
páté rozjížďce svítilo DNF. "Dostali jsme se do slabšího větru, rychlejší nám ujeli a nestihli jsme limit," pousmál 
se.  
 

Co lze na vratkém prkně dělat, když přestane foukat? "Pomocí ráhna pumpujeme plachtou, aby se prkno dalo 
do pohybu," líčil Lavický. "Je to hodně komplexní pohyb, bolí z toho celé tělo. Vlastně to dost připomíná 
veslování. Windsurfing jsou vlastně dva odlišné sporty. Když fouká, jede se pěkně ve skluzu. A když přestane, 
tak se vesluje," říkal se smíchem.  
 

Lavický si odbyl olympijskou premiéru před čtyřmi lety a po hrách v Londýně se smiřoval s tím, že jeho 
disciplínu z programu her vytlačí progresivní kitesurfing, tedy jízda na speciálním prkně taženém drakem, který 
připomíná paraglidové křídlo. "Vypadalo to, že budou už v Riu, my bychom na to doplatili. Dokonce dostali 
přístupový status v rámci jachtingu, byli z toho ale asi sami tak překvapení, že se stáhli a jejich snaha 
polevila," nastínil. Atmosféru her tak může prožít i v Brazílii.  
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131. Surfař Lavický figuruje v kategorii RS:X na OH na 31. místě      
Skóre: 0.84  
Název: Surfař Lavický figuruje v kategorii RS:X na OH na 31. místě  
Zdroj: decinsky.denik.cz  
Datum: 11.08.2016  
Autor: Účastník Loh, Londýně Karel Lavický  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-surfar-lavicky-figuruje-v-kategorii-rs-x-na-o
h-na-31-miste-20160811.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  
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132. Surfař Lavický zůstal v olympijském závodě na 31. místě      
Skóre: 0.80  
Název: Surfař Lavický zůstal v olympijském závodě na 31. místě  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 11.08.2016  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/jachting-lavicky-0ks-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160811_221124_oh-v
odni-sporty_rou   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, JACHTING  
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133. Surfař Lavický drží 31. příčku, na čele je Nizozemec Van Rijsselberghe      
Skóre: 0.87  
Název: Surfař Lavický drží 31. příčku, na čele je Nizozemec Van Rijsselberghe  
Zdroj: ceskatelevize.cz  



Datum: 11.08.2016  
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337796-surfar-lavicky-drzi-31-pricku-na-c
ele-je-nizozemec-van-rijsselberghe/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel (2), Lavický (2)  
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134. Surfař Lavický zůstal v kategorii RS:X na OH na 31. místě      
Skóre: 0.80  
Název: Surfař Lavický zůstal v kategorii RS:X na OH na 31. místě  
Zdroj: blesk.cz  
Datum: 11.08.2016  
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/277188/surfar-lavicky-zustal-v-kategorii-rs-x-n
a-oh-na-31-miste.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  
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135. Surfař Lavický zůstal v kategorii RS:X na OH na 31. místě      
Skóre: 0.89  
Název: Surfař Lavický zůstal v kategorii RS:X na OH na 31. místě  
Zdroj: ceskenoviny.cz  
Datum: 11.08.2016  
Autor: Van Rijsselberghe Niz  
Odkaz:   http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/surfar-lavicky-zustal-v-kategorii-rs-x-na-oh-na-31-m
iste/1380894   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel (2), Lavický (2), Český, svaz, jachtingu, Jachting  
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136. Surfař Lavický zůstal ve čtvrté desítce      
Skóre: 0.80  
Název: Surfař Lavický zůstal ve čtvrté desítce  
Zdroj: sport.cz  
Datum: 11.08.2016  
Autor: Benoit Tessier  
Odkaz:   https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/800757-surfar-lavicky-zustal-ve-ctvrte-d
esitce.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  
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137. Když to lehne, musí Lavický na prkně veslovat      



Skóre: 0.80  
Název: Když to lehne, musí Lavický na prkně veslovat  
Zdroj: sport.cz  
Datum: 11.08.2016  
Autor: Pavel Novotný Rio  
Odkaz:   https://www.sport.cz/loh/cesi/clanek/800247-kdyz-to-lehne-musi-lavicky-na-prkne-ves
lovat.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, jachtingu  
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138. Jachtařka Kozelská drží i po třetím dnu na OH 12. místo      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská drží i po třetím dnu na OH 12. místo  
Zdroj: sport.cz  
Datum: 11.08.2016  
Autor: Benoit Tessier  
Odkaz:   https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/800397-jachtarka-kozelska-drzi-i-po-tret
im-dnu-na-oh-12-misto.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Jachting  
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139. Když to lehne, musí Lavický na prkně veslovat      
Skóre: 0.84  
Název: Když to lehne, musí Lavický na prkně veslovat  
Zdroj: Právo  
Datum: 11.08.2016  
Str.: 23  
Náklad: 129924  
Číslo: 187  
Rubrika: Rio de Janeiro 2016  
Autor: (pn)  
Odkaz:   http://pravo.novinky.cz/   
ProfilID: ISA  
Domicil: P187A23D.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: Karel (2), Lavický (2), jachtingu  

Olympijská pochodeň se na své pouti Brazílií už pomalu blížila k Riu, když se český reprezentant ve 
windsurfingu Karel Lavický dozvěděl, že se z pozice náhradníka dostal na startovní listinu regaty třídy RS:X. 
"V duchu jsem doufal, i když už jsem měl na léto trochu jiné plány," přiznal na pláži Flamengo s proslulou 
Cukrovou homolí za zády.  
Na změnu plánů měl Lavický nakonec dva týdny. "Dopředu se nedalo nic čekat. Stálo to na rozhodnutí 
norského olympijského výboru, který řešil nominaci svého závodníka. Nedalo se tak nic plánovat, přišel jsem o 
možnost tréninku tady v zátoce. Ale to se nedá nic dělat," pokrčil rameny.  
Český reprezentant se tak musel v záludných vodách zátoky Guanabara rychle zorientovat a rozjížďky v 
podstatě absolvuje na první dobrou. "Je to tady hodně složité," přitakal s pohledem na rozmanitý reliéf v okolí, 
které vedle slavné homole nabízí řadu dalších špičatých vrcholů, mezi nimiž se vítr rozmanitě točí.  
"Nějaká pravidla tu jsou, ale ne úplně fungují," líčil s úsměvem. "V první rozjížďce foukalo rychlostí deset uzlů, 
ve druhé úplně přestalo. Pak se zas rozfoukalo. A když jede prkno pomalu, tak ho hodně ovládá i proud," 
popisoval Lavický.  
Windsurfing se v Riu jede na stejných okruzích jako ostatní jachtařské třídy, má ale jen jednu rozjížďku na 
otevřeném oceánu a častěji se drží u pláže Flamengo. Nádherné kulisy ale paradoxně těší spíš diváky, závodníci 
pod Cukrovou homolí trpěli.  
"Pořadatelé dali bójku až úplně pod kopec, snad sto metrů od břehu. A zatímco na otevřené vodě foukalo 
hodně, kolem patnácti uzlů, pod homolí to ustalo a závodníci bez větru padali do vody. Byla to komická situace. 



Na druhou stranu ale nevím, proč dali bójku tak blízko. Hodně to zamíchalo pořadím. I když žádné velké 
překvapení nečekám, rozjížděk je ještě hodně," uvedl český závodník.  
Právě zmíněné bezvětří je pro windsurfaře noční můrou. V rozjížďce totiž musí projet cílem v časovém limitu za 
prvním závodníkem, jinak jim hrozí nezapočítání výsledku. Což ostatně potkalo i Lavického, u jehož jména po 
páté rozjížďce svítilo DNF. "Dostali jsme se do slabšího větru, rychlejší nám ujeli a nestihli jsme limit," pousmál 
se.  
Co lze na vratkém prkně dělat, když přestane foukat? "Pomocí ráhna pumpujeme plachtou, aby se prkno dalo 
do pohybu," líčil Lavický. "Je to hodně komplexní pohyb, bolí z toho celé tělo. Vlastně to dost připomíná 
veslování. Windsurfing jsou vlastně dva odlišné sporty. Když fouká, jede se pěkně ve skluzu. A když přestane, 
tak se vesluje," říkal se smíchem.  
Lavický si odbyl olympijskou premiéru před čtyřmi lety a po Londýnu se smiřoval s tím, že jeho disciplínu z 
programu vytlačí progresivní kitesurfing, tedy jízda na speciálním prkně taženém drakem, který připomíná 
paraglidové křídlo. "Vypadalo to, že budou už v Riu. A my bychom na to doplatili. Dokonce dostali přístupový 
status v rámci jachtingu, byli z toho ale tak překvapení, že se stáhli a jejich snaha polevila," nastínil. 
Atmosféru her tak může prožít i v Brazílii.  
 

Foto: Karel Lavický jede ve vodách zátoky Guanabara na první dobrou.  
Foto Sailing Energy/World Sailing  
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140. 5. DEN OH: Slalomář Gebas byl čtvrtý. Tenistky vzaly čtvrtfinále útokem      
Skóre: 0.80  
Název: 5. DEN OH: Slalomář Gebas byl čtvrtý. Tenistky vzaly čtvrtfinále útokem  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 10.08.2016  
Číslo: 223  
Rubrika: Zprávy iDNES.cz /Další zprávy  
Autor: iDNES.cz, Jaroslav Beránek, iDNES.cz, Matěj Tomíček, MAFRA, Michael Bereň  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/olympiada-rio-souhrn-5-den-synek-sablikova-fik-/rio-2016.aspx?c=A1
60809_113544_olympiada-rio-2016_bem   
ProfilID: ISA  
Domicil: wj223048.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

S prvními sportovními výsledky přiletěla v úterý z olympijského Ria de Janeiro i zpráva z arbitrážního jednání. 
Pro český sport nepříznivá: Sáblíková nesmí do cyklistické časovky.  
 

S prvními sportovními výsledky přiletěla v úterý z olympijského Ria de Janeiro zpráva z arbitrážního jednání. 
Pro český sport nepříznivá: Sáblíková nesmí do cyklistické časovky (více ZDE) .  
 

Vodní slalomář Vítězslav Gebas sice v pondělní kvalifikaci singlkanoistů obsadil poslední postupové místo, ale v 
úterý se jen zlepšoval. Pátý byl v semifinále a ve finále zajel čtvrtý nejlepší čas. O medaili ho připravila drobná 
chyba hned v úvodu jízdy, na bronzového Japonce Hanedu mu chybělo 13 setin vteřiny. I tak dosáhl nejlepšího 
výsledku českých singlkanoistů za posledních dvacet let (více informací) .  
 

Dařilo se i dalším českým sportovcům s medailovými ambicemi. Na veslařském kanálu i v tenisovém areálu.  
 

Tenisová jednička Petra Kvitová ve třech setech přetlačila Rusku Jekatěrinu Makarovovou a je ve čtvrtfinále. Do 
stejné fáze postoupily také oba české páry v ženské čtyřhře (čtěte zde) .  
 

Už v osmifinále naopak vypadla jednička ženského turnaje Serena Williamsová, která nestačila na Ukrajinku 
Svitolinovou. Ta tak bude stát české tenistce v cestě do semifinále (více zde).  
 

Na veslování se ve čtvrtfinálové rozjížďce se potkali dva největší favorité závodu skifařů Ondřej Synek s Mahem 
Drysdalem. Oba s přehledem postoupili, ujeli všem ostatním, v úvodu vedl Synek, ale do cíle dojel dříve 
Novozélanďan. Druhým místem postoupila rovněž Miroslava Topinková Knapková, obhájkyně zlata z Londýna 
2012 v závodě skifařek.  
 

Další české posádky tak úspěšné nebyly. Mužská dvojka bez kormidelníka, čtyřka bez kormidelníka lehkých vah 



i dvojskif žen byly ve svých semifinálových rozjížďkách poslední. Všichni tak pojedou B-finále o konečná 7. 
místa (zpráva z veslování) .  
 

Šermíř Jiří Beran v utkání s domácím Schwantesem oslnil gestem fair-play , ale utkání prohrál 6:8 a s 
olympijským turnajem se rozloučil hned v prvním kole (podrobnosti) .  
 

Moře v brazilském Riu zase jednou patřilo jachatřům. Veronika Kozelská Fenclová klesla po druhém dnu ve 
třídě Laser Radial na dvanáctou příčku. Viktor Teplý si v třídě Laser polepšil na osmadvacátou pozici a surfař 
Karel Lavický v RS:X je po polovině soutěže jedenatřicátý (více zde) .  
 

ČLOVĚK NEBO RYBA? Michael Phelps vyhrál dvoustovku motýlek na olympijských hrách v Riu a získal už 20. 
zlato pod pěti kruhy. O hodinu později přidal další ve štafetě na 4x200 metrů volným způsobem.  
 

Byl to rovněž velký den pana Michaela Phelpse. Americký fenomén nejprve všem uplaval na dvoustovce 
motýlkem. O hodinu později pak s americkou štafetou vládl na trati 4x200 metrů volným způsobem. V Riu 
získal už tři zlata, celkem jich má na svém kontě pod pěti kruhy jednadvacet (více o Phelpsově dni čtěte zde) .  
 

Znovu zaujala i devatenáctiletá americká gymnastka Simone Bilesová. Jen 142 centimetrů vysoká dívka 
pomohla svým reprezentačním kolegyním k obhajobě olympijského titulu z Londýna a připsala si první zlatou 
medaili z letošních her. Může jich přitom získat rovnou pět (o gymnastické soutěži družstev zde) .  
 

URL| 
http://oh.idnes.cz/olympiada-rio-souhrn-5-den-synek-sablikova-fik-/rio-2016.aspx?c=A160809_113544_olymp
iada-rio-2016_bem  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

141. Jachtařka Kozelská figuruje i po třetím dnu v Riu na dvanáctém místě      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská figuruje i po třetím dnu v Riu na dvanáctém místě  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 10.08.2016  
Číslo: 223  
Rubrika: Ostatní sporty  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-kozelska-figuruje-i-po-tretim-dnu-v-riu-na-
dvanactem-miste-20160810.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: f86a16df0011.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Jachting  

Rio de Janeiro - Jachtařce Veronice Fenclové Kozelské patří po třetím dnu olympijské soutěže ve třídě Laser 
Radial nadále dvanácté místo. V první ze dvou středečních rozjížděk a páté celkově česká reprezentantka 
obsadila deváté místo a o příčku si v průběžné klasifikaci polepšila. Následně ale přidala šestnácté místo, čímž 
vyrovnala svůj zatím nejhorší výsledek v Riu, a vrátila se na dvanáctou příčku.  
 

"  
 

Od elitní desítky, která pojede finálovou jízdu, ji nyní dělí šest bodů, na programu jsou ještě čtyři rozjížďky. 
Pozici lídra převzala od čínské obhájkyně Sü Li-ťia irská jachtařka Annalise Murphyová.  
 

Viktor Teplý si v třídě Laser polepšil o další tři pozice na 25. místo. Nejprve dnes zajel svůj dosud nejlepší 
výsledek v Riu, když skončil třináctý, v další rozjížďce skončil o deset míst hůř. Novým lídrem je Tonči 
Stipanovič, který stejně jako Murphyová skončil před čtyřmi lety v Londýně hned pod stupni vítězů.  
Jachting:  
 

Muži:  
 



Laser - po šesté rozjížďce: 1. Stipanovič (Chorv.) 38 b., ...25. Teplý (ČR) 132.  
 

Ženy:  
 

Laser Radial - po šesté rozjížďce: 1. Murphyová (Ir.) 19, …12. Kozelská Fenclová (ČR) 53."  
 

URL| 
http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-kozelska-figuruje-i-po-tretim-dnu-v-riu-na-dvanactem-miste-2016
0810.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

142. Kvitová bude bojovat s přemožitelkou Williamsové Svitolinovou, slalomáře Prskavce 
čeká boj o finále      
Skóre: 0.80  
Název: Kvitová bude bojovat s přemožitelkou Williamsové Svitolinovou, slalomáře Prskavce čeká 
boj o finále  
Zdroj: zpravy.rozhlas.cz  
Datum: 10.08.2016  
Číslo: 223  
Rubrika: rio2016  
Autor: Radek Šamša  
Odkaz:   http://www.rozhlas.cz/_zprava/1640012   
ProfilID: ISA  
Domicil: A3Ga16DF0015.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Čeští tenisoví reprezentanti za sebou mají na olympijském turnaji v Riu úspěšné dny. Ve středu jich bude o 
další kolo bojovat hned šest včetně Petry Kvitové, která se ve čtvrtfinále střetne s Ukrajinkou Jelinou 
Svitolinovou. Do pátého dne her zasáhne také vodní slalomář Jiří Prskavec i čeští cyklisté, jachtaři či 
beachvolejbalistky.  
 

Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová v úterý zaskočila světovou jedničku Serenu Williamsovou, již zdolala 6:4, 
6:3. Ve čtvrtfinále turnaje se s ní ve 23.45 středoevropského letního času utká Petra Kvitová.Do boje půjdou v 
19.00 i deblistky Andrea Hlaváčková s Lucií Hradeckou proti ruskému páru Daria Kasatkinová, Světlana 
Kuzněcovová a Barbora Strýcová s Lucií Šafářovou v 17.30 vyzvou Italky Saru Erraniovou s Robertou 
Vinciovou.Čtyřhru si zahraje také Radek Štěpánek, který se v mixu s Hradeckou ve 23.00 postaví španělské 
dvojce Garbine Muguruzaová, Rafael Nadal.Jako první budou soutěžit cyklisti. Časovku mužů od 15.00 pojedou 
Jan Bárta a Leopold König. Od 18.00 jsou na programu jachtařské závody, v nichž se představí trojice Karel 
Lavický, Viktor Teplý a Veronika Kozelská-Fenclová.Půl hodiny poté, v 18.30, začne Jiří Prskavec bojovat o 
postup do finále závodu vodních slalomářů. Plavkyni Martinu Moravčíkovou čekají rozplavby na 200 m prsa. 
Beachvolejbalistky Barbora Hermannová s Markétou Slukovou budou bojovat proti Argentinkám Aně Gallayové 
a Georgině Klugové dvě hodiny po půlnoci.Phelps znovu kraloval, Williamsová vypadla v osmifináleZatímco 
Evropa spala, americký plavec Michael Phelps získal další dvě zlaté medaile. Nejúspěšnější olympionik všech 
dob svou sbírku nejcennějších placek rozšířil už na jednadvacet. V noci vyhrál závod na 200 m motýlek a s 
reprezentací Spojených států pak štafetu 4x200 metrů volným způsobem.Dařilo se i jeho krajance Katie 
Ledecké, která si na trati 200 metrů volným způsobem vyplavala druhé zlato z Ria. Američanka s českými 
kořeny se stala teprve třetí plavkyní v historii, která na jedněch olympijských hrách ovládla závod na 200 i 400 
metrů volným způsobem.Spojeným státům se ale nedařilo ve všech odvětvích. První žena tenisových žebříčků 
Serena Williams překvapivě podlehla ukrajinské soupeřce Jelině Svitolinové a s olympijskými hrami se 
loučí.Mám jediný cíl: vyhrát olympiádu, hlásí Synek. Chce setřást DrysdaleaPhelps přidal do sbírky jubilejní 
dvacáté a poté i jednadvacáté olympijské zlatoRosolová se s Helceletem v Riu jen navštěvuje. Pro rady si za 
mnou chodit nemusí, tvrdí zkušená atletkaZ realitního makléře byl málem olympijský medailista. Slalomář 
Gebas plánuje ve sportu polevit  
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1640012  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

143. Kozelská jachting      
Skóre: 0.84  



Název: Kozelská jachting  
Zdroj: Sport.cz  
Datum: 10.08.2016  
Číslo: 223  
Rubrika: Vodní sporty  
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/800354-kozelska-jachting.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: D4Ma16DF0073.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachting  

Veronika Kozelská Fenclová se po třetím dnu jachtařských soutěží v olympijském Riu drží nadále na průběžné 
dvanácté pozici v třídě Laser Radial.  
 

Veronika Kozelská Fenclová se po třetím dnu jachtařských soutěží v olympijském Riu drží nadále na průběžné 
dvanácté pozici v třídě Laser Radial.  
 

URL| https://www.sport.cz/clanek/800354-kozelska-jachting.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

144. 5. DEN OH: Slalomář Gebas byl čtvrtý. Tenistky vzaly čtvrtfinále útokem      
Skóre: 0.80  
Název: 5. DEN OH: Slalomář Gebas byl čtvrtý. Tenistky vzaly čtvrtfinále útokem  
Zdroj: sport.iDNES.cz  
Datum: 10.08.2016  
Číslo: 223  
Rubrika: Další zprávy  
Autor: iDNES.cz, Jaroslav Beránek, iDNES.cz, Matěj Tomíček, MAFRA, Michael Bereň  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/olympiada-rio-souhrn-5-den-synek-sablikova-fik-/rio-2016.aspx?c=A1
60809_113544_olympiada-rio-2016_bem   
ProfilID: ISA  
Domicil: hh223013.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

S prvními sportovními výsledky přiletěla v úterý z olympijského Ria de Janeiro i zpráva z arbitrážního jednání. 
Pro český sport nepříznivá: Sáblíková nesmí do cyklistické časovky.  
 

S prvními sportovními výsledky přiletěla v úterý z olympijského Ria de Janeiro zpráva z arbitrážního jednání. 
Pro český sport nepříznivá: Sáblíková nesmí do cyklistické časovky (více ZDE) .  
 

Vodní slalomář Vítězslav Gebas sice v pondělní kvalifikaci singlkanoistů obsadil poslední postupové místo, ale v 
úterý se jen zlepšoval. Pátý byl v semifinále a ve finále zajel čtvrtý nejlepší čas. O medaili ho připravila drobná 
chyba hned v úvodu jízdy, na bronzového Japonce Hanedu mu chybělo 13 setin vteřiny. I tak dosáhl nejlepšího 
výsledku českých singlkanoistů za posledních dvacet let (více informací) .  
 

Dařilo se i dalším českým sportovcům s medailovými ambicemi. Na veslařském kanálu i v tenisovém areálu.  
 

Tenisová jednička Petra Kvitová ve třech setech přetlačila Rusku Jekatěrinu Makarovovou a je ve čtvrtfinále. Do 
stejné fáze postoupily také oba české páry v ženské čtyřhře (čtěte zde) .  
 

Už v osmifinále naopak vypadla jednička ženského turnaje Serena Williamsová, která nestačila na Ukrajinku 
Svitolinovou. Ta tak bude stát české tenistce v cestě do semifinále (více zde).  
 

Na veslování se ve čtvrtfinálové rozjížďce se potkali dva největší favorité závodu skifařů Ondřej Synek s Mahem 
Drysdalem. Oba s přehledem postoupili, ujeli všem ostatním, v úvodu vedl Synek, ale do cíle dojel dříve 
Novozélanďan. Druhým místem postoupila rovněž Miroslava Topinková Knapková, obhájkyně zlata z Londýna 
2012 v závodě skifařek.  
 

Další české posádky tak úspěšné nebyly. Mužská dvojka bez kormidelníka, čtyřka bez kormidelníka lehkých vah 



i dvojskif žen byly ve svých semifinálových rozjížďkách poslední. Všichni tak pojedou B-finále o konečná 7. 
místa (zpráva z veslování) .  
 

Šermíř Jiří Beran v utkání s domácím Schwantesem oslnil gestem fair-play , ale utkání prohrál 6:8 a s 
olympijským turnajem se rozloučil hned v prvním kole (podrobnosti) .  
 

Moře v brazilském Riu zase jednou patřilo jachatřům. Veronika Kozelská Fenclová klesla po druhém dnu ve 
třídě Laser Radial na dvanáctou příčku. Viktor Teplý si v třídě Laser polepšil na osmadvacátou pozici a surfař 
Karel Lavický v RS:X je po polovině soutěže jedenatřicátý (více zde) .  
 

ČLOVĚK NEBO RYBA? Michael Phelps vyhrál dvoustovku motýlek na olympijských hrách v Riu a získal už 20. 
zlato pod pěti kruhy. O hodinu později přidal další ve štafetě na 4x200 metrů volným způsobem.  
 

Byl to rovněž velký den pana Michaela Phelpse. Americký fenomén nejprve všem uplaval na dvoustovce 
motýlkem. O hodinu později pak s americkou štafetou vládl na trati 4x200 metrů volným způsobem. V Riu 
získal už tři zlata, celkem jich má na svém kontě pod pěti kruhy jednadvacet (více o Phelpsově dni čtěte zde) .  
 

Znovu zaujala i devatenáctiletá americká gymnastka Simone Bilesová. Jen 142 centimetrů vysoká dívka 
pomohla svým reprezentačním kolegyním k obhajobě olympijského titulu z Londýna a připsala si první zlatou 
medaili z letošních her. Může jich přitom získat rovnou pět (o gymnastické soutěži družstev zde) .  
 

URL| 
http://oh.idnes.cz/olympiada-rio-souhrn-5-den-synek-sablikova-fik-/rio-2016.aspx?c=A160809_113544_olymp
iada-rio-2016_bem  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

145. Jachtařka Kozelská drží i po třetím dnu na OH 12. místo      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská drží i po třetím dnu na OH 12. místo  
Zdroj: ceskenoviny.cz  
Datum: 10.08.2016  
Autor: Gregorio Borgia  
Odkaz:   http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jachtarka-kozelska-drzi-i-po-tretim-dnu-na-oh-12-mi
sto/1380498   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Jachting  

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jachtarka-kozelska-drzi-i-po-tretim-dnu-na-oh-12-misto/1380498  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

146. Jachtařka Kozelská figuruje i po třetím dnu v Riu na dvanáctém místě      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská figuruje i po třetím dnu v Riu na dvanáctém místě  
Zdroj: decinsky.denik.cz  
Datum: 10.08.2016  
Autor: Kozelská Fenclová Čr  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-kozelska-figuruje-i-po-tretim-dnu-v-riu-na-
dvanactem-miste-20160810.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Jachting  

http://www.denik.cz/ostatni_sport/loh2016-kozelska-figuruje-i-po-tretim-dnu-v-riu-na-dvanactem-miste-2016
0810.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   



   
 

   

147. Jachtařka Fenclová Kozelská drží po třetím dnu na OH dvanáctou příčku      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Fenclová Kozelská drží po třetím dnu na OH dvanáctou příčku  
Zdroj: ceskatelevize.cz  
Datum: 10.08.2016  
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337645-jachtarka-fenclova-kozelska-drzi-
po-tretim-dnu-na-oh-dvanactou-pricku/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Jachting  

http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337645-jachtarka-fenclova-kozelska-drzi-po-tretim-dnu-na-oh-dv
anactou-pricku/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

148. 6. DEN OH: Cyklisté jedou časovku, večer o medaili zabojuje Prskavec      
Skóre: 0.80  
Název: 6. DEN OH: Cyklisté jedou časovku, večer o medaili zabojuje Prskavec  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 10.08.2016  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/sesty-den-olympijskych-her-v-riu-zpravodajstvi-ftc-/rio-2016.aspx?c=
A160810_123052_olympiada-rio-2016_tp   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachting  

http://oh.idnes.cz/sesty-den-olympijskych-her-v-riu-zpravodajstvi-ftc-/rio-2016.aspx?c=A160810_123052_oly
mpiada-rio-2016_tp  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

149. Přišlo zhoršení. Kozelská klesla do druhé desítky      
Skóre: 0.87  
Název: Přišlo zhoršení. Kozelská klesla do druhé desítky  
Zdroj: tyden.cz  
Datum: 09.08.2016  
Číslo: 222  
Rubrika: RIO 2016  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://www.tyden.cz/rubriky/sport/rio-2016/prislo-zhorseni-kozelska-klesla-do-druhe-d
esitky_393708.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: d4sa16de0006.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel (2), Lavický (2), Jachting  

Veronika Kozelská Fenclová klesla po druhém dnu jachtařských soutěží v olympijském Riu de Janeiro na 
průběžnou dvanáctou příčku v třídě Laser Radial. Viktor Teplý si v třídě Laser polepšil na osmadvacátou pozici, 
surfař Karel Lavický v RS:X je po polovině soutěže jednatřicátý.  
 

Veronika Kozelská Fenclová klesla po druhém dnu jachtařských soutěží v olympijském Riu de Janeiro na 
průběžnou dvanáctou příčku v třídě Laser Radial. Viktor Teplý si v třídě Laser polepšil na osmadvacátou pozici, 
surfař Karel Lavický v RS:X je po polovině soutěže jednatřicátý.  
 

Kozelská vstupovala do dnešních rozjížděk po úpravě pondělních výsledků kvůli diskvalifikaci jedné ze soupeřek 
jako sedmá. Stejně jako v pondělí dojela nejprve jedenáctá, ale na rozdíl od úvodního dne si v druhé jízdě 
nepolepšila, ale byla šestnáctá.  
 



V čele je po čtyřech z deseti rozjížděk Číňanka Sü Li-ťia, obhájkyně zlata z Londýna.  
 

Jachting:  
 

Muži:  
 

RS:X - po šesté rozjížďce: 1. Dempsey (Brit.) 9, ...31. Lavický (ČR) 142.  
 

Laser - po čtvrté rozjížďce: 1. Alsogaray (Arg.) 7, ...28. Teplý (ČR) 67.  
 

Ženy:  
 

Laser Radial - po čtvrté rozjížďce: 1. Sü Li-ťia (Čína) 7, ...12. Kozelská Fenclová (ČR) 29.  
 

URL| 
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/rio-2016/prislo-zhorseni-kozelska-klesla-do-druhe-desitky_393708.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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150. Nejkontroverznější místo her. Zátoka, která za nic nemůže      
Skóre: 0.80  
Název: Nejkontroverznější místo her. Zátoka, která za nic nemůže  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 09.08.2016  
Číslo: 222  
Rubrika: Zprávy iDNES.cz /Vodní sporty  
Autor: MAFRA, Miroslav Němý  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/nejkontroverznejsi-misto-oh-zatoka-guanabara-f44-/oh-vodni-sporty.
aspx?c=A160808_230107_oh-vodni-sporty_par   
ProfilID: ISA  
Domicil: wj222088.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Jak ironické umějí dějiny být: místo, díky němuž Rio de Janeiro kdysi vzniklo, mu teď při olympiádě dělá 
celosvětovou ostudu. V zátoce Guanabara, nejkontroverznějším místě her, teď bojují o medaile jachtaři.  
 

Když sem na Nový rok léta Páně 1502 připluly portugalské lodě, jejich posádka poděkovala Bohu a poté založila 
město, které se za následujících pět století rozšířilo neuvěřitelným způsobem a dopracovalo to až k letní 
olympiádě.  
 

Když v pondělí v zátoce Guanabara zahájili jachtaři olympijskou regatu, dohlížel na ni Boží Syn z kamene, 
ovšem moře pod sochou Krista Spasitele mělo do stavu, v němž je Evropané kdysi za časů konkvisty objevili, 
opravdu daleko.  
 

Tak jsem konečně tady, na nejkontroverznějším místě her. Podle zpráv čekáte drtivý útok na čichové buňky a 
kilogramy vyplaveného odpadu. Jenže Marina da Glória, odkud jachtaři vyrážejí k závodům, byla zrovna bez 
poskvrnky.  
 

Jelikož je Rio kolikrát jedna velká ironie, cítit tady šlo leda zapálení pro závod. Zatímco přímo u hlavního 
olympijského parku to kvůli nevábnému puchu z jezera Jacarepaguá působí, jako by před vámi někdo upustil 
plató zkažených vajec, tady nic. Kdepak ekologická katastrofa! Jen silný vítr vířil prach a bušil do cedulí, lodí i 
stanů, jimiž se přichází do areálu.  
 

Aby ovšem nevznikla mýlka, zátoka Guanabara má průšvihů spoustu. A pořádných. Voda je těžce 
kontaminovaná, plná virů a bakterií, často silně zapáchající. Vidět je v ní prakticky cokoli včetně mrtvých zvířat. 
Už dlouho se hovoří o tom, jak moc nebezpečná (ne)bude nejen pro jachtaře, ale jako šiřitelka špíny 



potenciálně i třeba pro dálkové plavce či triatlonisty. Je to neuralgický bod letošní olympiády.  
 

A problém široký jako zátoka sama. Když bude pršet, bude zle  
 

Stát na březích Marina da Glória a posuzovat podle toho celou Guanabaru by byla kardinální chyba, jako 
kdybyste pro jednu palmu přehlédli celý prales. Je to třeba jako rozhlédnout se ve Frymburce - a začít rovnou 
hodnotit celé Lipno.  
 

Notoricky známé záběry ze světových agentur na těžko uvěřitelný nepořádek se totiž klidně mohly odehrát 
desítky kilometrů odsud, úplně mimo Rio.  
 

Guanabara je obrovská zátoka, druhá největší v Brazílii, má 412 kilometrů čtverečních. Byť se u Cukrové 
homole téměř "zavře" a její šířka tam činí pouhých 1 500 metrů, maximální rozpětí má horentních 31 
kilometrů.  
 

"Osmdesát procent vody sem jde znečištěných. Z mnohamilionového města. Kdo zná české vesnice a potůčky 
za nimi, tak ví, jak taková voda občas vypadá," říká Jakub Kozelský, trenér a manžel Veroniky Kozelské 
Fenclové, jedné ze tří zástupců Česka v olympijských závodech jachtařů.  
 

A znečištění v Riu má samozřejmě ještě úplně jiný rozměr. Otevřená kanalizace je leckde normou, a tak do 
vody tečou splašky, fekálie. Nejen z dějiště her - na druhé straně břehu, často skryté v mlžné bělobě, leží 
milionové město Sao Goncalo, kde to nebude jiné.  
 

Rio má asi šest a půl milionu obyvatel, celá metropolitní oblast dvanáct milionů. A klíčové bývá počasí. "Záleží, 
jestli prší, nebo ne. Déšť je problém, všechno se vypláchne ven," říká Kozelský, který místní vody poznal už 
před olympiádou.  
 

Má tak s čím srovnávat a má důvody být aspoň částečně optimistický: "Teď dva měsíce nepršelo, situace je na 
místní poměry velmi dobrá. Když nebude pršet, bude to v pohodě. My to stejně nevyřešíme."  
 

Tohle je přístup českého týmu, který lze asi těžko rozporovat - je pozdě na cokoli jiného než se snažit 
eliminovat následky.  
 

Olympiádu už nikdo jinam nepřeloží. Než mudrovat nad teoriemi v podmiňovacím způsobu, radši si Kozelská 
Fenclová a spolu s ní Viktor Teplý a Karel Lavický hlídají, aby ideálně na lodi nepřišla do styku s vodou ani 
lahev s pitím.  
 

"Máme opatření, abychom rizika minimalizovali. To je celé, co s tím můžeme a chceme dělat," dodává 
Kozelský. Aspoň oni už nechtějí přidávat další slova, nebohá Guanabara si toho ostatně vyslechla dost. A 
přitom sama neprovedla nic. 280 háčků na 200 odpadků  
 

Je to tak prosté: zátoka se dost těžko dokáže ušpinit sama. Viníky jsou ti, kdož u svých domovů zaneřáďují 
vody, které do Guanabary ústí. Ukázala je unikátní reportáž New York Times, na níž mimochodem pro patrně 
nejlepší noviny planety pracovalo dohromady 14 lidí. Celkem napočítali kolem padesáti přítoků a vypravili se k 
řece Sarapuí, jež je zodpovědná za zhruba deset procent vody v Guanabaře.  
 

Místo, odkud kdysi obyvatelé oblasti normálně pili přímo z proudu, se proměnilo v regulérní stoku a Marcio José 
do Nascimento listu řekl: "Co vám budu lhát, hodíme do řeky úplně všechno."  
 

A aby bylo jasno: to tu skutečně znamená ÚPLNĚ všechno. Voda je toho smutným, tmavým zrcadlem. Dnešní 
babičky vzpomínají, jak si ze Sarapuí do igelitových sáčků lovily rybky jako domácí mazlíčky, pro dnešní děti už 
to žádná řeka není; berou ji jako odpudivý obří kanál.  
 

Po její délce se nacházejí továrny, rafinérie, favely. A do toho samozřejmě odpad z Ria. Z Cukrové homole jsem 
sledoval asi půltucet lodí a z té nejvíc vlevo se, jakoby nic, šířila mastná skvrna vypouštěného hnusu. A to byla 
pořád jen kapička. Guanabara má v sobě také dvě letiště Ria, vnitrostátní Santos Dumont i mezinárodní 
Galeao. V rybářské vesnici stojící u něj pro New York Times odhadli, že na 280 háčků "uloví" přibližně dvě 
stovky odpadků.  



 

Na to vše myslím v příjemném odpoledni v Marina da Glória. Místní s vášní hráli fotbal na umělé trávě, betonu i 
na prašných hřišťátcích, zdání však klame: v téhle oblasti už je Rio pořádně ostré, syrové. Chodit po soumraku 
na ulici je velký risk, v noci se občas ozve zlověstné zaštěkání výstřelů. Podobně ten den klamala také 
Guanabara.  
 

Zátoka, která za nic nemůže.  
 

Zátopka plná odpadků trápila jachtaře už loni při tréninku. O odpad na hladině převrhli loď: InsertSingleVideo  
 

URL| 
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Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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151. Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na dvanácté místo      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na dvanácté místo  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 09.08.2016  
Číslo: 222  
Rubrika: Zprávy iDNES.cz /Vodní sporty  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/jachtari-na-oh-v-riu-0o8-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160809_223212_
oh-vodni-sporty_par   
ProfilID: ISA  
Domicil: wj222082.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Veronika Kozelská Fenclová klesla po druhém dnu jachtařských soutěží v olympijském Riu de Janeiro na 
průběžnou dvanáctou příčku v třídě Laser Radial.  
 

Viktor Teplý si v třídě Laser polepšil na osmadvacátou pozici, surfař Karel Lavický v RS:X je po polovině 
soutěže jedenatřicátý.  
 

Kozelská vstupovala do dnešních rozjížděk po úpravě pondělních výsledků kvůli diskvalifikaci jedné ze soupeřek 
jako sedmá. Stejně jako v pondělí dojela nejprve jedenáctá, ale na rozdíl od úvodního dne si v druhé jízdě 
nepolepšila, ale byla šestnáctá.  
 

V čele je po čtyřech z deseti rozjížděk Číňanka Sü Li-ťia, obhájkyně zlata z Londýna.  
 

URL| 
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Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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152. Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na dvanácté místo      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na dvanácté místo  
Zdroj: Sport.cz  
Datum: 09.08.2016  
Číslo: 222  
Rubrika: Češi  
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/799966-jachtarka-kozelska-v-olympijske-regate-klesla-na-
dvanacte-misto.html   
ProfilID: ISA  



Domicil: D4Ma16DE0076.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

Veronika Kozelská Fenclová klesla po druhém dnu jachtařských soutěží v olympijském Riu de Janeiro na 
průběžnou dvanáctou příčku v třídě Laser Radial. Viktor Teplý si v třídě Laser polepšil na osmadvacátou pozici, 
surfař Karel Lavický v RS:X je po polovině soutěže jednatřicátý.  
 

Kozelská vstupovala do úterních rozjížděk po úpravě pondělních výsledků kvůli diskvalifikaci jedné ze soupeřek 
jako sedmá. Stejně jako v pondělí dojela nejprve jedenáctá, ale na rozdíl od úvodního dne si v druhé jízdě 
nepolepšila, ale byla šestnáctá.  
 

V čele je po čtyřech z deseti rozjížděk Číňanka Sü Li-ťia, obhájkyně zlata z Londýna.  
 

XXXI. letní olympijské hry v Riu de Janeiro:  
 

Jachting:  
 

Muži:  
 

RS:X - po šesté rozjížďce:  
 

1. Dempsey (Brit.) 9  
 

...31. Lavický (ČR) 142  
 

Laser - po čtvrté rozjížďce:  
 

1. Alsogaray (Arg.) 7  
 

...28. Teplý (ČR) 67  
 

Ženy:  
 

Laser Radial - po čtvrté rozjížďce:  
 

1. Sü Li-ťia (Čína) 7  
 

...12. Kozelská Fenclová (ČR) 29  
 

URL| 
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Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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153. Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na dvanácté místo      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na dvanácté místo  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 09.08.2016  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/jachtari-na-oh-v-riu-0o8-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160809_223212_
oh-vodni-sporty_par   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  



Klíčová slova: Karel, Lavický  

http://oh.idnes.cz/jachtari-na-oh-v-riu-0o8-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160809_223212_oh-vodni-sporty_par  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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154. Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na 12. místo      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na 12. místo  
Zdroj: aktualne.cz  
Datum: 09.08.2016  
Autor: Veronika Kozelská Fenclová, Eva Skořepová  
Odkaz:   https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/jachtarka-kozelska-v-olympijske-regate-klesla-
na-12-misto/r%7eb3ef790a5e6f11e682470025900fea04/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/jachtarka-kozelska-v-olympijske-regate-klesla-na-12-misto/r  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

155. Jachtařka Kozelská Fenclová seskočila na průběžné 12. místo      
Skóre: 0.87  
Název: Jachtařka Kozelská Fenclová seskočila na průběžné 12. místo  
Zdroj: ceskatelevize.cz  
Datum: 09.08.2016  
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337478-jachtarka-kozelska-fenclova-sesko
cila-na-prubezne-12-misto/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu (3), Karel, Lavický  

http://www.ceskatelevize.cz/rio2016/zpravy/337478-jachtarka-kozelska-fenclova-seskocila-na-prubezne-12-mi
sto/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

156. Jachting v Riu Přišlo zhoršení. Kozelská klesla do druhé desítky      
Skóre: 0.84  
Název: Jachting v Riu Přišlo zhoršení. Kozelská klesla do druhé desítky  
Zdroj: tyden.cz  
Datum: 09.08.2016  
Odkaz:   http://www.tyden.cz/rubriky/sport/rio-2016/prislo-zhorseni-kozelska-klesla-do-druhe-d
esitky_393708.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

http://www.tyden.cz/rubriky/sport/rio-2016/prislo-zhorseni-kozelska-klesla-do-druhe-desitky_393708.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

157. Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na dvanácté místo      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na dvanácté místo  
Zdroj: sport.cz  
Datum: 09.08.2016  
Odkaz:   https://www.sport.cz/loh/cesi/clanek/799966-jachtarka-kozelska-v-olympijske-regate-
klesla-na-dvanacte-misto.html   



ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

https://www.sport.cz/loh/cesi/clanek/799966-jachtarka-kozelska-v-olympijske-regate-klesla-na-dvanacte-mist
o.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

158. Kozelská v olympijské regatě klesla na 12. místo, Teplý si polepšil      
Skóre: 0.80  
Název: Kozelská v olympijské regatě klesla na 12. místo, Teplý si polepšil  
Zdroj: ceskenoviny.cz  
Datum: 09.08.2016  
Autor: Gregorio Borgia  
Odkaz:   http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kozelska-v-olympijske-regate-klesla-na-12-misto-te
ply-si-polepsil/1380108   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kozelska-v-olympijske-regate-klesla-na-12-misto-teply-si-polepsil/1380108  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

159. Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na 12. místo      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská v olympijské regatě klesla na 12. místo  
Zdroj: blesk.cz  
Datum: 09.08.2016  
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/276971/jachtarka-kozelska-v-olympijske-regate
-klesla-na-12-misto.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/276971/jachtarka-kozelska-v-olympijske-regate-klesla-na-12-misto.ht
ml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

160. Nejkontroverznější místo her. Zátoka, která za nic nemůže      
Skóre: 0.80  
Název: Nejkontroverznější místo her. Zátoka, která za nic nemůže  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 09.08.2016  
Autor: Miroslav Němý  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/nejkontroverznejsi-misto-oh-zatoka-guanabara-f44-/oh-vodni-sporty.
aspx?c=A160808_230107_oh-vodni-sporty_par   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

http://oh.idnes.cz/nejkontroverznejsi-misto-oh-zatoka-guanabara-f44-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A160808_230
107_oh-vodni-sporty_par  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Stříbrná medailistka z olympijských her v roce 2004 a dnes především trojnásobná maminka Lenka Vydra 
Šmídová se jachtingu dnes již příliš nevěnuje. Plně ji zaměstnávají její tři děti a pak práce v realitách. Na 
jachting ale nezanevřela, těší se, až děti dorostou a začne je učit ovládat loď. Prozatím se věnuje jiným 
sportům, které ji pomáhají udržet v kondici a psychické i fyzické pohodě.  
 

Kdo vás přivedl k jachtingu?  
 

Dlouho jsem si myslela, že rodiče, ale maminka mi nedávno říkala, že tomu bylo jinak. Přestože maminka 
jezdila kdysi na plachetnici, v prvním těhotenství s tímto sportem skončila a vrátila se k němu až po dalších 25 
letech.  
 

Ta první iniciativa vzešla ode mne a mé sestry. Bydleli jsme tehdy s rodiči v rodinném domku v Neratovicích a 
naši sousedi měli podobně staré děti, s kterými jsme se kamarádily a které se jachtingu věnovaly. Trénoval je 
jejich táta Milan Ptáčník a před garáží měly občas zaparkované lodě.  
 

Se sestrou nás ty lodě velmi zajímaly a obě jsme toužily dělat stejný sport, co dělají naši kamarádi. Na základě 
toho nás tehdy rodiče vzali v mých šesti letech a sestřiných osmi do Jacht klubu v Neratovicích.  
 

Proč tak brzy?  
 

V šesti letech není brzy. V podstatě je to již ideální věk. Navíc já již v té době uměla dobře plavat, byla jsem 
dostatečně zručná, a tedy schopná loď ovládat. Lodní třída Optimist je samozřejmě náročná, ale není k tomu 
zapotřebí nějaká speciální fyzická příprava. Na té plachetnici se sedí a řídí se kormidlem, přebíhá se ze strany 
na stranu...  
 

Nyní oficiálně mohou děti dostat zavodní licenci od osmi let. Do té doby se mohou vozit a seznamovat se s 
lodí.Mnohem důležitější tedy je, aby dítě bylo psychicky vyspělé, aby pochopilo, co s tou lodí musí dělat, jak ji 
musí nastavit, aby byla schopná objet trať, což pro šestileté dítě není lehké.  
 

Pro jachting je zapotřebí mít dobrou představivost, jelikož např. startovní čára je jen pomyslná, stejně jako 
ideální trať okolo bójí… Psychická vyspělost je pak důležitá i k tomu, aby dítě mohlo taktizovat a využívat vítr. 
Nyní oficiálně mohou děti dostat zavodní licenci od osmi let. Do té doby se mohou vozit a seznamovat se s lodí.  
 

Byl tenkrát jachting populární? Jak je tomu dnes?  
 

Nebyl populární a myslím si, že vlastně není ani dnes. I když dnes se o tom sportu ví víc a víc lidí se o něj 
zajímá, o čemž vypovídá i to, že letos během letních olympijských her v Riu se vysílá jachting v televizi každý 
den. Česká televize připravuje záznamy ze všech závodů, což je opravdu krásné.  
 

Když jsem se k jachtingu dostala já, tak ten sport v televizi vůbec nebyl, maximálně na OH a to také jen v 
kratičkém – minutovém, dvouminutovém záznamu. Letos to jsou dvacetiminutové záznamy z každého dne, 
které i já osobně spolumoderuji.  
 

Jak moc je ten sport nákladný a dá se jím uživit?  
 

Jachting je velmi nákladný sport. Pro děti samozřejmě ještě tolik ne. Existují v ČR kluby, které v počátcích 
dítěti loď půjčí a je to tedy jen o členských příspěvcích. Pokud ale dítě začne být úspěšné a začne jezdit větší 



závody, pak to finančně náročné začíná být. V ten okamžik je již zapotřebí lepší a kvalitnější materiál, který již 
v klubech k dispozici obvykle není. Obecně pak začíná platit, že čím lepší máte materiál, tím rychlejší jste.  
 

Myslím si ale, že úplně nejnáročnější na jachtingu z pohledu rodiče je, že musí investovat do sportu svého 
dítěte svůj čas. Přes léto je to o neustálém vození na tréninky, závody, přičemž tam musí být rodiče obvykle s 
dítětem. Ani rodiče tak nemají přes léto jediný volný víkend.  
 

Jachtingem se dá uživit, pokud má jedinec dobré výsledky a je nějakým způsobem marketingovatelný...Pokud 
chtějí, aby bylo jejich dítě dobré, pak za cenu, že jim od pátečního večera do nedělního budou na závodech 
asistovat. O něco lepší to je v zahraničí, kde kluby fungují lépe než u nás, ale ani tam se tento sport neobejde 
bez zapojení rodičů.  
 

Jinak jachtingem se dá uživit, pokud má jedinec dobré výsledky a je nějakým způsobem marketingovatelný, 
jelikož se nejedná o sport placený za výsledek v regatách. Šikovný jachtař si ale je schopen získat celou řadu 
sponzorů a pak dostává i peníze z jachtařského klubu, ale i státních institucí, které mu pomáhají pokrýt 
náklady.  
 

Na LOH v Aténách si Lenka splnila svůj sen. Stála na stupních vítězů stejně jako její přátelé před čtyřmi lety.  
 

FOTO: Profimedia.cz  
 

Jaké předpoklady by měla mít dívka, která by se chtěla stát úspěšnou jachtařkou?  
 

Předpoklady jsou stejné jako u jiných sportů. Musí být vytrvalá, houževnatá, cílevědomá, velmi samostatná, 
protože jachting nemá to zázemí, flexibilní, vynalézavá, dobrodružné povahy, jelikož u tohoto sportu tisíckrát 
zakopnete a musíte se vždy zvednout a zkusit to jinak… Nikdo vás u toho nevede za ručičku.  
 

Zúčastnila jste se třech olympiád, na kterou z nich vzpomínáte nejvíce?  
 

Každá olympiáda byla úplně jiná. V Sydney jsem jela ještě jako studentka VŠ na zkušenou. Nicméně vždy jsem 
patřila mezi sportovce, co se na důležitém závodě dokážou vybičovat na maximum, tím pádem jsem i v Sydney 
dosáhla mnohem lepších výsledků, než na které jsem papírově měla. Nakonec jsem tedy obsadila sedmé místo, 
což byl tenkrát opravdu velký úspěch.  
 

Bylo mi pak umožněno zúčastnit se předávání medailí, což byl pro mne velmi emotivní zážitek a zlomový 
okamžik. Když jsem viděla, jak mí přátelé jachtaři dostávají medaile, řekla jsem si, že skončím se školou a 
začnu se také jachtingu na maximum věnovat. Udělám vše proto, abych za čtyři roky na těch stupních vítězů 
také stála.  
 

Za čtyři roky v Aténách se to opravdu podařilo. Stály za tím čtyři roky dřiny, odříkání… Ale ta stříbrná medaile 
za to všechno stála. Olympiáda je v jachtingu opravdovým svátkem. Mít tak medaili z olympiády bylo i pro 
mne mnohem víc než z mistrovství světa.  
 

A co následovalo dál?  
 

Poté jsem se dostala na rozcestí, kdy jsem nevěděla, co dál. Zda v jachtingu a v té mé kategorii pokračovat, 
zkusit něco nového či založit rodinu… Tenkrát mi pomohlo rozhodnutí Mezinárodního výboru jachtařské 
federace, který vyřadil ze závodů třídu Evropa a zaměnil ji za třídu Laser, kterou jsem zkusila, ale ta loď mi 
nevyhovovala.  
 

Zbývaly mi dvě možnosti - zkusit dvouposádkovou plachetnici třídy 470 či windsurfing. Jelikož windsurfing je 
hodně rozdílný sport a byla k němu zapotřebí i mnohem lepší fyzička, upřednostnila jsem dvouposádkovou 
plachetnici. Nicméně ani to nebylo moc jednoduché.  
 

Nejprve jsem jezdila s Američankou, která ale musela získat české občanství, abychom spolu mohly 
reprezentovat Českou republiku na OH, což se bohužel včas nepodařilo. Pak jsem hledala českou kosatnici, ale 
ani to nevycházelo. Až čtyři měsíce před poslední možnou olympijskou kvalifikací se mi to podařilo.  
 



Dohodla jsem se s Lenkou Mrzlíkovou. Přestože ani jedna z nás s touto kategorií neměla moc zkušeností, 
dokázaly jsme se natolik připravit, že jsme ty závody zvládly a kvalifikovaly se na poslední kvalifikační místo.  
 

Na olympiádě jsme sice byly za outsidery, ale dostaly jsme ze sebe maximum a nakonec skončily na sedmém 
místě. A to jsme mohly být i lepší. Do poslední jízdy jsme byly na pátém místě a měly jsme šanci na medaili. 
Stála před námi tehdy možnost buď vsadit vše, poslední jízdu risknout a zkusit získat medaili, nebo jet na 
jistotu a udržet si páté místo. My to tenkrát riskly, ale nevyšlo to. Proto jsme skončily až na sedmém místě.  
 

Po úspěchu v Aténách jste se v Česku stala známou osobností. Dařilo se vám zvládat ten náhlý mediální a 
společenský zájem?  
 

Ano, ten zájem nikdy nepřekročil žádné hranice. Tudíž jsem si to opravdu užívala.  
 

Po skončení třetí olympiády jste velmi záhy otěhotněla. Bylo to plánované?  
 

Asi ano.  
 

Pyšná medailistka na závěrečném ceremoniálu letních olympijských her v Aténách 2004.  
 

FOTO: Profimedia.cz  
 

Tenkrát jste ale stále plánovala, že se k závodní kariéře vrátíte…  
 

Ano, po narození dcery Viktorky, jsem si stále ještě myslela, že se k závodění vrátím. Ale postupně jsem si 
začala víc a víc uvědomovat, že se chci svému dítěti věnovat naplno, že chci být maminkou se vším všudy, že 
mne to mateřství baví a naplňuje a že pokud budu chtít dělat jachting na té nejlepší úrovni, tak to nepůjde 
bez obětí.  
 

Během těch téměř dvaceti let, co jsem jachting dělala se i ten sport vyvíjel, stal se tvrdším, fyzičtějším a k 
dosahování úspěchu bylo zapotřebí neustále většího úsilí. Ten sport se zprofesionalizoval do velmi vysoké 
úrovně, jak je tomu i u jiných sportů a nelze jej dělat napůl. Člověk musí být 250 dní v roce na vodě a bez toho 
to opravdu nejde. Navíc já nejsem typ, který by něco dělal jen proto, aby se zúčastnil, to není moje mentalita. 
Proto jsem od toho ustoupila, aby netrpělo dítě ani zbytek rodiny.  
 

Dnes jste trojnásobnou maminkou. Jde některé z dětí ve vašich šlépějích?  
 

Viktorce je sedm let, tudíž by teoreticky s jachtingem mohla začít, ale ráda bych ještě dva roky počkala, 
dokud nebude sedm i její mladší sestře, abych je mohla začít učit společně. Nejmladšímu synovi jsou teprve 
dva roky, tudíž ten má ještě na vše čas.  
 

Jak vypadá váš běžný den?  
 

Zatím jsem především maminkou, tudíž většinu dne pečuji o děti, domácnost a dům. K tomu na částečný 
úvazek pracuji v oblasti realit, což mi moc pomáhá, abych úplně nevypadla z normálního života. Do loňského 
roku jsem ještě měla funkci ve Svazu jachtingu, kde jsem pracovala v komisi vrcholového sportu. Pomáhala 
jsem tam s řízením reprezentace.  
 

Nedávno vznikla komise nová, ale její složení mi nevyhovovalo, tudíž jsem raději sama skončila. Od té doby ale 
jachting téměř nesleduji, dokonce mi unikají i výsledky naší reprezentace, což mne mrzí.  
 

Málokdo si uvědomuje, jak moc je pro tělo náročné přejít z aktivní sportovní kariéry k trojímu těhotenství.  
Vypadáte stále skvěle, jak se udržujete v kondici?  
 

Jednak děti mi moc nedovolí, abych se na chvíli zastavila, nicméně i k tomu neustále sportuji. Málokdo si 
uvědomuje, jak moc je pro tělo náročné přejít z aktivní sportovní kariéry k trojímu těhotenství. Ještě při prvním 
dítěti svalová ztráta nebyla taková, ale u druhého a třetího těhotenství jsem byla tak zesláblá, že se mi začaly 



objevovat nejrůznější ortopedické problémy.  
 

Pravda je, že jsem i s mateřstvím začala poměrně pozdě – první dítě jsem měla ve 34 letech a poslední ve 39, 
čímž jsem měla problémy mnohem větší.  
 

O to víc jsem se musela začít věnovat sama sobě. Začala jsem cvičit pilates, jógu, hrát tenis, vrátila jsem se k 
jízdě na kole, v zimě k lyžování… Ale asi úplně nejvíc mi z nejhoršího pomohl právě pilates.  
 

Ve volných chvílích se Lenka věnovala i golfu.  
 

FOTO: Profimedia.cz  
 

Hlídáte si nějak jídelníček?  
 

Ano hlídám, hodně. Ale ne z pohledu množství a kalorií, ale kvality, abych jedla zdravě. Myslím si, že to, co 
člověk jí, tím je. Během sportu jsem se naučila ohromné disciplíně, ale jedla jsem mnohem víc než dnes. 
Potřebovala jsem získat co nejvíc energie, a tedy kalorií i vitamínů. Dnes hledím především na kvalitu.  
 

Asi je to i tím, že vaříte pro děti a chcete, aby se i ony co nejzdravěji stravovaly?  
 

Ano, to chci, ale ty děti to bohužel moc nechápou, a tak je to každodenní konflikt mezi mou zdravou stravou a 
tím, co děti jist chtějí. Dost často pak porovnávám olympijské kampaně s mateřstvím a stále víc jsem 
přesvědčena, že obstarávat děti a vést je v té výchově tím směrem, kterým chcete, je mnohem těžší… Je to 
vždy o kompromisu a nikdy to neurvete silou.  
 

Jak pečujete o svůj vzhled?  
 

Minimálně.  
 

Máte nějaký typický ženský rozmar?  
 

Mým největším rozmarem je asi potřeba pohybu. Abych byla po psychické stránce v pohodě, potřebuji pohyb. 
Pokud jej nemám, tak jsem na tom špatně. Proto neinvestuji čas ani peníze do masáží, manikúr, kupování 
drahých bot apod., ale do toho, abych se mohla hýbat.  
 

Co vám vždy udělá radost?  
 

Dětský úsměv a ne jenom mých dětí.  
 

Váš dědeček byl slavný botanik, jaký je váš vztah k rostlinám a péči o zahradu?  
 

Čím dál lepší. Dříve jsem měla k zahradničení spíš odpor, jelikož jsem do toho jako dítě byla trochu nucená. 
Nicméně jednou mi někdo řekl, že k tomu hrabání se v hlíně musí člověk dospět věkem a já to můžu potvrdit. 
Baví mě to víc a víc. Člověk si u toho vyčistí hlavu, jen na to musí mít čas. Ráda to dělám v klidu.  
 

Máte již po dovolené nebo vás teprve čeká?  
 

Mám po dovolené. Byli jsme na dlouhé rodinné dovolené za oceánem, navštívit rodinu a cestovat a bylo to 
velmi náročné. Upřímně jsem ráda, že už to máme za sebou a že už jsem zpět v pracovním procesu.  
 

Jak si představujete ideální dovolenou?  
 

Momentálně mám takový pocit, že ideální dovolená je s každým dítětem zvlášť. Že si užijeme sebe navzájem a 



obejde se to bez sourozeneckých hádek a rozepří. Jinak letní dovolená by měla být u moře a zimní na horách, 
ale moře v zimě by také vůbec nevadilo. Jsem velmi zimomřivý člověk, proto na horách bojuji s mrazem, ale 
jinak lyžování miluji.  
 

Jachting v Olympijském parku na LipněVeřejnost si může vyzkoušet závodní jachting v Lipně nad Vltavou. V 
místní maríně bude k dispozici šest závodních plachetnic Melges 24. Na každé lodi bude zkušený kormidelník, 
posádku doplní vždy návštěvníci. Čas projížďky si je možné předem vybrat v rezervačním systému na 
www.olympijskeparky.cz.  
 

Na druhém stanovišti na pláži budou k dispozici další lodě. Svézt se zájemci mohou na rodinné plachetnici RS 
Vision, na školní plachetnici až pro 8 osob RS Venture, jedno až dvouposádkové RS Quba nebo na katamaranu 
Dart 16. Také tady je možné si projížďku včas zarezervovat.  
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Jachtařka Veronika Kozelská Fenclová je po dvou rozjížďkách třídy Laser Radial na olympijských hrách v Riu 
devátá. Další čeští reprezentanti Viktor Teplý i Karel Lavický jsou v třetí desítce průběžného pořadí.  
 

Jachtařka Veronika Kozelská Fenclová je po dvou rozjížďkách třídy Laser Radial na olympijských hrách v Riu 
devátá. Další čeští reprezentanti Viktor Teplý i Karel Lavický jsou v třetí desítce průběžného pořadí.  
 

Kozelská, která před čtyřmi lety na OH v Londýně skončila rovněž devátá a rok předtím byla na MS čtvrtá, 
dojela v jednotlivých jízdách se svou lodí Lola na jedenáctém a osmém místě. V čele je čínská jachtařka Sü 
Li-ťia. Závodnice v Riu čeká celkem deset rozjížděk a ty nejlepší v pondělí 15. srpna finále.  
 

Teplý je ve třídě Laser čtyřiadvacátý. Lavický má v kategorii RS:X za sebou už tři jízdy a patří mu 29. místo.  
 

XXXI. letní olympijské hry v Riu de Janeiro:  
 

Jachting:  
 

Muži:  
 

RS:X - po třetí rozjížďce: 1. Dempsey (Brit.) 2, ...29. Lavický (ČR) 56.  
 

Laser - po druhé rozjížďce: 1. Stipanovič (Chorv.) 6, ...24. Teplý (ČR) 47  
 

Ženy:  



 

Laser Radial - po druhé rozjížďce: 1. Sü Li-ťia (Čína) 7, ...9. Kozelská Fenclová (ČR) 19  
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Jachtařka Veronika Kozelská Fenclová je po dvou rozjížďkách třídy Laser Radial na olympijských hrách v Riu 
devátá. Další čeští reprezentanti Viktor Teplý i Karel Lavický jsou v třetí desítce průběžného pořadí.  
 

Kozelská, která před čtyřmi lety na OH v Londýně skončila rovněž devátá a rok předtím byla na MS čtvrtá, 
dojela v jednotlivých jízdách se svou lodí Lola na jedenáctém a osmém místě.  
 

V čele je čínská jachtařka Sü Li-ťia. Závodnice v Riu čeká celkem deset rozjížděk a ty nejlepší v pondělí 15. 
srpna finále.  
 

Teplý je ve třídě Laser čtyřiadvacátý. Lavický má v kategorii RS:X za sebou už tři jízdy a patří mu 29. místo.  
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Vizuálně to bude možná nejhezčí disciplína olympiády, až jachtaři pod dohledem Krista Spasitele vyplují na 
Atlantik a do vod zátoky Guanabara. Jenže právě místní hladina zároveň straší enormním znečištěním. "K 
ideálu má daleko, ale my to nevyřešíme," říká trenér Jakub Kozelský.  
 



Kozelský je zároveň manželem Veroniky Kozelské Fenclové, která závodí ve třídě Laser Radial a v Londýně před 
čtyřmi lety obsadila 9. místo.  
 

Dalšími českými olympioniky budou v Riu v této disciplíně Viktor Teplý (třída Laser) a Karel Lavický (třída 
RS:X). Začíná se v pondělí.  
 

"Olympiáda je pro nás jednoznačně nejvýznamnější akce. Je to v podstatě jediný závod, co je zajímavý pro 
česká média, jasný vrchol veškerého snažení," líčí Kozelský.  
 

Jste před startem nervózní?  
Jachting je sport jako každý jiný, nervozita tam bude. A je to dobře, dokud je v rozumné míře; všichni 
závodníci potřebují cítit tlak, jen se to nesmí přehnat. Vypadá to, že předpověď na první den je dobrá. Snad 
nebude foukat jako v neděli. Nevím, co dělají veslaři, chudáci - ti mají bohužel ranní vítr hodně silný a teď (v 
neděli po obědě v Riu) přišel i odpolední. Můžeme mít pěkný začátek závodu a jsme za to rádi, loni to tu bylo 
únavné, na vítr se čekalo každý den.  
 

Vám tedy podobné problémy jako ty, s nimiž bojovala Mirka Topinková Knapková na jezeře Rodrigo de Freitas, 
nehrozí...  
Pro nás vlny nejsou problém, my je naopak máme rádi a vítáme je. Na moři mohou být až pětimetrové. To, co 
veslaři rádi nemají, my milujeme.  
 

Pojďme k pozitivním i negativním specifikům. Jste rádi, že je jachting přímo v Riu, nikoli daleko od dějiště, jak 
bývá zvykem?  
To je určitě dobře. Nestává se tak často, možná každou třetí čtvrtou olympiádu. Je příjemné být s ostatními 
sporty ve stejném městě, můžete se podívat i někam jinam, zajet si do vesnice. Někdy se v ní dá i bydlet, tady 
je to bohužel trochu daleko. Ale už jsme v ní byli dvakrát, ani slavnostní zahájení nebylo daleko.  
 

A teď to negativní: co voda?  
K ideálu má daleko, ale posté opakujeme, že už to prostě neřešíme. Nedokážeme to vyřešit, tak se tím 
nezabýváme. Máme opatření, abychom rizika minimalizovali. To je celé, co s tím můžeme a chceme dělat.  
 

Tady v olympijské maríně je čisto. Není to celé trochu přehnané?  
Jako vždycky trochu ano, ale rizika tady jsou. Jenže teď je pozdě je řešit, to se mohlo dělat před čtyřmi lety. 
Existovaly scénáře, že by se regata mohla přeložit někam jinam, ale zástupci světového jachtingu ani 
Mezinárodní olympijský výbor nechtěli. Do jisté míry to chápu: okolí je nádherné a záběry budou překrásné. Je 
to rozhodnutí někoho jiného, my se s tím musíme poprat.  
 

Jakub Kozelský  
 

Ale vy nebudete jen ve znečištěné zátoce Guanabara, že?  
Máme čtyři okruhy vevnitř v zátoce a tři venku na moři. Pro jachtaře je tady těžké i krásné to, že každý okruh 
je velmi specifický a má jiné podmínky. Kdo chce v Riu vyhrát, musí být opravdu všestranný. Od rybníkářských 
podmínek, pomalu jako v Česku, přes proudy až po oceánské podmínky s obrovskými vlnami, rozptyl je 
obrovský. Není to pro specialisty.  
 

Jaké výsledky byste bral?  
Voda je tu specifická. Budu hodnotit asi jen manželku, kterou trénuju: u ní můžu říct, že do patnáctky dobrý, 
deset super a cokoli nad tím paráda.  
 

Existuje šance třeba i na medaili, kterou před dvanácti lety v Aténách tak senzačně získala Lenka Šmídová?  
Naděje je. Řekněme, že jsou tu tři čtyři lidi, u nichž si myslíme, že by o medaile měli bojovat - a pak skupinka 
deseti lidí, co si ji můžou vyjet taky. Veronika nepatří mezi horké favoritky, ale do rozšířeného pole. Záleží, 
komu jak sednou nebo nesednou podmínky, kdo udělá méně chyb. Což bude zásadní, chybovat se asi bude 
hodně.  
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Jachtařka Veronika Kozelská Fenclová je po dvou rozjížďkách třídy Laser Radial na olympijských hrách v Riu 
devátá. Další čeští reprezentanti Viktor Teplý i Karel Lavický jsou v třetí desítce průběžného pořadí.  
 

Kozelská, která před čtyřmi lety na OH v Londýně skončila rovněž devátá a rok předtím byla na MS čtvrtá, 
dojela v jednotlivých jízdách se svou lodí Lola na jedenáctém a osmém místě. V čele je čínská jachtařka Sü 
Li-ťia. Závodnice v Riu čeká celkem deset rozjížděk a ty nejlepší v pondělí 15. srpna finále.  
 

Teplý je ve třídě Laser čtyřiadvacátý. Lavický má v kategorii RS:X za sebou už tři jízdy a patří mu 29. místo.  
 

XXXI. letní olympijské hry v Riu de Janeiro:  
 

Jachting:  
 

Muži:  
 

RS:X - po třetí rozjížďce:  
 

1. Dempsey (Brit.) 2  
 

...  
 

29. Lavický (ČR) 56  
 

Laser - po druhé rozjížďce:  
 

1. Stipanovič (Chorv.) 6  
 

...  
 

24. Teplý (ČR) 47.  
 

Ženy:  
 

Laser Radial - po druhé rozjížďce:  
 

1. Sü Li-ťia (Čína) 7  
 

...  



 

9. Kozelská Fenclová (ČR) 19  
 

URL| 
https://www.sport.cz/clanek/799560-jachtarka-kozelska-je-po-dvou-olympijskych-rozjizdkach-devata.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

166. Kozelská má na medaili, věští stříbrná olympionička z Atén Lenka Vydra      
Skóre: 0.87  
Název: Kozelská má na medaili, věští stříbrná olympionička z Atén Lenka Vydra  
Zdroj: sport.aktualne.centrum.cz  
Datum: 08.08.2016  
Číslo: 221  
Rubrika: Olympijské hry  
Autor: Jaroslav Pešta  
Odkaz:   https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/lenka-vydra/r%7e4a05e16e5d5211e68392002
5900fea04/   
ProfilID: ISA  
Domicil: k2za16dd0027.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachtingu (2), Jachting, Karel, Lavický  

Jachting  
 

Někteří sportovci účast na OH v Riu z různých důvodů odmítli. Vy jste ale startovala hned na třech 
olympiádách. Jak na ně vzpomínáte?  
 

Bylo to něco zcela výjimečného. Pro všechny jachtaře je to po čtyřletém cyklu vrchol jejich sportovní dráhy. 
Všichni to tak chápou a určitě jsou stejného názoru jako já, že nižší hodnotu má pro ně třeba i mistrovství 
světa.  
 

Vám se navíc v Aténách podařilo najít cestu na stupně vítězů. Jaký to byl pro vás zážitek?  
 

Nezapomenutelný. Čtyři roky předtím v Sydney jsem se s olympijskou atmosférou teprve seznamovala, ale v 
Aténách po velice trnité cestě v přípravě to bylo už něco jiného. Nechyběly emoce, velké úsilí a ještě větší 
radost, že se mi podařilo zúročit vše, co jsem do té doby jachtingu dala. Nádherný pak byl závěrečný 
ceremoniál s předáváním medailí před státní operou.  
 

Můžete srovnat podmínky, které měli jachtaři před deseti či patnácti lety se současnými?  
 

Do loňského roku jsem pracovala v komisi vrcholového sportu, takže trochu jsem do současného života 
jachtařů nahlédla. Zlepšily se jim tréninkové i finanční podmínky, ale zároveň se zvýšila úroveň tohoto sportu. 
Po změně pravidel jsou velice náročné především na fyzickou přípravu.  
 

Největší naděje na pěkné umístění se letos dávají zkušené Veronice Kozelské-Fenclové. Jste stejného názoru?  
 

Samozřejmě. Skončila čtvrtá na evropském i světovém šampionátu a na olympiádě v Londýně dojela devátá. V 
přípravě strávila letos přímo v Riu 80 dní, což není málo. A navíc, mateřství by mělo zvýšit její sebevědomí. 
Přestože konkurence v třídě Laser Radial bude větší než před čtyřmi lety, tak je v jejích silách bojovat o 
některou z medailí. Navzdory tomu, že žádná ze špičkových jachtařek neodešla a několik nových konkurenci 
rozšířilo. Jen mě trochu mrzí, že sama Veronika si nemyslí, že by mohla zasáhnout do bojů o některou z 
medailí.  
 

Vy jste včera po telefonu s několika členy české jachtařské výpravy mluvila. Opravdu u všech postrádáte víc 
optimismu?  
 



Platí to hlavně na Veroniku, kterou netěší hlavně silný vítr. Říkala, že každý den to zkouší na jiné trati a v 
silném proudu je vítr pokaždé jiný. Nepříjemná je také nečistá voda, v níž mohou být určitou brzdou hlavně na 
lodi přilepené igelitové pytlíky. Musejí také dávat pozor, aby se jim voda nedostala do úst. Ale hned dodala, že 
tělo už si na horší podmínky zvyká a jsou určitým handicapem pro všechny. Chci jen dodat, že zmíněné 
igelitové pytlíky nás brzdily i na olympiádě v Pekingu.  
 

Z dvojice mužů mají už oba za sebou olympiádu před čtyřmi roky v Londýně. Komu se dává větší šance na 
vyšší příčky?  
 

Určitě Viktorovi Teplému. Je mu 25 let, a když předvede ve třídě Laser svůj obvyklý výkon s trochou riskování, 
tak by se měl protlačit mezi 15 nejlepších a třeba i kousíček výš. Naopak Karel Lavický, který je o pět let 
starší, se nominace na olympiádu dočkal až dodatečně. Je tedy outsider, není pod žádným psychickým tlakem a 
může jen překvapit.  
 

Takže jaký konečný účet by vás uspokojil?  
 

Medaile by byla úžasná a každé umístění v elitní desítce bych považovala za pěkný úspěch českého jachtingu.  
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Závodnice v Riu čeká celkem deset rozjížděk a ty nejlepší v pondělí 15. srpna finále. Rio de Janeiro - Jachtařka 
Veronika Kozelská Fenclová je po dvou  
 

Rio de Janeiro - Jachtařka Veronika Kozelská Fenclová je po dvou rozjížďkách třídy Laser Radial na 
olympijských hrách v Riu devátá. Další čeští reprezentanti Viktor Teplý i Karel Lavický jsou v třetí desítce 
průběžného pořadí.  
 

Kozelská, která před čtyřmi lety na OH v Londýně skončila rovněž devátá a rok předtím byla na MS čtvrtá, 
dojela v jednotlivých jízdách se svou lodí Lola na jedenáctém a osmém místě. V čele je čínská jachtařka Sü 
Li-ťia. Závodnice v Riu čeká celkem deset rozjížděk a ty nejlepší v pondělí 15. srpna finále.  
 

Teplý je ve třídě Laser čtyřiadvacátý. Lavický má v kategorii RS:X za sebou už tři jízdy a patří mu 29. místo.  
 

XXXI. letní olympijské hry v Riu de Janeiro:  
 

Muži:  
 

RS:X - po třetí rozjížďce: 1. Dempsey (Brit.) 2, ...29. Lavický (ČR) 56.  
 

Laser - po druhé rozjížďce: 1. Stipanovič (Chorv.) 6, ...24. Teplý (ČR) 47.  



 

Ženy:  
 

Laser Radial - po druhé rozjížďce: 1. Sü Li-ťia (Čína) 7, ...9. Kozelská Fenclová (ČR) 19.  
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zjizdkach-devat/r%7e555dea7c5da511e68afb002590604f2e/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/jachtarka-kozelska-je-po-dvou-olympijskych-rozjizdkach-devat/r  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

173. Jachtařka Kozelská je po dvou olympijských rozjížďkách devátá      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská je po dvou olympijských rozjížďkách devátá  
Zdroj: sport.cz  
Datum: 08.08.2016  
Odkaz:   https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/799560-jachtarka-kozelska-je-po-dvou-o
lympijskych-rozjizdkach-devata.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Jachting  

https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/799560-jachtarka-kozelska-je-po-dvou-olympijskych-rozjizdkach
-devata.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

174. Jachtařka Kozelská je po dvou olympijských rozjížďkách devátá      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtařka Kozelská je po dvou olympijských rozjížďkách devátá  
Zdroj: blesk.cz  
Datum: 08.08.2016  
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/276862/jachtarka-kozelska-je-po-dvou-olympijs
kych-rozjizdkach-devata.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/276862/jachtarka-kozelska-je-po-dvou-olympijskych-rozjizdkach-devat
a.html  



Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

175. Na rozdíl od veslařů jachtařům silný vítr vyhovuje, méně však odpadky na hladině      
Skóre: 0.91  
Název: Na rozdíl od veslařů jachtařům silný vítr vyhovuje, méně však odpadky na hladině  
Zdroj: sportovnilisty.cz  
Datum: 08.08.2016  
Autor: Surfař Karel Lavický  
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/na-rozdil-od-veslaru-jachtarum-silny-vitr-vyhovuje-
mene-vsak-odpadky-na-hladine/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel (2), Lavický (2)  

http://www.sportovnilisty.cz/voda/na-rozdil-od-veslaru-jachtarum-silny-vitr-vyhovuje-mene-vsak-odpadky-na-
hladine/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

176. Olympijská regata je tu. Karel Lavický nastoupí do závodu dnes od 18 hodin      
Skóre: 0.91  
Název: Olympijská regata je tu. Karel Lavický nastoupí do závodu dnes od 18 hodin  
Zdroj: budejckadrbna.cz  
Datum: 08.08.2016  
Odkaz:   http://www.budejckadrbna.cz/sport/vodni-sporty/12415-olympijska-regata-je-tu-karel-l
avicky-nastoupi-do-zavodu-dnes-od-18-hodin.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel (2), Lavický (2)  

http://www.budejckadrbna.cz/sport/vodni-sporty/12415-olympijska-regata-je-tu-karel-lavicky-nastoupi-do-zav
odu-dnes-od-18-hodin.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

177. Kozelská má na medaili, věští stříbrná olympionička z Atén Lenka Vydra      
Skóre: 0.87  
Název: Kozelská má na medaili, věští stříbrná olympionička z Atén Lenka Vydra  
Zdroj: aktualne.cz  
Datum: 08.08.2016  
Odkaz:   https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/lenka-vydra/r%7e4a05e16e5d5211e68392002
5900fea04/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel (2), Lavický (2), jachtingu (2)  

https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/lenka-vydra/r  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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178. Jachtařka Lenka Vydra Šmídová: Olympiáda je v jachtingu opravdovým svátkem      
Skóre: 0.99  
Název: Jachtařka Lenka Vydra Šmídová: Olympiáda je v jachtingu opravdovým svátkem  
Zdroj: novinky.cz  
Datum: 08.08.2016  
Autor: Lenky Vydry Šmídové  
Odkaz:   https://www.novinky.cz/zena/styl/410825-jachtarka-lenka-vydra-smidova-olympiada-je
-v-jachtingu-opravdovym-svatkem.html   



ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu (8), jachting (6), jachtingem  

https://www.novinky.cz/zena/styl/410825-jachtarka-lenka-vydra-smidova-olympiada-je-v-jachtingu-opravdov
ym-svatkem.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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179. Jachtaři se chystají do akce: Vlny milujeme, znečištění vody neřešíme      
Skóre: 0.87  
Název: Jachtaři se chystají do akce: Vlny milujeme, znečištění vody neřešíme  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 08.08.2016  
Autor: Miroslav Němý  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/jachtari-rio-de-janeiro-znecisteni-vody-fcs-/oh-ostatni-sporty.aspx?c
=A160807_220134_oh-ostatni-sporty_ten   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Jachting (2), Karel, Lavický, jachtingu  

http://oh.idnes.cz/jachtari-rio-de-janeiro-znecisteni-vody-fcs-/oh-ostatni-sporty.aspx?c=A160807_220134_oh-
ostatni-sporty_ten  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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180. Lola jede o život      
Skóre: 0.80  
Název: Lola jede o život  
Zdroj: TV sport  
Datum: 08.08.2016  
Str.: 23  
Číslo: 2  
Rubrika: Jachting  
ProfilID: ISA  
Domicil: O1TA16022301.TXT  
Zkratka skupiny: CA  
Klíčová slova: jachting  

Jachtařka Veronika Kozelská Fenclová  
 

Jméno pro svou loď nechala vybrat fanoušky. Veronika Kozelská Fenclová pojede v Riu vylepšit deváté místo z 
londýnské olympiády s jachtou pokřtěnou Lola… jede o život.  
 

Neobvyklé jméno je parafrází kultovního německého trháku s Frankou Potente v hlavní roli. "Sama jsem dlouho 
nemohla na nic přijít, tak jsem na Facebooku oslovila fanoušky," popisuje závodnice třídy Laser Radial. Návrhů 
přišlo nespočet: Black Pearl, Hurricane, Homeofice, Dobyvatel, Veronika, Follow Me… Nejprve dokonce 
zvažovala název Zzzika jako připomínku viru řádícího v zemích Latinské Ameriky. A tato varianta měla také na 
sociální síti nejvíce zastánců. "Ze začátku mi to přišlo docela dobré, ale pak jsem se nad tím zamyslela a 
opravdu by to vhodné nebylo. V Brazílii se kvůli viru zika narodila spousta postižených dětí a to není vtipné," 
vysvětluje pětatřicetiletá jachtařka, která hned nový název na záď lodi, zapůjčené od pořadatelů, napsala 
černou fixou. "Snad mi přinese štěstí," doufá.  
V dějišti Her je z českých sportovců nejdéle, již od začátku července. Stihla tak už třeba i nákup pohlednic a 
suvenýrů. Pro ubytování ale zvolila místo olympijské vesnice hotel. "Vesnice je na každodenní ježdění od 
přístavu moc daleko," objasňuje. První testovací jízdu absolvovala ještě se starými stěžni i plachtou. "Chtěla 
jsem stěžně otestovat, ale nakonec foukalo v nárazech přes třicet uzlů a to by první den asi nezvládly," líčí 
matka dvouletého syna Matyáše. Co však jachtaři už dlouho před startem Her neustále řešili, byla "čistota" 
vody v zátoce Guanabara v Riu. "Tam je to nejhorší, ústí tam kanalizace. Na moři to člověk tak nepozná, ale 
voda má ošklivou barvu. Je to pořád stejné, už jsme si zvykli. Od mého posledního pobytu v květnu jsem teda 
nějaké velké zlepšení nezaznamenala," tvrdí závodnice, kterou doprovází manžel a trenér v jedné osobě Jakub 
Kozelský. "Pevný odpad tam snad nebude, to snad budou sbírat přímo z vody, ale bakterie a viry člověk 
nevidí…" Na rozdíl od místních by se v zátoce rozhodně nekoupala. "Hlavně musíme omezit kontakt mého jídla 
a pití v doprovodném člunu s vodou," dobře ví, že některým jachtařům už znečištění přivodilo různé zdravotní 
problémy. Hlavně žaludeční obtíže, horečky nebo zanícené odřeniny. Minulý týden se při tréninku musela navíc 



potýkat i s velkými vlnami. "Bohužel to odnesla zbrusu nová rampa, kde dáváme lodě na vodu," lamentuje.  
Zatím se neobává ani v Riu tak rozšířené kriminality. "Byla jsem i sama běhat a nic se mi nestalo, taky u sebe 
nic nenosím. Ale vím, že dvě jachtařky okradli – objevil se chlap s nožem, tak pustily tašky a rychle pryč," 
vypráví. O svých šancích na dobré umístění mluví opatrně. "Bude to těžké, soupeřky šly hodně nahoru. Do 
desátého místa budu hodně ráda, když vylepším výsledek z Londýna, bude to super. A medaile je z říše snů," 
tajně doufá.  
 

Výzva jménem Šmídová  
 

Jeden velký úspěch už český jachting na olympijských hrách zaznamenal – před dvanácti lety v Aténách 
vybojovala ve třídě Evropa stříbrnou medaili Lenka Šmídová. Pravnučka významného českého botanika rektora 
Univerzity Karlovy profesora Bohumila Němce je dnes vdaná a vychovává dvě dcery. Své nástupkyni bude na 
dálku držet palce.  
 

6.00 ČT SPORT PÁ 12. 8.  
 

Foto: S manželem Jakubem v Riu  
FOTO ČTK, FACEBOOK  
 

O autorovi: PŘIPRAVIL TOMÁŠ BRABEC  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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181. Jachtaři jsou od olympijské vesnice opět odloučeni. Oproti Londýnu a Pekingu ale jen 
hodinu      
Skóre: 0.80  
Název: Jachtaři jsou od olympijské vesnice opět odloučeni. Oproti Londýnu a Pekingu ale jen hodinu  
Zdroj: zpravy.rozhlas.cz  
Datum: 05.08.2016  
Odkaz:   http://www.rozhlas.cz/zpravy/rio2016/_zprava/jachtari-jsou-od-olympijske-vesnice-op
et-odlouceni-oproti-londynu-a-pekingu-ale-jen-hodinu--1638964   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

http://www.rozhlas.cz/zpravy/rio2016/_zprava/jachtari-jsou-od-olympijske-vesnice-opet-odlouceni-oproti-lond
ynu-a-pekingu-ale-jen-hodinu--1638964  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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182. Třináct sportovců z Brna bude bojovat o olympijské medaile      
Skóre: 0.80  
Název: Třináct sportovců z Brna bude bojovat o olympijské medaile  
Zdroj: brno.cz  
Datum: 05.08.2016  
Odkaz:   http://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/trinact-sportovcu-z-brna-bude-
bojovat-o-olympijske-medaile/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachting  

http://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/trinact-sportovcu-z-brna-bude-bojovat-o-olympijske-m
edaile/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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183. Čtrnáct sportovců z Brna bude bojovat o olympijské medaile      



Skóre: 0.80  
Název: Čtrnáct sportovců z Brna bude bojovat o olympijské medaile  
Zdroj: brno.cz  
Datum: 05.08.2016  
Odkaz:   http://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/ctrnact-sportovcu-z-brna-bude-
bojovat-o-olympijske-medaile/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachting  

http://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/ctrnact-sportovcu-z-brna-bude-bojovat-o-olympijske-
medaile/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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184. Lavický už je v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Lavický už je v Riu  
Zdroj: Českobudějovický deník  
Datum: 03.08.2016  
Str.: 18  
Náklad: 227957  
Číslo: 180  
Rubrika: Sport  
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; 
Strakonický deník; Táborský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: CB18018A.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Foto: DRŽÍME PALCE! Jihočeský jachtař a olympionik Karel Lavický z DIM Bezdrev, jenž si ve windsurfingu 
vybojoval účast na olympijských hrách v Brazílii, už dorazil do dějiště her do Ria de Janeiro. Na snímku se loučí 
na pražském letišti s Evou Řehouškovou, svou dlouholetou přítelkyní a matkou své dcery Marušky.  
Foto: Marie Frnochová  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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185. Dinosauří jachty bojovaly na Vranovské přehradě šest hodin v kuse      
Skóre: 0.84  
Název: Dinosauří jachty bojovaly na Vranovské přehradě šest hodin v kuse  
Zdroj: znojemsky.denik.cz  
Datum: 01.08.2016  
Číslo: 214  
Rubrika: Ostatní sporty  
Autor: Jaroslav Kára  
Odkaz:   http://znojemsky.denik.cz/ostatni_region/dinosauri-jachty-bojovaly-na-vranovske-prehr
ade-sest-hodin-v-kuse-20160801.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: N1Va16D60002.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachtingu (2)  

Znojmo – Dvoumístnou plachetnici třídy Star navrhl už v roce 1910 Francis Sweisguth. Od roku 1932 až do 
roku 2012 patřily jejich závody na olympijské hry. V brazilském Riu de Janeiro fanoušci jejich zápolení nespatří, 
ale mohli je vidět před týdnem na Vranovské přehradě.  
 

"Tradiční dvoudenní mezinárodní regatu třídy Star s názvem Moravia Cup tam v konkurenci dvanácti lodí 
ovládla favorizovaná rakouská dvojice Armin Wiedergut a Florian Klauber. "Účast šesti posádek z Rakouska 
byla třešnička na dortu letošní regaty," těšilo ředitele klání a závodníka Igora Štěrbu.  
Mnohonásobný mistr České republiky ve třídě Star a úspěšný závodník v kategorii kajutových, regatových 
speciálů obsadil s parťákem Davidem Haklem z Lodních sportů Brno druhou pozici. "Absolvovaný dvoudenní 
maraton rozjížděk a hlavně sobotní čtyři trvající nonstop šest hodin daly všem pořádně zabrat. Panující vedro, 
mírný proměnlivý vítr a čas strávený na lodích donutily všechny posádky hrábnout si na dno," ocenil účastníky 



Štěrba, závodící za Yacht Club Znojmo.  
Odjet čtyři rozjížďky v jednom dni není pro jachtaře až tak neobvyklé. "V Rakousku je to normální. Pořadatelé 
chtějí využít, když fouká vítr, dělají se i delší závody na osm hodin," popsal Luděk Novotný.  
Znojemský kosatník, jehož činnost je držet otěže kosatky, má na starosti ostatní lanoví i spouštěcí ploutev a 
vyvažuje loď, se pro Moravia Cup spojil s rakouským kormidelníkem Haraldem Höfererem. "Potkali jsme se na 
závodech v Klagenfurtu a teď mi volal, že nemá kosatníka," poznamenal Novotný.  
Po výhře ve čtvrté rozjížďce poskočili na třetí příčku, jenže chyba v nedělní poslední části závodu je stála 
stupně vítězů. Klesli na čtvrtou příčku za úspěšnou rodinnou posádku Stanislav a Vítězslav Ottovi. "V neděli 
přestalo foukat a došlo ke kontaktu s bójkou. Museli bychom na trestné kolečko, a jelikož nefoukal vítr, v 
závodě jsme nepokračovali," líčil znojemský jachtař.  
S Höfererem se znají dlouho, ale jeli spolu poprvé. "Bylo to složité, protože každá loď je jiná a jazyková výbava 
taky není perfektní. Dlouho trvá, než vím, za co mám tahat," uvedl.  
Třiačtyřicetiletý Novotný se jachtingu věnuje téměř celý život. "Začal jsem v pěti letech s otcem na menší 
třídě. Pak postavil katamarán Tornádo a do sedmnácti let jsem jezdil na něm, mezitím jsem dělal windsurfing. 
Od té doby, co máme chatu na Vranově, se jachtingu věnuji pořád," povídal Novotný.  
Jeho současná třída Star poprvé od roku 1932 schází na olympijských hrách. "Jde o starý typ lodě s pevným 
kýlem. Je největší ze závodních lodí, ale takový dinosaurus. Teď se jde spíš do modernějších, rychlejších," 
přiblížil Novotný.  
Moravia Cup 2016: 1. Armin Wiedergut, Florian Klauber (Rakousko) 6 bodů, 2. Igor Štěrba, David Hakl (YC 
Znojmo, LS Brno) 8, 3. Vítězslav Ott, Stanislav Ott (YC Znojmo) 12, 4. Harald Höferer, Luděk Novotný 
(Rakousko, Znojmo) 14, 5. Rudolf Köller, Alexander Begusch (Rakousko) 18, 6. Andreas Polanka, Vladimíra 
Veselá (Rakousko) 21, 7. Hubert Stiboller, Harald Hohenberger (Rakousko) 22, 8. Claudia Graber, Franz Kloiber 
(Rakousko) 30, 9. Libor Sluka, Jiří Koc (YC Znojmo) 31, 10. Jakub Pivnička, Petr Bartošek (YC Znojmo) 35, 11. 
Martin Sluka, Lukáš Sluka (ČR) 43, 12. Michal Novický, Josef David (YC Znojmo) 47."  
 

URL| 
http://znojemsky.denik.cz/ostatni_region/dinosauri-jachty-bojovaly-na-vranovske-prehrade-sest-hodin-v-kuse
-20160801.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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186. Zápach, špína, držte si nosy! Vodu pliveme, říkají jachtaři v Riu      
Skóre: 0.80  
Název: Zápach, špína, držte si nosy! Vodu pliveme, říkají jachtaři v Riu  
Zdroj: prask.nova.cz  
Datum: 01.08.2016  
Odkaz:   http://sport.tn.nova.cz/clanek/zapach-spina-drzte-si-nosy-vodu-pliveme-rikaji-jachtari-v
-riu.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu  

http://sport.tn.nova.cz/clanek/zapach-spina-drzte-si-nosy-vodu-pliveme-rikaji-jachtari-v-riu.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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187. Špinavá voda, zbourané molo? Nedělala bych z toho drama, říká jachtařka 
Šmídová      
Skóre: 0.80  
Název: Špinavá voda, zbourané molo? Nedělala bych z toho drama, říká jachtařka Šmídová  
Zdroj: ceskatelevize.cz  
Datum: 01.08.2016  
Autor: Zborcené Molo  
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336574-spinava-voda-zbourane-molo-nede
lala-bych-z-toho-drama-rika-jachtarka-smidova/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu, Karel, Lavický  

http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336574-spinava-voda-zbourane-molo-nedelala-bych-z-toho-drama
-rika-jachtarka-smidova/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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188. Voda v jezeře Garda Trentino je stále více modrá      
Skóre: 0.80  
Název: Voda v jezeře Garda Trentino je stále více modrá  
Zdroj: turistika.cz  
Datum: 01.08.2016  
Odkaz:   http://www.turistika.cz/clanky/voda-v-jezere-garda-trentino-je-stale-vice-modra   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu  

http://www.turistika.cz/clanky/voda-v-jezere-garda-trentino-je-stale-vice-modra  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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189. Špinavá voda, zbourané molo? Nedělala bych z toho drama, říká jachtařka 
Šmídová      
Skóre: 0.80  
Název: Špinavá voda, zbourané molo? Nedělala bych z toho drama, říká jachtařka Šmídová  
Zdroj: ceskatelevize.cz  
Datum: 01.08.2016  
Autor: Zborcené Molo  
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336574-spinava-voda-zbourane-molo-nede
lala-bych-z-toho-drama-rika-jachtarka-smidova/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Českého, svazu, jachtingu, Karel, Lavický  

http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/336574-spinava-voda-zbourane-molo-nedelala-bych-z-toho-drama
-rika-jachtarka-smidova/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

190. LOH Rio 2016: Špinavá voda trápí jachtaře      
Skóre: 0.89  
Název: LOH Rio 2016: Špinavá voda trápí jachtaře  
Zdroj: NOVA  
Datum: 01.08.2016  
Relace: Televizní noviny  
Pořadí: 15  
Moderátor: Kristina KLOUBKOVÁ, Martin POUVA  
Hosté: Michal KRATOCHVÍL, Karel LAVICKÝ, Veronika FENCLOVÁ, Jakub KOZELSKÝ  
Rozsah: 00:01:51  
Čas vysílání: 19:59:36  
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: TR  
Klíčová slova: Karel (2), LAVICKÝ (2), jachtingu (2)  

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka:  
Už za 4 dny začne v brazilském Riu letní olympiáda a přestože organizátoři finišují s posledními přípravami, 
stále mají hodně problémů.  
 

Martin POUVA, moderátor:  
V téhle souvislosti se mluví hlavně o špíně v místním zálivu, kde budou závodit jachtaři. Americký deník New 
York Times dokonce označil vodu v Riu za životu nebezpečnou.  
 

Michal KRATOCHVÍL, redaktor:  
Je to místo s nádherným výhledem. Úžasné prostředí má ale jednu vadu na kráse, bohužel opravdu velkou - 
kvalitu vody.  
 

Karel LAVICKÝ, reprezentant v surfování:  



Od různejch plastovejch flašek, barelů po, po trávu, klacky, fakt je tam všechno možný, plastový pytlíky, takže 
je to, je to nepříjemný, no, mezi tím jezdit.  
 

Michal KRATOCHVÍL, redaktor:  
Tohle jsou například záběry staré jen 14 dnů. Komentář příliš nepotřebují. Organizátoři se ale teď dušují - 
děláme, co můžeme, abychom vodu vyčistili.  
 

Veronika FENCLOVÁ, reprezentantka v jachtingu:  
My jsme si už za rok zvykli, takže, takže my už to v podstatě se snažíme jako nevnímat.  
 

Michal KRATOCHVÍL, redaktor:  
Takhle mluví čeští sportovci o zátoce v brazilském Riu. Místo, kde už za pár dnů proběhnou závody, tak stále 
připomíná stoku. I když je prý potřeba říct, že Brazilci za poslední roky udělali maximum.  
 

Jakub KOZELSKÝ, jachtařský trenér:  
Tady přímo v maríně se jim podařilo odvést jednu odpadní trubku mimo tu marínu, takže tady to loni ještě na 
/nesrozumitelné/bylo fakt hrozný.  
 

Michal KRATOCHVÍL, redaktor:  
I tak se ale naši jachtaři musí hlídat. Prostě dát si tady loka nechce opravdu nikdo a za žádnou cenu.  
 

Veronika FENCLOVÁ, reprezentantka v jachtingu:  
Je to takový, jako že hodně plivu teda na vodě.  
 

Karel LAVICKÝ, reprezentant v surfování:  
Když na flosnu chytíte třeba ten plastovej pytlík, tak víceméně musíte, musíte zastavit a couvnout, nebo nějak 
ho sundat, takže to může potom ten závod hodně ovlivnit.  
 

Michal KRATOCHVÍL, redaktor:  
Na druhou stranu ale nikdo neplánuje závody kvůli kvalitě vody v zátoce vzdát. Češi se tu na to prostě 
připravili.  
 

Jakub KOZELSKÝ, jachtařský trenér:  
Bereme nějaký probiotika, abychom předcházeli tomu problému.  
 

Michal KRATOCHVÍL, redaktor:  
Čeští sportovci se tak vody tady v Rio de Janeiru nebojí, i když přiznávají, že rozhodně nepatří mezi ty nejčistší. 
I tak ale do závodu půjdou s cílem zvítězit. Z Brazílie Michal Kratochvíl, televize Nova.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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191. Kam vycestovat za nejlepšími párty v Evropě? Prozradíme vám to      
Skóre: 0.80  
Název: Kam vycestovat za nejlepšími párty v Evropě? Prozradíme vám to  
Zdroj: http://www.koule.cz/cs/clanky/?category=Lifestyle  
Datum: 30.07.2016  
Odkaz:   http://www.koule.cz/cs/clanky/kam-na-nejlepsi-party-v-evrope-prozradime-vam-to-653
95.shtml   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachting  

http://www.koule.cz/cs/clanky/kam-na-nejlepsi-party-v-evrope-prozradime-vam-to-65395.shtml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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192. Tlačíme do Ria!      
Skóre: 0.80  
Název: Tlačíme do Ria!  
Zdroj: Blesk  
Datum: 30.07.2016  
Str.: 13  
Náklad: 384606  
Číslo: 177  
Rubrika: Sport  
Autor: (maš)  
Odkaz:   http://www.blesk.cz/   
ProfilID: ISA  
Domicil: B177A13A.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Druhá várka sportovců odletěla na OH  
 

PRAHA - Sbalili kufry a hurá do Brazílie! Aeroplán s druhou várkou olympioniků vyrazil vstříc olympijským 
bojům. A někteří sportovci museli svá nadrozměrná zavazadla pořádně tlačit!  
 

Zabalená kola, vesla a další náčiní nešlo přehlédnout, česká výprava měla pořádně naloženo. Cyklista Jan Bárta 
(31) před sebou valil tři zabalená kola a rozdával úsměvy na všechny strany. "Bude to určitě těžké, ale je to 
jednorázový závod a myslím, že pro profíky to až zas tak náročné nebude," prohlásil.  
Do Ria »odpádloval« třeba také kanoista Vítězslav Gebas (32) nebo jachtař Karel Lavický (30).  
 

Foto: Kanoista Gebas a jeho pádlo!  
Foto: Jachtař Lavický se  
Foto: Cyklista Bárta a jeho zavazadla do Ria.  
Foto Blesk - Karel Kopáč  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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193. Sbohem, lasko!      
Skóre: 0.80  
Název: Sbohem, lasko!  
Zdroj: Aha!  
Datum: 30.07.2016  
Str.: 13  
Náklad: 100571  
Číslo: 177  
Rubrika: Sport  
Autor: (maš)  
Odkaz:   http://www.ahaonline.cz/   
ProfilID: ISA  
Domicil: B6CA16C51304.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

OLYMPIJSKÉ HRY 2016 Dojemné rozlučky před od letem do Ria  
 

PRAHA – Druhá várka olympioniků vyrazila do brazilského Ria. Na letišti se se svými hrdličkami dojatě loučili 
partneři a partnerky sportovců, padaly objetí i vášnivé polibky!  
 

Jako jedna z prvních dorazila na ruzyňské letiště střelkyně y Adéla Bruns (rozená Sýkorová). Plzeňskou 
rodačku (29) vyprovázel manžel a o intimní chvíle nebyla nouze!  
e! Koukali si z očí do očí, tajemně si šuškali ně a drželi se v objetí. Adéla Potom na Londýně OH v Lonlety, před 
čtyřmi lety, odkud si přivezla bronz.  
 

"Jakoby to bylo dneska," pravila.  
vila. Pořád si ale nepřipadá jako ostřílená olympionička.  
 



"Spíš jako mladá vykulená pousmála holka," pop us á a se.  
Podporu Podpor  
ru před dlouhým dlouhý  
ým letem do  
Brazílie měl i jachtař Karel Lavický (30) díky pohledné světlovlasé partnerce. A jako hrdličky se k sobě měli i 
tenistka Andrea Hlaváčková (29) a její italský přítel, hezoun Fabrizio Sestini (35), na závěr laškování si střihli i 
vyzubené selfie!  
 

---  
 

Pře d cestou se loučily drahé polovičky i s dalšími členy výpravy  
 

Foto: Vášnivá líbačka jachtaře Lavického.  
Foto: Čas selfie! Hlaváčková laškovala s přítelem Sestinim.  
Foto: Měj se, lásko! Adéla Bruns »vrkala« se svým manželem.  
Foto Aha! – Karel Kopáč  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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194. Karel Lavický: Doufám, že v Riu to bude lepší než v Londýně      
Skóre: 0.84  
Název: Karel Lavický: Doufám, že v Riu to bude lepší než v Londýně  
Zdroj: budejckadrbna.cz  
Datum: 29.07.2016  
Odkaz:   http://www.budejckadrbna.cz/sport/vodni-sporty/12325-karel-lavicky-doufam-ze-v-riu-
to-bude-lepsi-nez-v-londyne.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

http://www.budejckadrbna.cz/sport/vodni-sporty/12325-karel-lavicky-doufam-ze-v-riu-to-bude-lepsi-nez-v-lon
dyne.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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195. "Jachtaření děti nebaví"      
Skóre: 0.91  
Název: "Jachtaření děti nebaví"  
Zdroj: Metro  
Datum: 29.07.2016  
Str.: 9  
Mutace: Metro - Praha  
Číslo: 146  
Autor: FILIP JAROŠEVSKÝ  
Odkaz:   http://www.metro.cz   
ProfilID: ISA  
Domicil: R146P09A.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: jachting (4), jachtingem  

Jachtař David Křížek se závodně věnuje tomuto sportu od deseti let. Za svoji kariéru získal šestnáct medailí z 
mistrovství České republiky v různých lodních třídách.  
Elitářská nálepka, kterou si jachting v tuzemsku stále nese s sebou, se podle něj pomalu vytrácí a tvoří se tu 
opravdu velká skupina nadšenců. "Jen na Jadran vyrazí každý rok s plachetnicí osmdesát tisíc Čechů," říká 
David Křížek, který před několika dny získal bronz na Gardském jezeře v Itálii.  
 

- Dá se užít si jachting i v Čechách, nebo je nutné vyjet ven?  
 

Plachtit v Česku není problém. Máme krásné Lipno, Nové Mlýny nebo Nechranice, Rozkoš a celou řadu menších 
vodních ploch. Mnoho jachtařů vyráží za námořním jachtingem především do Chorvatska. Jinak se naši 
jachtaři drží spíše tradičních lodních tříd a moderní trendy k nám prostupují velmi pomalu.  



 

- Jachtaří Češi rádi, nebo jde o záležitost pro úzkou skupinu lidí?  
 

Je tu obrovská skupina lidí, kteří mají plachetnice rádi. Myslím, že elitářská nálepka se pomalu vytrácí. Závodní 
jachting ale není úplně jednoduchý a vyžaduje osvojení celé řady dovedností. Díky tomu je těžké vytvořit 
třeba masovější dětskou základnu. Dnes chtějí lidé všechno hned, ale stát se dobrým jachtařem je práce na 
celý život a k naprosté dokonalosti se nikdy nedopracujete.  
 

- Jak jste se vy sám dostal k jachtaření?  
 

Přivedl mě k tomu můj otec, který sám aktivně závodil. * Kromě závodění se věnuje projektu záchranky 
RescueMe. Systému, který prostřednictvím trička, jež máte na sobě, poskytne důležité kontakty a údaje o 
vašem zdravotním stavu i v případě, kdy nemůžete komunikovat. Dlouho jsem tento sport bral jen jako fajn 
zábavu, ale když se otevřely hranice, poznal jsem krásu moře a začal tam hodně vyjíždět na regaty. Úplně mě 
to uchvátilo a jachting se stal mojí životní náplní.  
 

- Zažil jste také nějakou netradiční plavbu?  
 

Těch zážitků je za celou jachtařskou éru opravdu hodně. Plul jsem například 26 dnů sám do Brazílie, vezl jsem 
zásnubní prsten své manželce, neměl jsem možnost žádné komunikace ani příjmu zpráv a nakonec jsem to 
zakončil skvělým třetím místem. Na to nikdy nezapomenu.  
 

- Kam se chystáte nyní?  
 

Momentálně na šestnáct dní do Holandska, kde trénuji na mistrovství světa své svěřence ze Sportovního centra 
mládeže. Po návratu se chystám trénovat na Lipně a pochopitelně i do Olympijského parku.  
 

---  
 

David Křížek Na kontě má 16 medailí z mistrovství ČR, zúčastnil se celé řady zahraničních závodů – šestkrát 
mistrovství světa a osmkrát mistrovství Evropy. Je také členem SECTOR No Limits, sdružení nejextrémnějších 
sportovců světa.  
 

Foto: David Křížek v akci (na snímku vlevo)  
LELDENSER  
 

O autorovi: FILIP JAROŠEVSKÝ dopisy@metro.cz  
 

Mutace - Metro - Praha  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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196. Jihočeské úspěchy: medaile z vody i boxerského ringu      
Skóre: 0.80  
Název: Jihočeské úspěchy: medaile z vody i boxerského ringu  
Zdroj: Mladá fronta Dnes  
Datum: 29.07.2016  
Str.: 56  
Mutace: Mladá fronta DNES - jižní Čechy  
Náklad: 246620  
Číslo: 176  
Rubrika: Příloha - Lipno olympijské  
Autor: Roman Šperňák  
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
ProfilID: ISA  
Domicil: M176J56A.TXT  



Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: Karel, Lavický  

Už 106 sportovců má letošní Česká výprava na olympijské hry v Riu. A v ní jsou jen dva zástupci jihu Čech. 
Vedle bikerky Kateřiny Nash, která se narodila v Prachaticích, ale trvale žije v USA, se na poslední chvíli 
kvalifikoval do Ria i českobudějovický windsurfer Karel Lavický.  
Počet jihočeských sportovců tak bude stejný jako na minulých hrách v Londýně, kde startoval vedle Lavického i 
maratonec Jan Kreisinger.  
I přesto, že zlomek jihočeských sportovců je v rámci republikového výběru zanedbatelný, v minulosti už i na jih 
Čech dorazila slušná porce medailových úspěchů. Připomeňte si některé z nich.  
 

Zlato na laně  
 

Jedná se o vůbec první zlatou medaili Čechoslováka na olympiádě. Vybojoval ji Bedřich Šupčík v roce 1924 v 
Paříži ve šplhu na laně. Na stejných olympijských hrách získal i bronzovou medaili v týmové soutěži. Šupčík se 
narodil u Vídně a většinu života strávil v Praze. Dožil však v Horosedlech na Písecku a pochován je na hřbitově 
v Mirovicích.  
 

Zlato v Helsinkách  
 

V roce 1952 vybojovala třeboňská čtyřka s kormidelníkem zlaté medaile ve veslování. Dařilo se jim ve finských 
Helsinkách. Posádka jela ve složení Karel Mejta, Jan Jindra, Jiří Havlis, Stanislav Lusk a Miroslav Koranda.  
 

Zlato a bronz v Římě  
 

Řím roku 1960 patřil boxerům. Ze zlaté medaile ve velterové váze se tehdy nečekaně na své první mezinárodní 
akci radoval Bohumil Němeček. Rodák z Tábora, který ale většinu života prožil mimo jižní Čechy. Na stejném 
šampionátu dosáhl svého největšího úspěchu i Josef Němec. Budějovický patriot vybojoval bronzovou medaili v 
těžké váze.  
 

Volejbalové stříbro z Tokia  
 

V roce 1964 se vydala československá volejbalová výprava do Tokia a radovala se ze stříbrné medaile. Byli u 
toho i dva Jihočeši. Českobudějovický Milan Čuda a rodák z Borotína u Tábora Pavel Schenk. Ten se pak 
probojoval i na další olympijské hry do Mexika, kde se k němu přidal Antonín Procházka, a společně přivezli 
bronzové medaile.  
 

Dva bronzy Václava Vochosky  
 

Václav Vochoska patřil na přelomu 70. a 80. let minulého století mezi významné české sportovce. Jako veslař 
získal na olympiádě v Montrealu v roce 1976 bronzovou medaili v párové čtyřce a na olympiádě v Moskvě o 
čtyři roky později také bronz ve dvojskifu.  
 

Bronz na tatami  
 

Z juda má Jihočeský kraj jedinou medaili v historii. Postaral se o ni Vladimír Kocman, který ji vybojoval na 
olympijských hrách v Moskvě v roce 1980.  
 

Stříbro pozemních hokejistek  
 

České pozemní hokejistky získaly na olympijských hrách v Moskvě v roce 1980 stříbrné medaile. Byly u toho i 
dvě Jihočešky. Marta Daňhelová a Marie Sýkorová. Obě rodačky z Českých Budějovic a dlouholeté hráčky 
místního Meteoru.  
 

Stříbro na skifu  
 

Václav Chalupa, rodák z Jindřichova Hradce, se účastnil celkem šesti olympijských her. Poprvé byl v roce 1988 



v Soulu. Naposledy pak v roce 2008 v Pekingu. Největšího úspěchu dosáhl v roce 1992 v Barceloně, kdy ve 
skifu vybojoval stříbro.  
 

Triatlonový bronz  
 

V Sydney 2000 se dostal poprvé do olympijského programu i triatlon. Díky tomu zaznamenal svůj životní 
úspěch i Jan Řehula. Rodák z Plzně, který stále udává své bydliště v Hluboké nad Vltavou, vybojoval bronz.  
 

Stříbro na vodě  
 

V roce 2004 se o zatím poslední jihočeský úspěch na olympijských hrách postaral třeboňský rodák David Jirka, 
který jako člen párové čtyřky vybojoval stříbrnou medaili v Athénách.  
 

Foto: Boxer Josef Němec byl boxerskou legendou.  
Foto: Radek Cihla, MAFRA  
 

Foto: Jihočech Václav Vochoska (vpředu) je rodákem z Třeboně.  
Foto: Archiv  
 

Foto: Bronz Jan Řehula při své premiérové účasti vybojoval v Sydney v triatlonu bronzovou medaili.  
Foto: Herbert Slavík, MAFRA  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Čechy  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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197. Lipno vyměnil za Rio. Lavický jede na olympiádu      
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Na poslední chvíli musel změnit plány. Myslel si, že srpen stráví v olympijském parku na Lipenské přehradě. 
Jenže omyl. Jihočeský windsurfer Karel Lavický se na poslední chvíli kvalifikoval na olymijské hry do Ria. 
Norský svaz uvolnil jedno vyjeté místo a to zbylo na třicetiletého Jihočecha, který tak bude chtít v Jižní Americe 
zlepšit svou 36. pozici z Londýna. Teď pro jednoho ze dvou jihočeských sportovců na olympiádě začíná souboj s 
časem, aby stihl vyřídit administrativní záležitosti.  
 

- Počítám, že máte radost.  
 

Samozřejmě. Sice je to hodně na poslední chvíli a mrzí mě, že se nepovedlo, abych si vyjel místo hned v přímé 
kvalifikaci, ale mám radost, že se to povedlo alespoň takhle.  
 

- V kvalifikaci vám postup do Ria utekl o jedno místo. Nepočítal jste přece jen s tím, že by na vás pozice zbýt 
mohla?  
 



Ta kvalifikace byla docela složitá. Na jednom závodě na Mallorce mi to uteklo o jedno místo, ale teď se to 
pořadí čekatelů na uvolněné místo dělalo z mistrovství světa v roce 2015 a tam jsem byl níž. Šance, že se 
uvolní tolik míst, byla o trošku menší.  
 

- Z jakého důvodu Norsko místo vůbec uvolnilo?  
 

Některé země mají svoje národní kritéria. Závodník se třeba musí umístit například v top desítce na vybraných 
závodech, aby měl šanci na nějaký lepší výsledek. A to se mu nepovedlo. Nesplnil interní kritéria, aby ho 
zařadili do olympijské nominace.  
 

- Co jste na poslední chvíli řešil?  
 

Hlavně je to vyřizování spousty formalit, vyplňování dokumentů, podepisování papírů a je potřeba řešit nějak 
logistiku. Jak se tam dostanu, kdy do Brazílie poletím a kde budu bydlet, protože tohle už má většina 
závodníků dávno zařízené dopředu. Těch věcí, co musím řeší, je zhruba stejně jako před Londýnem. Teď je to 
ale potřeba vyřešit během týdne. Předtím jsem na to měl několik měsíců. V tomhle je to hektičtější.  
 

- A co příprava. Už jste měl v plánu něco jiného?  
 

Bylo předdomluvené, že se zúčastním a budu fungovat v parku Rio -Lipno. Ale vlastně jsem přišel jen o 
možnost trénovat přímo v Riu na místě. Vyzkoušet si tam různé podmínky. To už teď nestihnu. Ale věřím, že 
před závody bude nějaký čas si to vyzkoušet. V tom by neměl být problém. Někdy to bývá naopak. V Londýně 
jsem na tom místě trénoval hodně a k nějakému dobrému výsledku mi to nepomohlo. V Riu budu startovat s 
čistou hlavou.  
 

- S jakými ambicemi do Ria pojedete?  
 

On je to hodně specifický závod. Uvidíme, jaké tam budou podmínky, jak se to bude vyvíjet. Určitě bych chtěl 
zlepšit pozici z Londýna. Jedu tam jako náhradník. Nějaká svoje očekávání mám. Jsou tam určitě hodně 
náročné podmínky. Jsou tam proudy, mluví se o různých odpadcích ve vodě. Může to tam dopadnout jakkoliv a 
zajímavě.  
 

- Už jste někdy v Riu byl?  
 

Před třemi lety jsme měli mistrovství světa asi 100 kilometrů od Ria. Byl jsem se podívat na místo, kde by se 
mělo závodit, takže určitou zkušenost s tím mám.  
 

Foto: Olympionik Karel Lavický má už se soutěží pod pěti kruhy zkušenost. Před čtyřmi lety startoval v 
Londýně.  
Foto: Archiv Karla Lavického  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Čechy  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   
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http://isport.blesk.cz/clanek/dalsi-sporty-olympijske-hry-loh-rio-2016/275862/jachtari-v-riu-celi-spinave-vode-
jsou-tam-odpadky-a-citite-benzin-rika-teply.html  
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deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník; Benešovský deník; Nymburský deník; 
Boleslavský deník; Mělnický deník; Kutnohorský deník; Kolínský deník; Rakovnický deník; 
Berounský deník; Kladenský deník; Příbramský deník; Hradecký deník; Chrudimský deník; Jičínský 
deník; Náchodský deník; Orlický deník; Pardubický deník; Rychnovský deník; Svitavský deník; 
Krkonošský deník; Plzeňský deník; Chebský deník; Domažlický deník; Klatovský deník; Rokycanský 
deník; Sokolovský deník; Tachovský deník; Karlovarský deník; Českolipský deník; Děčínský deník; 
Chomutovský deník; Liberecký deník; Jablonecký deník; Litoměřický deník; Mostecký deník; 
Teplický deník; Ústecký deník; Žatecký a lounský deník; Bruntálský a Krnovský deník; 
Frýdecko-Místecký a Třinecký deník; Havířovský deník; Karvinský deník; Opavský a Hlučínský deník; 
Novojičínský deník; Kroměřížský deník; Slovácký deník; Valašský deník; Zlínský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: U175a19B.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: Karel (2), Lavický (2)  

Praha – Až necelé tři týdny před začátkem OH měl windsurfař Karel Lavický jako poslední český sportovec 
potvrzeno, že bude v Riu de Janeiro startovat.  
Od té doby stihl soustředění na Balatonu, včera si rodák z Českých Budějovic vyzvedl oblečení a dnes odletí do 
Brazílie.  
Třicetiletý Jihočech se nekvalifikoval na olympiádu přímo, na Mallorce mu postup utekl o jedno místo, a zprvu 
proto figuroval daleko pod čárou, aby měl možnost dostat se na hry dodatečně jako náhradník. "Myslel jsem, 
že šance je dost malá, ale zemí, co účast odmítly, bylo víc, takže jsem stoupal," řekl Lavický.  
Stal se prvním náhradníkem a věděl, že norský svaz s nominací svého jezdce váhá. Proto ho sám kontaktoval, 
aby věděl, jak to s ním vypadá.  
A 14. července dostal zprávu, že Nor do Ria nepojede. Formality vyřešil jachtařský svaz a pak přišla oficiální 
pozvánka od mezinárodní federace ISAF. Lavický tak musel měnit plány a místo do parku na Lipně zamíří do 
Ria. Pár hodin před odletem ještě nevěděl, jestli bude spát v olympijské vesnici, nebo v hotelu blíže zálivu.  
Bude mít nyní šanci vylepšit 36. pozici z Londýna.  
"Jedu z pozice, že podle bych měl papírových předpokladů útočit ze zadních pozic, takže jakýkoli posun 
dopředu bude úspěch," řekl jachtař windsurfingové třídy RS:X.  
 

8 dnů zbývá do slavnostního zahájení olympiády v Riu  
 

Foto: SMĚR RIO. Na olympijské hry se chystá i český reprezentant ve windsurfingu Karel Lavický.  
Foto: ČTK/Vít Šimánek  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Praha – Až necelé tři týdny před začátkem OH měl windsurfař Karel Lavický jako poslední český sportovec 
potvrzeno, že bude v Riu de Janeiro startovat.  
Od té doby stihl soustředění na Balatonu, včera si rodák z Českých Budějovic vyzvedl oblečení a dnes odletí do 
Brazílie.  
Třicetiletý Jihočech se nekvalifikoval na olympiádu přímo, na Mallorce mu postup utekl o jedno místo a zprvu 
proto figuroval daleko pod čarou, aby měl možnost dostat se na hry dodatečně jako náhradník. "Myslel jsem, 
že šance je dost malá, ale zemí, co účast odmítlo, bylo víc, takže jsem stoupal," řekl Lavický.  
Stal se prvním náhradníkem a věděl, že norský svaz s nominací svého jezdce váhá. Proto ho sám kontaktoval, 
aby věděl, jak to s ním vypadá.  
A 14. července dostal zprávu, že Nor do Ria nepojede. Formality vyřešil jachtařský svaz a pak přišla oficiální 
pozvánka od mezinárodní federace ISAF. Lavický tak musel měnit plány a místo do parku na Lipně zamíří do 
Ria.  
Pár hodin před odletem ještě nevěděl, jestli bude spát v olympijské vesnici nebo v hotelu blíže zálivu.  
Bude mít nyní šanci vylepšit 36. pozici z Londýna. "Jedu z pozice, že podle bych měl papírových předpokladů 
útočit ze zadních pozic, takže jakýkoli posun dopředu bude úspěch," řekl jachtař windsurfingové třídy RS:X.  
 

---  
 

8 dnů zbývá do slavnostního zahájení olympiády v Riu  
 

Foto: SMĚR RIO. Na olympijské hry se chystá i český reprezentant ve windsurfingu Karel Lavický. Foto: 
ČTK/Vít Šimánek  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Viktor Teplý bude na OH vystaven zrádným podmínkám  
 

Ví, že ho nečeká projížďka křišťálovým zálivem. Sám zažil drsnou realitu zátoky Guanabara, kde do 
jachtařských lodí buší během závodů odpadky a ve špinavé vodě se prý skrývají i zrádné superbakterie. "Co s 
tím ale nadělám? Olympiáda se neodmítá," vypráví VIKTOR TEPLÝ, který na OH do Ria míří jako jediný mužský 
zástupce v třídě Laser. Naopak věří v umístění v nejlepší patnáctce.  
NOVÉ MLÝNY – Vody na pobřeží Ria de Janeiro si vyzkoušel už v loňském roce nebo i letos při třítýdenní 
přípravě. "Teď se ovšem těším ještě víc. Vím, jak to tam vypadá, ale olympiáda je něco jiného než trénink," 
usmívá se jachtař Viktor Teplý před svou druhou olympiádou v kariéře. Tahle bude pro něj trochu jiná, než ta v 
Londýně, přesto v ní chce zabojovat o životní výsledek.  
 

- Jak na vás během přípravy Rio dýchlo?  
 

"Popravdě, já tou dobou ještě nebyl v hotelu, v němž budeme nyní bydlet, ale Marina vypadala již dokončeně a 



pěkně. I město je samo o sobě hezké, ale také platí, že si v něm člověk neužije takové to trávení času jako v 
Česku. Jako že byste si šel večer sednout na pivo nebo do kina. Z toho ohledu je to tam trochu nebezpečné."  
 

- Opravdu?  
 

"Ano. Co jsem slyšel z jachtařského prostředí, tak na to doplatili i jedni španělští kluci, kteří měli bydlení někde 
v centru, šli si ráno na snídani a najednou je přepadlo asi pět mladíků. A jelikož měli dvě pistole, tak jim raději 
dali vše, co měli. My jsme se tomu snažili předcházet a po večerech jsme už moc ven nechodili, nebo raději 
jezdili taxíky. Ale ono je to i o štěstí, na koho narazíte."  
 

- Nebojíte se, že něco podobného bude hrozit i během olympiády?  
 

"Lidé, kteří budou bydlet ve vesnici, budou mít transporty, tudíž se mezi normální lidi ani moc nedostanou. My 
jako jachtaři sice budeme bydlet stejně jako v Londýně jinde, ale také to budeme mít zařízené. Během závodů 
navíc ve městě ani moc nebudu. Uvidíme, zda pak ke konci zbude čas, abych se šel podívat do vesnice nebo na 
další sporty."  
 

- Na co by vás lákalo se podívat?  
 

"Já se rád dívám na atletiku. V Londýně jsem se třeba dostal na oštěpařské závody, což mě baví. A pak mě 
lákají horská kola nebo tenis. Ono ale záleží, na co jako sportovec také dostanete lístky od Českého 
olympijského výboru. Ne na vše je možné se dostat."  
 

- Vraťme se tedy k vašim závodům. V souvislosti s jachtingem v Riu se totiž dost přetřásá voda v zátoce 
Guanabara. Jaký na vás během přípravy dělala dojem?  
 

"Ty podmínky jsou tam po jachtařské stránce dost složité. Je tam silný proud a hodně se to mění. Navíc ta 
voda není opravdu moc čistá, občas tam byl cítit benzin, plave zde spousta odpadků, a když to člověk chytne 
na kormidlo, musí se s tím vypořádat. Je to ale zajímavý jachtařský revír."  
 

- Zažil jste už někdy něco takového?  
 

"Když se jezdí venku na otevřeném moři, tak tam také bývají velké vlny. Podobné podmínky byly třeba i na MS 
na Kanárských ostrovech, ale v té zátoce jsou silné proudy a hodně se mění. Každý je z jiného směru a s 
tímhle se setkávám poprvé. Je dost složité to pochopit a vyznat se v tom."  
 

- A ohledně vody? Když její kvalitu porovnáte se stavem vloni, zlepšilo se to?  
 

"Popravdě, asi moc ne. Na první pohled je to pořád stejné. Navíc jsou tam prý i nějaké ty bakterie, ale to 
člověk podle oka nepozná. Mně se ta voda moc čistší nezdála."  
 

- Což nezní zrovna dobře, když z ní už v minulosti měli někteří jachtaři zdravotní komplikace.  
 

"Vím, že někteří jachtaři z toho měli nějaké infekce a někdo musel brát antibiotika, ale člověk proti tomu nic 
neudělá. Když fouká vítr, jsou vlny a my jsme ve vodě, tak i když v ní neplavete, máte ji všude a klidně si 
loknete. Tomu se zkrátka předejít nedá. Tyto potíže se sice staly malému procentu lidí, ale je fakt, že se tam 
může něco stát."  
 

- Veronika Kozelská bude mít možná láhev s pitím spíš u svého trenéra než v lodi. Máte třeba i jiné možnosti, 
jak se proti tomu chránit?  
 

"To asi ne. Člověku toho už moc nepomůže a s maskou kvůli tomu taky jezdit nebudeme. Asi s tím všichni 
nějak počítají. Může se stát, že se tam někdo převrátí, ale je to i o štěstí, jestli z toho zrovna něco bude nebo 
ne."  
 

- Řešili jste to třeba s ostatními závodníky?  



 

"Mně přijde, že si z toho jachtaři nic nedělají. Co jsem se bavil s Angličany, tak ti byli v Riu během posledních 
dvou let asi patnáctkrát trénovat a vůbec nic jim není. Bude to sice dobrodružství, ale když už přijedete na 
závod, tak se soustředíte jen na něj a nějakou špinavou vodu ani nevnímáte."  
 

- A rodina se o vás nebojí?  
 

"On tam se mnou jede taťka jako trenér, i ostatní rodina k tomu přistupuje v pohodě. Ve zprávách ty informace 
o špinavé vodě sice jsou a oni to též vnímají, ale myslím, že to tak hrozné nebude."  
 

- Proti tomu všemu je další riziko jako zika, kvůli níž třeba odřekli olympiádu Tomáš Berdych nebo Karolína 
Plíšková, asi druhořadé že?  
 

"Ano. Z těch zpráv u nás bych pochopil, že mě štípne komár a hned mám ziku. My jsme tam sice používali 
repelenty, ale zase, tomu, aby vás štípl komár, se nevyhnete. I já jsem tam měl několik štípanců a nic mi 
nebylo. Nicméně zika prý příznaky moc nevykazuje, takže těžko říct." (usmívá se)  
 

- Chuť do Ria vám to prostě nevezme…  
 

"Přesně tak, olympiáda je akce, která se nedá odmítat. Na druhou stranu ale platí, že tím, jak toho v 
profesionálním sportu hodně nacestujeme, jsem i často rád, že mohu být na chvíli doma. Na Hry se těším, ale 
že bych tam zase zůstával déle a nějak si ten pobyt prodlužoval, to zase ne. Rio je samo o sobě hezké město, 
ale u mě platí, že všude dobře, doma nejlíp."  
 

- Jaké budete mít do olympijského závodu ambice?  
 

"Těžko dopředu mluvit, protože podmínky jsou tam fakt proměnlivé, ale pro mě je cíl kolem patnáctého až 
dvacátého místa. Je to reálně to, na co mám, a uvidíme, jestli mi ty podmínky sednou, abych kolem té 
patnáctky mohl být."  
 

---  
 

VIKTOR TEPLÝ Narozen: 19. října 1990 v Brně (25 let) Výška/váha: 183 cm/81 kg Sport: jachting (kategorie 
Laser Standard) Největší úspěchy: 4. místo na MSJ (2008), 12. místo MS (2009), 16. místo ME (2016) Účast 
na OH: Londýn 2012 – 28. místo  
 

jachting na OH  
 

Termín závodů 8.-18. srpna 2016 Místo: Marina de Gloria – Guanabara Bay Kategorie: Muži – RS:X, Laser, 
Finn, 470, 49er. Ženy: RS:X, Laser Radial, 470, 49erFX. Dvojice: Nacra 17 Čeští zástupci: Veronika 
Kozelská-Fenclová (Laser Radial), Viktor Teplý (Laser), Karel Lavický (RS:X)  
 

ZÁLIV GUANABARA Místo původně stálo za vznikem města, které nyní hostí olympiádu. Když 1. ledna 1502 
objevil záliv Portugalec Gaspar de Lemo, pojmenoval ho "Lednová řeka" (Rio de Janeiro). Slovo Guanabara pak 
znamená v indiánském jazyku Tupi-Guarani "náruč moře" a v minulosti zde byly bohaté kolonie ryb i delfíni. To 
vše ale na přelomu třetího tisíciletí zmizelo kvůli nekontrolovanému vypouštění odpadů a kanalizačních splašků 
z města. Ve vodě se pak i podle vyšetřování našla tzv. superbakterie, která je odolná proti antibiotikům. Ta se 
údajně do vody dostala z nemocnic, protože odtoky zdravotnických zařízení se vlévají do společné kanalizace a 
odtud pak do moře. Navzdory příslibu organizátorů o vyčištění zálivu je voda v místě nadále plná odpadků a 
zapáchá.  
 

Foto: NA OLYMPIÁDU jede Viktor Teplý už podruhé. Na rozdíl od prvního startu v Londýně se ale bude muset v 
Riu vypořádat i s odpadky ve vodě.  
FOTO PRO SPORT: EVA SKOŘEPOVÁ  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   



 
   

202. Český tým pro Rio 2016      
Skóre: 0.80  
Název: Český tým pro Rio 2016  
Zdroj: Sport.cz  
Datum: 27.07.2016  
Číslo: 209  
Rubrika: Profily  
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/795824-cesky-tym-pro-rio-2016.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: D4Ma16D10004.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: JACHTING, Karel, Lavický  

Česká výprava na olympijských hrách v Riu de Janeiro čítá 105 jmen, což je na letních hrách nejméně od roku 
1956. Kdo oblékne v Brazílii český dres?  
 

ATLETIKA  
 

Jaroslav Bába  
 

Narozen: 2. září 1984, disciplína: výška, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 5. na MS 2005 a 2011, účast na 
OH: 2004 – 3., 2008 – 6., 2012 – 21.  
 

Michal Balner  
 

Narozen: 12. září 1982, disciplína: tyč, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 7. na MS 2015, účast na OH: -  
 

Kateřina Cachová  
 

Narozena: 26. února 1990, disciplína: sedmiboj, klub: USK Praha, účast na OH: -  
 

Anežka Drahotová  
 

Narozena: 22. července 1995, disciplína: 20 km chůze, klub: USK Praha, největší úspěchy: 3. na ME 2014, 
účast na OH: -  
 

Petr Frydrych  
 

Narozen: 13. ledna 1988, disciplína: oštěp, klub: Dukla Praha, účast na OH: 2012 - 34. místo  
 

Lukáš Gdula  
 

Narozen: 6. prosince 1991, disciplína: 50 km chůze, klub: Hvězda Pardubice, účast na OH: -  
 

Zuzana Hejnová  
 

Narozena: 19. prosince 1986, disciplína: 400 metrů překážek, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 1. na MS 
2013 a 2015, účast na OH: 2008 - 7., 2012 - 3. a 7. (4x400 m)  
 

Adam Sebastian Helcelet  
 

Narozen: 27. října 1991, disciplína: desetiboj, klub: Olymp Praha, největší úspěchy: 2. na ME 2016, účast na 
OH: -  



 

Jakub Holuša  
 

Narozen: 20. února 1988, disciplína: 1500 metrů, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 1. na HME 2015 
(1500), 2. na HMS 2012 (800 m) a HMS 2016 (1500 m), účast na OH: 2008 - 41., 2012 - 28.  
 

Michaela Hrubá  
 

Narozena: 21. února 1998, disciplína: výška, klub: JAC Brno, největší úspěch: 1. na MSJ 2016, účast na OH: -  
 

Radek Juška  
 

Narozen: 8. března 1993, disciplína: dálka, klub: Olymp Praha, největší úspěchy: 2. na HME 2015, účast na 
OH: -  
 

Eliška Klučinová  
 

Narozena: 14. dubna 1988, disciplína: sedmiboj, klub: USK Praha, největší úspěchy: 3. na HME 2015, účast na 
OH: 2012 - 18.  
 

Jan Kudlička  
 

Narozen: 29. dubna 1988, disciplína: tyč, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 2. na ME 2016, 3. na ME 2014 
a HMS 2014, účast na OH: 2008 - 10., 2012 - 8.  
 

Romana Maláčová  
 

Narozena: 15. května 1987, disciplína: tyč, klub: USK Praha, účast na OH: -  
 

Pavel Maslák  
 

Narozen: 21. února 1991, disciplína: 400 metrů, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 1. na ME 2012, HMS 
2014 a 2016, HME 2013 a 2015, účast na OH: 2012 - 12. (400 m) a 27. (200 m)  
 

Lukáš Melich  
 

Narozen: 16. září 1980, disciplína: hod kladivem, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 3. na MS 2013, účast 
na OH: 2008 - 14., 2012 - 6.  
 

Jiřina Ptáčníková  
 

Narozena: 20. května 1986, disciplína: tyč, klub: USK Praha, největší úspěchy: 1. na ME 2012, 2. na HMS 
2014, účast na OH: 2012 - 6.  
 

Denisa Rosolová  
 

Narozena: 21. srpna 1986, disciplína: 400 m překážek, klub: USK Praha, největší úspěchy: 2. na ME 2012 (400 
m př.), účast na OH: 2004 - 25., 2008 - 20. (oboje dálka), 2012 - 7. a 7. (400 m př. a 4x400 m)  
 

Tomáš Staněk  
 



Narozen: 13. června 1991, disciplína: koule, klub: Dukla Praha, účast na OH: -  
 

Petr Svoboda  
 

Narozen: 10. října 1984, disciplína: 110 metrů překážek, klub: Olymp Praha, největší úspěchy: 1. na HME 
2011 a 3. na HME 2009 (oboje 60 m př.), účast na OH: 2008 - 14.  
 

Jiří Sýkora  
 

Narozen: 20. ledna 1995, disciplína: desetiboj, klub: Olymp Praha, největší úspěchy: 1. na MSJ 2014, účast na 
OH: -  
 

Kateřina Šafránková  
 

Narozena: 8. června 1989, disciplína: kladivo, klub: Sokol Kolín, účast na OH: 2012 - 31.  
 

Barbora Špotáková  
 

Narozena: 30. června 1981, disciplína: oštěp, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 1. na MS 2007 a ME 2007, 
2. na MS 2009 a 2011 a ME 2006, účast na OH: 2004 - 23., 2008 - 1., 2012 - 1.  
 

Jakub Vadlejch  
 

Narozen: 10. října 1990, disciplína: oštěp, klub: Dukla Praha, účast na OH: 2012 - 25.  
 

Vítězslav Veselý  
 

Narozen: 27. února 1983, disciplína: oštěp, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 1. na MS 2013 a ME 2012, 2. 
na ME 2014 a 2016, účast na OH: 2008 - 12., 2012 - 4.  
 

Eva Vrabcová-Nývltová  
 

Narozena: 6. února 1986, disciplína: maraton, klub: Olymp Praha, účast na OH: ZOH 2006, 2010, 2014  
 

BADMINTON  
 

Kristína Gavnholt  
 

Narozena: 12. září 1988, klub: Laghöj KFUM, největší úspěchy: 5. na ME 2012 a 2014, účast na OH: 2008 - 
17., 2012 - 17.  
 

Petr Koukal  
 

Narozen: 14. prosince 1985, klub: Sokol Meteor Praha-Radotín, účast na OH: 2008 - 33., 2012 - 33.  
 

CYKLISTIKA  
 

Pavel Kelemen  
 

Narozen: 28. května 1991, disciplína: sprint, keirin, klub: Dukla Brno, největší úspěchy: 1. na ME 2015 
(keirin), účast na OH: 2012 - 10. (sprint)  



 

Adam Ptáčník  
 

Narozen: 4. prosince 1985, disciplína: sprint, keirin - náhradník, klub: Dukla Brno, největší úspěchy: 2. na ME 
2010 (keirin), účast na OH: 2008 - 11. (týmový sprint) a 19. (sprint).  
 

Ondřej Cink  
 

Narozen: 7. prosince 1990, disciplína: cross country, klub: Merida, největší úspěchy: 3. na MS 2015 a ME 
2016, účast na OH: 2012 - 14.  
 

Jaroslav Kulhavý  
 

Narozen: 8. ledna 1985, disciplína: cross country, klub: Specialized, největší úspěchy: 1. na MS 2011, ME 2010 
a 2011, účast na OH: 2004 - nedokončil, 2008 - 18., 2012 - 1.  
 

Kateřina Nash  
 

Narozena: 9. prosince 1977, disciplína: cross country, klub: Luna Pro, největší úspěchy: 3. na ME 2007, účast 
na OH: 1996 - 19., 2012 - 14. (navíc v lyžování na ZOH 1998 a 2002).  
 

Jan Škarnitzl  
 

Narozen: 11. července, disciplína: cross country, klub: Sram Mitas Trek, největší úspěch: 3. na ME 2014, účast 
na OH: 2012 - 12.  
 

Jan Bárta  
 

Narozen: 7. prosince 1984, disciplína: časovka, závod s hromadným startem, klub: Bora-Argon 18, největší 
úspěch: 7. na MS 2012, účast na OH: 2012 - 74. (hromadný závod)  
 

Leopold König  
 

Narozen: 15. listopadu 1987, disciplína: časovka, závod s hromadným startem, klub: Sky, účast na OH: -  
 

Zdeněk Štybar  
 

Narozen: 11. prosince 1985, disciplína: závod s hromadným startem, klub: Etixx-Quick-Step, účast na OH: -  
 

Petr Vakoč  
 

Narozen: 11. července 1992, disciplína: závod s hromadným startem, klub: Etixx-Quick-Step, účast na OH: -  
 

GOLF  
 

Klára Spilková  
 

Narozena: 15. prosince 1994, klub: Golf Club Erpet Praha, účast na OH: -  
 

JACHTING  
 



Veronika Kozelská Fenclová  
 

Narozena: 21. ledna 1981, disciplína: Laser Radial, klub: YC Praha, největší úspěchy: 4. na MS 2011 a ME 
2011, účast na OH: 2012 - 9.  
 

Karel Lavický  
 

Narozen: 8. listopadu 1985, disciplína: RS:X, klub: YC DIM Bezdrev, účast na OH: 2012 - 36.  
 

Viktor Teplý  
 

Narozen: 19. října 1990, disciplína: Laser, klub: Yacht club Brno, účast na OH: 2012 - 28.  
 

JUDO  
 

Jaromír Ježek  
 

Narozen: 13. listopadu 1986, disciplína: do 73 kg, klub: Sokol Vršovice, největší úspěch: 3. na ME 2011, účast 
na OH: 2008 - 21., 2012 - 9.  
 

Lukáš Krpálek  
 

Narozen: 15. listopadu 1990, disciplína: do 100 kg, klub: USK Praha, největší úspěchy: 1. na MS 2014, ME 
2013 a 2014, účast na OH: 2012 - 7.  
 

Pavel Petřikov  
 

Narozen: 20. června 1986, disciplína: do 60 kg, klub: Judo Club Hradec Králové, účast na OH: 2008 - 17.  
 

KANOISTIKA - RYCHLOSTNÍ  
 

Josef Dostál  
 

Narozen: 3. března 1993, disciplína: K1 a K4 1000 m, klub: Dukla Praha, největší úspěchy:  
 

1. na MS 2014 (K1 a K4 1000 m), 1. na ME 2014 a 2015 (K4 1000 m), účast na OH: 2012 - bronz (K4)  
 

Filip Dvořák  
 

Narozen: 30. července 1988, disciplína: C2 1000 m, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 3. na MS 2013 (C2 
500 a 1000 m), účast na OH: 2012 - 5.  
 

Martin Fuksa  
 

Narozen: 30. dubna 1993, disciplína: C1 200 a 1000 m, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 1. na MS 2015 
(C2 500 m) a 2. na MS 2015 (C2 1000 m), účast na OH: -  
 

Daniel Havel  
 

Narozen: 10. srpna 1991, disciplína: K4 1000 m, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 1. na MS 2014, ME 
2013, 2014 a 2015, účast na OH: 2012 - 3.  



 

Jaroslav Radoň  
 

Narozen: 3. září 1986, disciplína: C2 1000 m, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 3. na MS 2013 (C2 500 a 
1000 m), účast na OH: 2012 - 5.  
 

Jan Štěrba  
 

Narozen: 1. června 1981, disciplína: K4 1000 m, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 1. na MS 2014, ME 
2013, 2014 a 2015 (vše K4 1000 m), účast na OH: 2012 - 3.  
 

Filip Šváb  
 

Narozen: 28. dubna 1983, disciplína: K1 200 m, klub: USK Praha, největší úspěchy: 3. na ME 2009 (K1 200 
m), ME 2005 a 2006 (oboje K4 200 m), účast na OH: -  
 

Lukáš Trefil  
 

Narozen: 21. září 1988, disciplína: K4 1000 m, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 1. na MS 2014, ME 2013, 
2014 a 2015, účast na OH: 2012 - bronz  
 

MODERNÍ PĚTIBOJ  
 

Barbora Kodedová  
 

Narozena: 27. února 1990, klub: Dukla Praha a PSC Plzeň, účast na OH: -  
 

Jan Kuf  
 

Narozen: 11. května 1991, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 1. na ME 2016, 3. na MS 2014, účast na OH: -  
 

David Svoboda  
 

Narozen: 19. března 1985, klub: Dukla Praha, nejlepší výsledky: 2. na MS 2008 a 2009, 1. na ME 2010, účast 
na OH: 2008 - 29., 2012 - zlato  
 

PLAVÁNÍ  
 

Simona Baumrtová  
 

Narozena: 24. srpna 1991, disciplíny: 100 m Z, 200 m Z, 200 m PZ a 4x100 m PZ, klub: Slavie Chomutov, 
největší úspěch: 3. na ME 2012, účast na OH: 2012 - 10. (100 m Z) a 14. (200 m Z)  
 

Soňa Bernardová  
 

Narozena: 2. února 1976, disciplína: synchronizované plavání - dvojice, klub: Tesla Brno, účast na OH: 2000 - 
15., 2004 - 14., 2008 - 18., 2012 - 14.  
 

Alžběta Dufková  
 

Narozena: 19. dubna 1990, disciplína: synchronizované plavání - dvojice, klub: Tesla Brno, účast na OH: 2008 



- 18., 2012 - 14.  
 

Pavel Janeček  
 

Narozen: 7. dubna 1994, disciplína: 400 m PZ, klub: Delfín Náchod, účast na OH: -  
 

Jan Micka  
 

Narozen: 15. ledna 1995, disciplína: 400 a 1500 m VZ, klub: USK Praha, největší úspěchy: 4. na ME 2016 (800 
m VZ) a 5. (1500 m VZ), účast na OH: 2012 - 24. (1500 m VZ)  
 

Martina Moravčíková  
 

Narozena: 13. srpna 1988, disciplíny: 100 m P, 200 m P a 4x100 m PZ, klub: Bohemians Praha, účast na OH: 
2012 - 26. (200 m prsa)  
 

Jana Pechanová  
 

Narozena: 3. března 1981, disciplína: dálkové plavání - 10 km, klub: Kometa Brno, největší úspěchy: 2. na MS 
2003, 3. na ME 2006, 2012, účast na OH: 2004 - 19. (800 m VZ), 2008 - 8., 2012 - 9. (oboje 10 km).  
 

Barbora Seemanová  
 

Narozena: 1. dubna 2000, disciplína: 200 m VZ, 4x100 m PZ, klub: Motorlet Praha, účast na OH: -  
 

Lucie Svěcená  
 

Narozena: 21. srpna 1997, disciplína: 100 m M a 4x100 m PZ, klub: Jazzmani Žatec, účast na OH: -  
 

Barbora Závadová  
 

Narozena 23. ledna 1993, disciplína: 200 a 400 m PZ, klub: KPS Ostrava, největší úspěchy: 3. na ME 2012 
(400 m PZ), účast na OH: 2012 - 15. (400 m PZ) a 32. (200 m PZ)  
 

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL  
 

Barbora Hermannová  
 

Narozena: 7. listopadu 1990, největší úspěchy: 2. na ME 2016, účast na OH: -  
 

Markéta Sluková  
 

Narozena: 28. června 1988, největší úspěchy: 2. na ME 2016, účast na OH: 2012 - 5.  
 

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA  
 

David Jessen  
 

Narozen: 5. prosince 1996, disciplína: víceboj, klub: Sokol Brno, účast na OH: -  
 



SPORTOVNÍ STŘELBA  
 

Adéla Bruns  
 

Narozena: 5. února 1987, disciplína: vzduchová puška a sportovní malorážka 3x20 ran, největší úspěch: 1. na 
ME 2015 (sportovní malorážka vleže), účast na OH: 2008 - 19. (SM), 2012 - 3. (SM) a 31. (VzPu)  
 

Libuše Jahodová  
 

Narozena: 31. května 1992, disciplína: skeet, klub: Dukla Hradec Králové, účast na OH: -  
 

David Kostelecký  
 

Narozen: 12. května 1975, disciplína: trap, klub: Dukla Hradec Králové, největší úspěchy: 2. na MS 2011, 
účast na OH: 1996 - 31., 2000 - 6., 2008 - zlato, 2012 - 14.  
 

Nikola Mazurová  
 

Narozena: 22. listopadu 1994, disciplína: vzduchová puška a malorážka 3x20 ran, klub: Dukla Plzeň, největší 
úspěchy: 6. na MS (SM) 2015, účast na OH: -  
 

Filip Nepejchal  
 

Narozen: 8. července 1999, disciplína: vzduchová puška, libovolná malorážka 60 ran vleže a libovolná 
malorážka 3x40 ran, klub: Rapid Plzeň, největší úspěchy: 1. na MEJ 2016 (LM 3x40), účast na OH: -  
 

STOLNÍ TENIS  
 

Lubomír Jančařík  
 

Narozen: 17. srpna 1987, klub: St. Denis, účast na OH: -  
 

Hana Matelová  
 

Narozena 8. června 1990, klub: Bingen/Münster-Sarmsheim, největší úspěchy: 3. na ME 2013 (družstva a 
smíšená čtyřhra), účast na OH: -  
 

Dmitrij Prokopcov  
 

Narozen: 5. ledna 1980, klub: Hennebont, největší úspěchy: 3. na ME 2010 (družstva), účast na OH: -  
 

Iveta Vacenovská  
 

Narozena: 22. března 1986, klub: Linec Froschberg, největší úspěchy: 3. na ME 2009 a 2013 (družstva), 5. na 
MS 2009, účast na OH: 2012 - 17.  
 

ŠERM  
 

Jiří Beran  
 

Narozen: 18. ledna 1982, disciplína: kord, klub: SC Praha, největší úspěchy: 5. na ME 2014, účast na OH: -  



 

Alexander Choupenitch  
 

Narozen: 2. května 1994, disciplína: fleret, klub: Sokol Brno, největší úspěchy: 7. na MS 2014, účast na OH: -  
 

TENIS  
 

Andrea Hlaváčková  
 

Narozena: 10. srpna 1986, disciplína: čtyřhra, klub: Milovice, největší úspěchy: vítězka 2 grandslamů ve 
čtyřhře, 2x vítězka Fed Cupu, účast na OH: 2012 - 2.  
 

Lucie Hradecká  
 

Narozena: 21. května 1985, disciplína: čtyřhra, klub: 1. ČLTK Praha, největší úspěchy: vítězka 2 grandslamů 
ve čtyřhře, 3x vítězka Fed Cupu, účast na OH: 2012 - 2. (čtyřhra) a 9. (smíšená čtyřhra)  
 

Petra Kvitová  
 

Narozena: 8. března 1990, disciplína: dvouhra, klub: Prostějov, největší úspěchy: vítězka 2 grandslamů ve 
dvouhře, 4x vítězka Fed Cupu, účast na OH: 2008 - 17. (čtyřhra), 2012 - 5. (dvouhra)  
 

Lukáš Rosol  
 

Narozen: 24. července 1985, disciplína: dvouhra a čtyřhra, klub: Sparta Praha, největší úspěchy: vítěz 2 
turnajů ATP ve dvouhře, 2x vítěz Davis Cupu, účast na OH: -  
 

Barbora Strýcová  
 

Narozena: 28. března 1986, disciplína: dvouhra, čtyřhra, klub Sparta Praha, největší úspěchy: vítězka 1 
turnaje WTA ve dvouhře a 18 ve čtyřhře, 1x vítězka Fed Cupu, účast na OH: 2004 - 17. (čtyřhra) a 33. 
(dvouhra)  
 

Lucie Šafářová  
 

Narozena: 4. února 1987, disciplína: dvouhra a čtyřhra, klub: Prostějov, největší úspěchy: vítězka 2 
grandslamů ve čtyřhře, 4x vítězka Fed Cupu, účast na OH: 2008 - 9. (dvouhra) a 17. (čtyřhra), 2012 - 17. 
(čtyřhra) a 33. (dvouhra)  
 

Radek Štěpánek  
 

Narozen: 27. listopadu 1978, disciplína: čtyřhra, klub: Sparta Praha, největší úspěchy: vítěz 2 grandslamů ve 
čtyřhře, 2x vítěz Davis Cupu, účast na OH: 2008 - 17. (čtyřhra) a 33. (dvouhra), 2012 - 9. (čtyřhra a smíšená 
čtyřhra) a 33. (dvouhra)  
 

TRIATLON  
 

Vendula Frintová  
 

Narozena: 4. září 1983, klub: Ekol team, největší úspěchy: 2. na ME 2011, 3. na ME 2013, účast na OH: 2008 
- 23., 2012 - 15.  
 



VESLOVÁNÍ  
 

Lenka Antošová  
 

Narozena: 27. září 1991, disciplína: dvojskif, klub: Slavia Praha, největší úspěchy: 2. na ME 2009, 3. na ME 
2011 a 2016, účast na OH: 2012 - 7.  
 

Kristýna Fleissnerová  
 

Narozena: 18. srpna 1992, disciplína: dvojskif, klub: Bohemians Praha, 3. na ME 2016 (dojskif), účast na OH: -  
 

Lukáš Helešic  
 

Narozen: 29. ledna 1996, disciplína: dvojka bez kormidelníka, klub: Dukla Praha, účast na OH: -  
 

Jiří Kopáč  
 

Narozen: 23. února 1982, disciplína: čtyřka bez kormidelníka lehkých vah, klub: Dukla Praha, největší 
úspěchy: 2. na ME 2013, účast na OH: 2012 - 11.  
 

Jakub Podrazil  
 

Narozen: 9. ledna 1992, disciplína: dvojka bez kormidelníka, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 2. na ME 
2011, 3. na ME 2012 (obojí osma), účast na OH: 2012 - 13. (čtyřka bez)  
 

Ondřej Synek  
 

Narozen: 13. října 1982, disciplína: skif, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 1. na MS 2010, 2013, 2014 a 
2015, účast na OH: 2004 - 5. (dvojskif), 2008 - 2., 2012 - 2. (oboje skif)  
 

Miroslava Topinková Knapková  
 

Narozena: 19. září 1980, disciplína: skif, klub: Slavia Praha, největší úspěchy: 1. na MS 2011, 2. na MS 2005, 
2006 a 2015, účast na OH: 2004 - 4., 2008 - 5., 2012 - 1.  
 

Jan Vetešník  
 

Narozen: 5. března 1984, disciplína: čtyřka bez kormidelníka lehkých vah, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 
2. na ME 2013 (čtyřka bez LV), účast na OH: 2012 - 11.  
 

Ondřej Vetešník  
 

Narozen: 5. března 1984, disciplína: čtyřka bez kormidelníka lehkých vah, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 
2. na ME 2013 (čtyřka bez LV), účast na OH: 2012 - 11.  
 

Miroslav Vraštil  
 

Narozen: 17. října 1982, disciplína: čtyřka bez kormidelníka lehkých vah, klub: Dukla Praha, největší úspěchy: 
2. na ME 2013 (čtyřka bez LV), účast na OH: 2012 - 11.  
 

VODNÍ SLALOM  
 



Vítězslav Gebas  
 

Narozen: 24. března 1984, disciplína: C1, klub: USK Praha, účast na OH: -  
 

Jonáš Kašpar  
 

Narozen: 8. října 1991, disciplína: C2, klub: Dukla Brandýs nad Labem, účast na OH: 4. na MS 2014, účast na 
OH: -  
 

Kateřina Kudějová  
 

Narozena: 17. ledna 1990, disciplína: K1, klub: USK Praha, největší úspěchy: 1. na MS 2015, 3. na ME 2015, 
účast na OH: -  
 

Marek Šindler  
 

Narozen: 21. července 1992, disciplína: C2, klub: Dukla Brandýs nad Labem, největší úspěchy: 4. na MS 2014, 
účast na OH: -  
 

Jiří Prskavec  
 

Narozen: 18. května 1993, disciplína: K1, klub: USK Praha, největší úspěchy: 1. na MS 2015, 1. na ME 2013, 
2014 a 2016, 2. na MS 2013, účast na OH: -  
 

VZPÍRÁNÍ  
 

Jiří Orság  
 

Narozen: 5. ledna 1989, disciplína: nad 105 kg, klub: Sokol Karolinka, největší úspěchy: 2. na ME 2011, 3. na 
ME 2013, účast na OH: 2012 - 7.  
 

ZÁPAS  
 

Adéla Hanzlíčková  
 

Narozena: 4. května 1994, disciplína: do 63 kg, klub: Olymp Praha, účast na OH: -  
 

URL| https://www.sport.cz/clanek/795824-cesky-tym-pro-rio-2016.html  
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204. Windsurfař Lavický doufá, že v Riu vylepší umístění z Londýna      
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205. Windsurfař Lavický doufá, že v Riu vylepší umístění z Londýna      
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206. LOH Rio de Janeiro 2016      
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Název: LOH Rio de Janeiro 2016  
Zdroj: gamepark.cz  
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Odkaz:   http://www.gamepark.cz/loh_rio_de_janeiro_2016_834072.htm   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Jachting, jachtingu  

http://www.gamepark.cz/loh_rio_de_janeiro_2016_834072.htm  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

207. VE ZKRATCE      
Skóre: 0.80  
Název: VE ZKRATCE  
Zdroj: Českobudějovický deník  
Datum: 26.07.2016  
Str.: 18  
Náklad: 227957  
Číslo: 173  
Rubrika: Sport /Jižní Čechy  
Odkaz:   http://ceskobudejovicky.denik.cz/   
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; 



Strakonický deník; Táborský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: CB17318B.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: JACHTING, Karla, Lavického  

JACHTING  
 

Jan Čutka ml. z DIM Bezdrev si ještě před cestou na olympijské hry do Ria, kam míří v roli kouče svého 
oddílového druha, surfera Karla Lavického, sám s chutí zazávodil. Nastrojil svého Létajícího Holanďana a s 
Václavem Chmelem z YC Dvořiště Lišov soupeřům v oddílovém Bezdrevském maratonu nedali šanci (až za nimi 
skončili druzí Beneš- Mádlea třetí Kleinera Novotný(všichni DIM Bezdrev). "Vzhledem k tomu, že na náš 
maraton nepřijela ani jedna posádka třídy RS Feva, byl maraton pro ostatní lodě pouze jednodenní akcí," 
vysvětlil šéf klubu a hlavní rozhodčí Karel Luksch. Další závody na Bezdrevu pořádá klub YC DIM až na sklonu 
srpna a bude jím tradiční Bezdrevský kapr. (vit) FOTBAL Místo Jindřicha Dejmala, jenž se po krátké epizodě v 
Třeboni vrátil zpět k týmu U19 do Písku (jak náš list jako první uvedl už v pondělníku), třeboňské fotbalisty v 
přeboru kraje dle včerejší informace webu jihoceskyfotbal. cz v roli hlavního trenéra povede na podzim zkušený 
Zdeněk Procházka.  
Krajské kolo Českého poháru sice začíná až příští víkend 6. a 7. srpna, ale po dohodě lze zápasy předehrávat i 
dříve – a jako první do redakce termín předehrávky oznámila Planá u Č. Budějovice, která hraje s Ledenicemi 
už tento pátek 29. července (18).  
 

Ještě z víkendové přípravy: Vodňany – Písek B 2:4 (1:1), Varyš 2 (1x11) – Keclík, Machovský, Zborník, Blažek, 
rozhodčí Mráz, Katovice – Roudné 3:1(1:0), 17. Koutský, 49. Hajdušek, 83. Požárek – 87. Píša, 150 diváků, 
rozhodčí Kaštánek.  
 

ATLETIKA 55. ročník Velké ceny Tábora, který se bude konat tuto středu od 18.30 hod. na Stadionu míru v 
Táboře, slbiuje jako vždy hodnotnou atletickou podívanou: vypsány jsou 100, 400 a 800 m, 100 a 3000mpř., 
dálka, výška, tyč, koule, oštěp, ženy 200,400,800 m, 100 př., dálka, výška, koule a oštěp.  
Běh na 10 km o Neplachovský hrneček: 1. Habara (Veselí) 37:36 (1. +40 let), 2. Studna (VlVl ČB) 38:14, 3. 
Petrou (Velešín) 38:38 (1. +50), 4. Nový 39:09 (2. +40), 5. Šustr (Tábor) 39:21 (2. +50), 6. Bouček 39:27, 7. 
Gyueruesi (oba VlVlČB) 40:37 (3. +50), 8. Juráň (Tálín) 41:08 (3. +40), 9. Mikolášek (Nákří) 41:11 (4. +50), 
10. Průša (Dynín) 42:57, 11. Maršík (TC Dvořák ČB) 43:17 (5. +50), 12. Pillar (Lomnice) 45:06 (1. +60), ... 
14. Pexa (ČB) 45:45 (4. +40), 16. Machová (Neplachov) 47:03 (1. žena), 17. Kohout (Nová Ves) 48:21 (6. 
+50), 18. Hruška (Č. Bud.) 48:26 (5. +40), 19. Kincová (Ladies Tábor) 48:37 (2.), 20. Adámková (Tálín) 
49:44 (3.), 24. Nová56:03 (4.), 25. Vařejková (Č. Krumlov) 59:04 (5).  
 

Foto: V PŘÍPRAVĚ fotbalisté Katovic hráli s Roudným 3:1 (katovický David Zoubek letí přes Adama Trejbala).  
Foto: Jan Škrle  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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208. V olympijské zátoce smrdí benzín a plavou odpadky. Stát se může všechno, věští 
český jachtař      
Skóre: 0.84  
Název: V olympijské zátoce smrdí benzín a plavou odpadky. Stát se může všechno, věští český 
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Jachtař Viktor Teplý patří do tria závodníků, kteří budou na olympijských hrách reprezentovat český jachting 
ve třídě Laser. Jak složitá byla pro vás cesta na  
 

Jak složitá byla pro vás cesta na olympijské hry?  
 



V roce 2014 i loni jsem na světových šampionátech skončil vždy těsně za postupujícími jachtaři. Poslední 
možnost jsem měl letos v dubna v kontinentální regatě na Mallorce. Na dvě volná místa jsem patřil s Rusem 
Komissarovem mezi nejvážnější favority, což se nám oběma podařilo potvrdit.  
 

Takže pro letenku jste si už dojel v pohodě?  
 

Naopak, byly to velké nervy. První den jsem jel spíš opatrně a byl jsem za to potrestán pěti jachtaři, kteří 
skončili přede mnou. Druhý den už se mi vydařil a zařadil jsem se do zlaté skupiny. V ní bojovali o Rio kromě 
Rusa ještě Řek a Slovinec, ale nakonec jsem oba porazil a mohl mít radost z účasti na své druhé olympiádě.  
 

Po radosti však přišla starost, protože se s vámi rozloučil trenér Luka Radelič z Chorvatska. Jak jste to řešil?  
 

Musel odejít kvůli domluvené práci v Norsku, což samozřejmě nebylo příjemné. V této složité situaci, pouhé 
čtyři měsíce před olympiádou, mně však pomohl taťka. Je to zkušený trenér, který má za sebou několik 
olympijských her a působil i v zahraničních týmech. Nešel jsem do neznámého světa, rozumíme si, naše 
spolupráce funguje velice dobře.  
 

Jaké jsou vaše ještě čerstvé dojmy z Ria?  
 

Je to krásné město i jeho okolí. Méně spokojenosti je už s bezpečností, zvláště za tmy a v malých uličkách. Já 
jsem se zatím s nějakým "agresorem" nesetkal. Jen mě zastavila jedna z mnoha prostitutek a oslovila mě 
mužským hlasem. Tak jsem od ní rychle utekl. Daleko příjemnější bylo v přístavu setkání s metrovou želvou. 
Poplácal jsem ji po krunýři a popřál dobrou chuť, protože se zřejmě vydala hledat něco přijatelného mezi 
odpadky (smích).  
 

Jaké podmínky v často kritizované špinavé vodě čekají na jachtaře?  
 

V Riu jsem byl deset dní na testovací regatě už loni a od té doby se čistota vody v zátoce nezlepšila, plave tam 
doslova spousta pevných odpadků. Navíc určitě existuje i hrozba bakterií, což se samozřejmě nepozná. Jen 
jsem slyšel, že několik sportovců dostalo do předchozího zraněného místa zánět. Zatím jsem byl podobných 
problémů ušetřen. Pro jachtaře pak není jednoduché zvládnout velké proudy, které se často mění. Voda teče 
ven ze zátoky i dovnitř. A občas je cítit i jakýmsi benzínem, což pak špiní loď.  
 

Kolik závodů vás v této zátoce čeká?  
 

Celkem čtyři a tři pak v moři, kde je voda sice čistší, ale zase je tam víc větrno. Nicméně je tam určitě blíž k 
normálnímu jachtingu.  
 

Jaký je váš názor na virus zika?  
 

Natíral jsem se různými mastmi, abych odpudil komáry, ale ti mě stejně poštípali. Nic negativního se zatím u 
mě neprojevuje, takže avizovanou hrozbu viru zika neřeším. Prý tam štípají pořád, ale o žádném zdravotním 
problému jejich vinou jsem od nikoho neslyšel.  
 

Jaké informace máte o soupeřích?  
 

Na startu nás bude kolem padesáti a medailové ambice jich má nejméně deset. Vzhledem k nepříznivým 
podmínkám, v nichž se závody uskuteční, je však možné cokoliv. Bude záležet na tom, jak se kdo s různými 
překážkami vyrovná.  
 

A jaký máte program do prvních závodů?  
 

Do Brazílie odletím 28. července a do té doby se budu věnovat hlavně fyzičce. V Riu si pak vyzvednu loď, která 
mně bude určena, v několika trénincích si ji vyzkouším a 8. srpna mě čeká start prvního závodu.  
 

URL| https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/viktor-teply/rfb8bda7c4f3511e6bff10025900fea04/  
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211. Směr Rio! Surfař se do výpravy vešel na poslední chvíli      
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Česká olympijská výprava se rozšířila o dalšího zástupce, Lavický bude mít komplikovanější podmínky Praha – 
Někteří sportovci by udělali všechno možné, aby se dostali na olympijské hry v Riu, ale ne vlastní vinou o tuhle 



možnost přišli (viz zašmodrchaná kauza Martiny Sáblíkové), jiným účast na sportovní megaakci spadne na 
posledních chvíli do klína.  
Chcete příklad? Do Ria de Janeiro nakonec pojede i surfař Karel Lavický. Třicetiletý rodák z Českých 
Budějovic, jemuž kvalifikace v dubnu na Mallorce těsně unikla a byl náhradníkem, zabral uvolněné místo od 
Norska. Čeští jachtaři tak budou v Brazílii startovat tři a česká výprava má celkem 106 sportovců.  
Lavický ve třídě RS:X závodil na olympiádě i před čtyřmi lety v Londýně. V jachtařské výpravě doplní Veroniku 
KozelskouFenclovou (třída Laser Radial) a Viktora Teplého (Laser), kteří už teď Riu pilně trénují. Proti nim tak 
má Lavický docela ztrátu...  
"V pátek mi zavolal norský závodník, že do Ria nejede, a tak jsem o tom informoval Český svaz jachtingu," 
uvedl Lavický v tiskové zprávě svazu.  
V pondělí večer byla jeho nominace potvrzena.  
"Norský olympijský výbor o tom, že neobsadí místo ve třídě RS:X, vůbec nikoho neinformoval. Takže jsme se 
to dozvěděli skutečně na poslední chvíli, dnes se totiž nominace Českého olympijského výboru do Ria 
definitivně uzavřela," řekl v pondělí večer předseda svazu jachtingu Karel Bauer. Stihlo se to tak tak.  
Lavický nyní řeší zejména organizační věci. "Není pro mě již místo v hotelu blízko mariny, kde bude bydlet 
zbytek jachtařského týmu. Budu muset být v olympijské vesnici, která je přes celé město a cesta z ní do 
mariny bude dlouhá a komplikovaná," popsal trable, se kterými se bude muset vyrovnat.  
Také jeho kouč Jan Čutka už nedostane plnou akreditaci. "Snad se pro něj podaří získat alespoň denní vstupy. 
Ještě není ani jasné, do jakého letadla se vejdu a kdy do Ria poletím. To vše jsou ale maličkosti, důležité a 
skvělé je, že mohu v Riu závodit," doplnil Lavický optimisticky. Vrchol sezony už klepe na dveře.  
 

Foto: MĚL ŠTĚSTÍ. Surfař Karel Lavický získal volné místo v Riu po norském závodníkovi.  
Foto: Deník/Kamil Jáša  
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212. Směr Rio! Surfař se do výpravy vešel na poslední chvíli      
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Domažlický deník; Klatovský deník; Rokycanský deník; Sokolovský deník; Tachovský deník; 
Karlovarský deník; Českolipský deník; Děčínský deník; Chomutovský deník; Liberecký deník; 
Jablonecký deník; Litoměřický deník; Mostecký deník; Teplický deník; Ústecký deník; Žatecký a 
lounský deník; Bruntálský a Krnovský deník; Frýdecko-Místecký a Třinecký deník; Havířovský deník; 
Karvinský deník; Opavský a Hlučínský deník; Novojičínský deník; Havlíčkobrodský deník; Jihlavský 
deník; Pelhřimovský deník; Třebíčský deník; Žďárský deník; Kroměřížský deník; Slovácký deník; 
Valašský deník; Zlínský deník  
ProfilID: ISA  
Domicil: U168a19D.TXT  
Zkratka skupiny: RE  
Klíčová slova: Karel (2), Lavický (2), jachtingu (2), Český, svaz  

Praha – Někteří sportovci by udělali všechno možné, aby se dostali na olympijské hry v Riu, ale ne vlastní vinou 
o tuhle možnost přišli (viz zašmodrchaná kauza Martiny Sáblíkové), jiným účast na sportovní megaakci spadne 
na posledních chvíli do klína.  
Chcete příklad? Do Ria de Janeiro nakonec pojede i surfař Karel Lavický. Třicetiletý rodák z Českých 
Budějovic, jemuž kvalifikace v dubnu na Mallorce těsně unikla a byl náhradníkem, zabral uvolněné místo od 
Norska. Čeští jachtaři tak budou v Brazílii startovat tři a česká výprava má celkem 106 sportovců.  
Lavický ve třídě RS:X závodil na olympiádě i před čtyřmi lety v Londýně.  
V jachtařské výpravě doplní Veroniku KozelskouFenclovou (třída Laser Radial) a Viktora Teplého (Laser), kteří 
už teď Riu pilně trénují. Proti nim tak má Lavický docela ztrátu.  
"V pátek mi zavolal norský závodník, že do Ria nejede, a tak jsem o tom informoval Český svaz jachtingu," 
uvedl Lavický v tiskové zprávě svazu.  
V pondělí večer byla jeho nominace potvrzena.  
"Norský olympijský výbor o tom, že neobsadí místo ve třídě RS:X, vůbec nikoho neinformoval. Takže jsme se 
to dozvěděli skutečně na poslední chvíli, dnes se totiž nominace Českého olympijského výboru do Ria 



definitivně uzavřela," řekl v pondělí večer předseda svazu jachtingu Karel Bauer. Stihlo se to tak tak.  
Lavický nyní řeší zejména organizační věci. "Není pro mě již místo v hotelu blízko mariny, kde bude bydlet 
zbytek jachtařského týmu. Budu muset být v olympijské vesnici, která je přes celé město a cesta z ní do 
mariny bude dlouhá a komplikovaná," popsal trable, se kterými se bude muset vyrovnat.  
Také jeho kouč Jan Čutka už nedostane plnou akreditaci. "Snad se pro něj podaří získat alespoň denní vstupy. 
Ještě není ani jasné, do jakého letadla se vejdu a kdy do Ria poletím. To vše jsou ale maličkosti, důležité a 
skvělé je, že mohu v Riu závodit," doplnil Lavický optimisticky. Vrchol sezony už klepe na dveře.  
 

Foto: MĚL ŠTĚSTÍ. Surfař Karel Lavický získal volné místo v Riu po norském závodníkovi.  
Foto: Deník/Kamil Jáša  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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213. SURFAŘ LAVICKÝ SE VEŠEL DO VÝPRAVY PRO RIO      
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NA POSLEDNÍ CHVÍLI. Na olympijské hry do Ria de Janeiro nakonec pojede i surfař Karel Lavický (na 
snímku). Třicetiletý rodák z Českých Budějovic, jemuž kvalifikace v dubnu na Mallorce těsně unikla a byl 
náhradník, zabral uvolněné místo od Norska.  
Čeští jachtaři tak budou v Brazílii startovat tři a česká výprava má 106 sportovců. Lavický ve třídě RS:X závodil 
na olympiádě i před čtyřmi lety v Londýně. V jachtařské výpravě doplní Veroniku Kozelskou-Fenclovou a 
kuřimského Viktora Teplého, kteří už v Riu trénují. "V pátek mi zavolal norský závodník, že do Ria nejede, a tak 
jsem o tom informoval Český svaz jachtingu," uvedl Lavický. V pondělí večer byla jeho nominace potvrzená.  
"Norský olympijský výbor o tom, že neobsadí místo ve třídě RS:X, vůbec nikoho neinformoval. Takže jsme se 
to dozvěděli skutečně na poslední chvíli, dnes se totiž nominace Českého olympijského výboru do Ria 
definitivně uzavřela," řekl v pondělí večer předseda svazu jachtingu Karel Bauer.  
 

Foto: Deník/Kamil Jáša  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

214. Jihočech Karel Lavický poletí do Brazílie      
Skóre: 0.98  
Název: Jihočech Karel Lavický poletí do Brazílie  
Zdroj: Českobudějovický deník  
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Třetí český jachtař pojede do Ria: "Jsem rád, že se to nakonec podařilo, i když s mou účastí je teď spojena 



řada komplikací," uvedl pro média  
 

České Budějovice – Třetí český jachtař jede do Ria.  
A bude to Jihočech.  
Karel Lavický.  
Člen Yacht clubu DIM Bezdrev tak poletí po Londýnu už na svoji druhou olympiádu.  
Kdy se definitivně rozhodlo?  
18. července 2016.  
Oficiální potvrzení přijal surfař Karel Lavický, účastník olympiády v Londýně, který dosud figuroval jako 
náhradník. Pojede do Ria.  
Závodit pod pěti kruhy bude ve třídě RS:X.  
"Norský olympijský výbor potvrdil, že Norsko vyjeté kvalifikační místo ve třídě RS:X neobsadí. Tím pádem se 
uvolnilo pro Českou republiku," informovali zástupci Českého olympijského výboru.  
Jak skvělá informace doputovala až přímo k jihočeskému sportovci?  
"V pátek mi zavolal norský závodník, že do Ria nejede, a tak jsem o tom informoval Český svaz jachtingu," 
prozradil Karel Lavický, kterému kvalifikace letos na Mallorce velmi těsně unikla. Okamžitě žhavil telefonní 
dráty. Následovalo několik telefonátů předsedy Českého svahu jachtingu Karla Bauera do Norska a na 
mezinárodní i Český olympijský výbor. Až večer byla Karlova nominace potvrzena. U Lavických doma, v tradiční 
sportovní rodině zavládla obrovská radost.  
"Norský olympijský výbor o tom, že neobsadí místo ve třídě RS:X, vůbec nikoho neinformoval. Takže jsme se 
to dozvěděli skutečně na poslední chvíli, dnes se totiž nominace Českého olympijského výboru do Ria 
definitivně uzavřela," vysvětloval Karel Bauer.  
"Jsem rád, že se to nakonec podařilo, i když s mou účastí je teď spojena řada komplikací," popsal své pocity 
Karel Lavický. "Není pro mě již místo v hotelu blízko mariny, kde bude bydlet zbytek jachtařského týmu, já 
budu muset být v olympijské vesnici, která je přes celé město a cesta z ní do mariny bude dlouhá a 
komplikovaná. Také můj kouč Jan Čutka již nedostane plnou akreditaci, snad se pro něj podaří získat alespoň 
denní vstupy. Ještě není ani jasné, do jakého letadla se vejdu a kdy do Ria poletím. To vše jsou ale maličkosti, 
důležité a skvělé je, že mohu v Riu závodit!"  
Na OH v Riu tak uvidíme tři české jachtaře: Karla Lavického ve třídě RS:X, Veroniku Kozelskou Fenclovou ve 
třídě Laser Radial a Viktora Teplého ve třídě Laser. Veronika i Viktor jsou už v Riu, kde trénují.  
 

Karel Lavický Narozen: 8. listopadu 1985 Výška: 192 cm Váha: 80 kg Klub: YC DIM Bezdrev  
 

Foto: SKVĚLÁ ZPRÁVA. Jihočech Karel Lavický, který pod pěti kruhy závodil v Londýně, poletí na olympijské 
hry do Ria.  
Foto: Deník/Eva Skořepová  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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PRAHA – Těsně před uzávěrkou nominací získalo Česko další místo pro olympiádu v Riu. Radostné zprávy se 
dočkal jachtař Karel Lavický, jenž si start pod pěti kruhy po čtyřech letech zopakuje. Aktuálně je ve výpravě 
pro Rio 106 českých sportovců.  
Lavický ve třídě RS:X figuroval mezi náhradníky, cestu do Brazílie mu otevřela zpráva z Norska, že vyjeté 
kvalifikační místo neobsadí. "V pátek mi zavolal norský závodník, že do Ria nepojede, tak jsem hned informoval 
Český svaz jachtingu," popisoval Lavický.  
Svazový předseda Karel Bauer oficiální informaci z Norska neměl, a tak začal sérii telefonátů, aby se všechno 
stihlo vyřídit. Povedlo se, byť třicetiletý Lavický nebude mít v Riu úplně optimální podmínky.  
"Už pro mě není místo v hotelu blízko mariny, kde bydlí zbytek jachtařského týmu, budu muset zůstat v 
olympijské vesnici, která je přes celé město a cesta bude komplikovaná. Není jasné, do jakého letadla do Ria 
se teď vejdu a můj kouč už nedostane plnou akreditaci," popisoval jachtař. "Ale to jsou maličkosti, důležité je, 



že v Riu můžu závodit," těší se Lavický, jenž v Brazílii doplní své kolegy Veroniku Kozelskou Fenclovou a 
Viktora Teplého.  
Definitivního potvrzení od Mezinárodní badmintonové federace se včera dočkal i Petr Koukal, naděje na účast v 
cyklistické časovce se dál nevzdává Martina Sáblíková.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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216. Rio. Na olympiádu míří také Koukal a Lavický      
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Badmintonista Petr Koukal definitivně pojede na olympijské hry do Ria. Jeho dodatečnou kvalifikaci včera 
potvrdila Mezinárodní badmintonová federace. Třicetiletého Koukala čeká třetí olympiáda, před čtyřmi lety v 
Londýně byl při zahájení vlajkonošem české výpravy.  
Koukal se kvalifikoval do Ria na květnovém ME. Po udělení všech tří divokých karet mezinárodní federací však 
klesl až mimo postupové příčky, nakonec se však mezi 41 singlistů vešel. "Světová badmintonová federace 
potvrdila jeho dodatečnou kvalifikaci, a to díky hráčům, kteří hrají dvě disciplíny, a uvolnili tak účastnická 
místa," napsal český svaz na svém webu. V badmintonovém turnaji bude vedle Koukala startovat i Kristína 
Gavnholt, která se kvalifikovala už dříve.  
Dalším českým sportovcem pro Rio je surfař Karel Lavický. Třicetiletý rodák z Českých Budějovic, jemuž 
kvalifikace v dubnu na Mallorce těsně unikla a byl náhradníkem, zabral uvolněné místo od Norska.  
Lavický ve třídě RS:X závodil na olympiádě před čtyřmi lety v Londýně. V jachtařské výpravě doplní Veroniku 
KozelskouFenclovou (třída Laser Radial) a Viktora Teplého (Laser), kteří už v Riu trénují. "V pátek mi zavolal 
norský závodník, že do Ria nejede, a tak jsem o tom informoval Český svaz jachtingu," uvedl Lavický v 
tiskové zprávě svazu. Česká výprava tak má po pondělní uzávěrce celkem 106 sportovců.  
 

Mutace - Metro - Praha  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Jachting  
 

Na olympijské hry do Rio de Janeira pojede i surfař Karel Lavický.  
Kvalifikace v dubnu na Mallorce mu sice těsně unikla, nyní zabral jako náhradník uvolněné místo od Norska. 
Čeští jachtaři tak budou v Brazílii tři a výprava má 106 sportovců. Lavický ve třídě RS:X závodil i v Londýně 
2012. V jachtařské výpravě doplní Veroniku KozelskouFenclovou (Laser Radial) a Viktora Teplého (ČTK)  



 

Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Na olympijské hry do Ria de Janeiro nakonec pojede i surfař Karel Lavický. Třicetiletý rodák z Českých 
Budějovic, jemuž kvalifikace v dubnu na Mallorce těsně unikla, a byl náhradníkem, zabral uvolněné místo od 
Norska.  
Čeští jachtaři tak budou v Brazílii startovat tři a česká výprava má 106 sportovců. Lavický ve třídě RS:X závodil 
na olympiádě i před čtyřmi lety v Londýně. V jachtařské výpravě doplní Veroniku KozelskouFenclovou (třída 
Laser Radial) a Viktora Teplého (Laser), kteří už v Riu trénují.  
»V pátek mi zavolal norský závodník, že do Ria nejede, a tak jsem o tom informoval Český svaz jachtingu,« 
říká Lavický. V pondělí večer byla jeho nominace potvrzena.  
»Norský olympijský výbor o tom, že neobsadí místo ve třídě RS:X, vůbec nikoho neinformoval.  
Takže jsme se to dozvěděli skutečně na poslední chvíli, dnes se totiž nominace Českého olympijského výboru 
do Ria definitivně uzavřela,« řekl v pondělí večer předseda svazu jachtingu Karel Bauer.  
Lavický nyní řeší zejména organizační věci. »Není pro mě již místo v hotelu blízko mariny,  
kde bude bydlet zbytek jachtařského týmu. Budu muset být v olympijské vesnici, která je přes celé město a 
cesta z ní do mariny bude dlouhá a komplikovaná,  
« posteskl si Lavický. Také jeho kouč Jan Čutka už nedostane plnou akreditaci. »Snad se pro něj podaří získat 
alespoň denní vstupy. Ještě není ani jasné, do jakého letadla se vejdu a kdy do Ria poletím.  
To vše jsou ale maličkosti, důležité a skvělé je, že mohu v Riu závodit,« dodává Lavický.  
 

Foto: Na olympiádě v Riu budeme mít zastoupení také mezi surfaři. Uvolněné místo Norska zaujal Karel 
Lavický, který byl dosud náhradníkem.  
FOTO - Český svaz jachtingu  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
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Skóre: 0.89  
Název: Ještě jeden Čech pro Rio. Dodatečnou pozvánku dostal surfař Lavický  
Zdroj: zpravy.iDNES.cz  
Datum: 19.07.2016  
Číslo: 201  
Rubrika: Zprávy iDNES.cz /Rio 2016  
Autor: iDNES.cz, ČTK  
Odkaz:   http://oh.idnes.cz/dodatecnou-pozvanku-do-ria-dostal-surfar-lavicky-fb9-/rio-2016.aspx
?c=A160719_075750_olympiada-rio-2016_par   
ProfilID: ISA  
Domicil: wj201039.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachtingu (2), Karel, Lavický, Český, svaz  

O další jméno se rozrostla česká výprava pro olympijské hry v Riu. Do Brazílie pojede i surfař Karel Lavický, 
jemuž sice v dubnu na Mallorce kvalifikace těsně nevyšla, ale z pozice náhradníka nyní zabral místo uvolněné 
Nory. Na OH tak budou startovat tři čeští jachtaři a národní tým teď celkově čítá 106 sportovců.  
 



"V pátek mi zavolal norský závodník, že do Ria nejede, a tak jsem o tom informoval Český svaz jachtingu," 
popisoval Lavický v tiskové zprávě svazu. V pondělí večer byla jeho nominace potvrzena.  
 

"Norský olympijský výbor o tom, že neobsadí místo ve třídě RS:X, vůbec nikoho neinformoval. Takže jsme se 
to dozvěděli skutečně na poslední chvíli, dnes se totiž nominace Českého olympijského výboru do Ria 
definitivně uzavřela," řekl v pondělí večer předseda svazu jachtingu Karel Bauer.  
 

Lavický nyní řeší zejména organizační věci. "Není pro mě již místo v hotelu blízko mariny, kde bude bydlet 
zbytek jachtařského týmu. Budu muset být v olympijské vesnici, která je přes celé město a cesta z ní do 
mariny bude dlouhá a komplikovaná," podotkl třicetiletý rodák z Českých Budějovic.  
 

Také jeho kouč Jan Čutka už nedostane plnou akreditaci. "Snad se pro něj podaří získat alespoň denní vstupy. 
Ještě není ani jasné, do jakého letadla se vejdu a kdy do Ria poletím. To vše jsou ale maličkosti, důležité a 
skvělé je, že mohu v Riu závodit," doplnil Lavický.  
 

Podívejte se na olympijské medaile, o které naši sportovci zabojují: InsertSingleVideo  
 

URL| 
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220. Olympijskou výpravu rozšířil surfař Lavický, dostal dodatečnou pozvánku      
Skóre: 0.89  
Název: Olympijskou výpravu rozšířil surfař Lavický, dostal dodatečnou pozvánku  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 19.07.2016  
Číslo: 201  
Rubrika: Ostatní sporty  
Autor: ČTK  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/olympijskou-vypravu-rozsiril-surfar-lavicky-nahradi-
norskeho-zavodnika-20160719.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: f86a16ct00c9.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachtingu (2), Karel, Lavický, Český, svaz  

Praha - Na olympijské hry do Ria de Janeiro nakonec pojede i surfař Karel Lavický. Třicetiletý rodák z Českých 
Budějovic, jemuž kvalifikace v dubnu na Mallorce těsně unikla a byl náhradníkem, zabral uvolněné místo od 
Norska. Čeští jachtaři tak budou v Brazílii startovat tři a česká výprava má 106 sportovců.  
 

"  
 

Lavický ve třídě RS:X závodil na olympiádě i před čtyřmi lety v Londýně. V jachtařské výpravě doplní Veroniku 
Kozelskou-Fenclovou (třída Laser Radial) a Viktora Teplého (Laser), kteří už Riu trénují.  
 

"V pátek mi zavolal norský závodník, že do Ria nejede, a tak jsem o tom informoval Český svaz jachtingu," 
uvedl Lavický v tiskové zprávě svazu. V pondělí večer byla jeho nominace potvrzena.  
 

"Norský olympijský výbor o tom, že neobsadí místo ve třídě RS:X, vůbec nikoho neinformoval. Takže jsme se 
to dozvěděli skutečně na poslední chvíli, dnes se totiž nominace Českého olympijského výboru do Ria 
definitivně uzavřela," řekl v pondělí večer předseda svazu jachtingu Karel Bauer.  
 

Lavický nyní řeší zejména organizační věci. "Není pro mě již místo v hotelu blízko mariny, kde bude bydlet 
zbytek jachtařského týmu. Budu muset být v olympijské vesnici, která je přes celé město a cesta z ní do 
mariny bude dlouhá a komplikovaná," popsal.  
 



Také jeho kouč Jan Čutka už nedostane plnou akreditaci. "Snad se pro něj podaří získat alespoň denní vstupy. 
Ještě není ani jasné, do jakého letadla se vejdu a kdy do Ria poletím. To vše jsou ale maličkosti, důležité a 
skvělé je, že mohu v Riu závodit," doplnil Lavický."  
 

URL| 
http://www.denik.cz/ostatni_sport/olympijskou-vypravu-rozsiril-surfar-lavicky-nahradi-norskeho-zavodnika-20
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221. Windsurfař Lavický jede na olympiádu. Snad se vejdu do letadla s českou výpravou, 
doufá      
Skóre: 0.80  
Název: Windsurfař Lavický jede na olympiádu. Snad se vejdu do letadla s českou výpravou, doufá  
Zdroj: zpravy.rozhlas.cz  
Datum: 19.07.2016  
Číslo: 201  
Rubrika: ostatnidiscipliny  
Autor: Radek Šamša  
Odkaz:   http://www.rozhlas.cz/_zprava/1633961   
ProfilID: ISA  
Domicil: A3Ga16CT0020.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Českým, svazem, jachtingu  

Česká olympijská výprava už čítá 106 sportovců. Do Brazílie odcestuje i třicetiletý windsurfař Karel Lavický. 
Nominován do Ria byl dodatečně v pondělí večer na úkor norského závodníka, kterého tamní svaz na 
olympijské hry nevyslal. "Těší mě, že to takhle za pět dvanáct, nebo vlastně i míň, vyšlo," ulevilo se 
Lavickému.  
 

Lavický, jenž se zúčastnil i předchozích her v Londýně, poletí do Ria na úkor norského reprezentanta. O jeho 
neúčasti se dozvěděl teprve před víkendem."Doufal jsem, že pojedu, protože Norský olympijský výbor váhal s 
vysláním svého závodníka. Těší mě, že to takhle za pět dvanáct, nebo vlastně i míň, vyšlo," neskrývá radost 
Lavický, jemuž těsně unikla olympijská kvalifikace na Mallorce.Český windsurfař byl s Norem v kontaktu, a 
když se dozvěděl, že do Ria nepocestuje, okamžitě se spojil s Českým svazem jachtingu.Ten za něj vyřizoval 
potřebné formality. Sám Lavický řeší všechny potřebné náležitosti ze zahraničí, kde sedmnáct dní před startem 
olympijských her finišuje svou přípravu. "Příští týden, pokud se vejdu do letadla, odcestuji s výpravou do Ria," 
říká windsurfař.Nominace na poslední chvíli má svá úskalíKromě balení má před brazilskou misí spoustu dalších 
starostí. "Není pro mě již místo v hotelu blízko mariny, kde bude bydlet zbytek jachtařského týmu. Budu muset 
být v olympijské vesnici, která je přes celé město a cesta z ní do mariny bude dlouhá a komplikovaná," lituje 
Lavický.Jeho trenér navíc nedostane plnou akreditaci. "To vše jsou ale maličkosti, důležité a skvělé je, že mohu 
v Riu závodit," usmívá se český windsurfař.Aby toho pro Lavického na poslední chvíli nebylo málo, má starost 
ještě o jednu věc – aby během olympijských her nepršelo.Kvalitu vody v tamní laguně totiž kritizovali i dva 
další čeští jachtaři, které Lavický doplní – Veronika Kozelská-Fenclová a Viktor Teplý. Ti už trénují v Brazílii. 
"Doufám, že nebudou žádné deště, protože když neprší, je kvalita vody lepší," přeje si Lavický.'Nemůžete si 
namočit ani palec.' Ve vodách Ria vzdor slibům dál plavou odpadky či fekálieJachting je kontaktní sport, říká 
čerstvý účastník olympijských her v Riu Viktor TeplýČeská delegace zkontrolovala závodiště v Riu de Janeiru. 
Zkušebně sestavili i postelZázemí žádné, voda smrdí, popisuje jachtařka Kozelská-Fenclová přístav v Riu  
 

URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1633961  
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222. Na poslední chvíli v nominaci! Lavický bude třetím českým jachtařem na olympiádě v 
Riu      
Skóre: 0.89  
Název: Na poslední chvíli v nominaci! Lavický bude třetím českým jachtařem na olympiádě v Riu  
Zdroj: Sport.cz  
Datum: 19.07.2016  
Číslo: 201  
Rubrika: Vodní sporty  
Odkaz:   https://www.sport.cz/clanek/794248-na-posledni-chvili-v-nominaci-lavicky-bude-tretim-



ceskym-jachtarem-na-olympiade-v-riu.html   
ProfilID: ISA  
Domicil: D4Ma16CT0007.txt  
Zkratka skupiny: W1  
Klíčová slova: jachtingu (2), Karel, Lavický, Český, svaz  

Na olympijské hry do Ria de Janeiro nakonec pojede i surfař Karel Lavický. Třicetiletý rodák z Českých 
Budějovic, jemuž kvalifikace v dubnu na Mallorce těsně unikla a byl náhradníkem, zabral uvolněné místo od 
Norska. Čeští jachtaři tak budou v Brazílii startovat tři a česká výprava má 106 sportovců.  
 

Lavický ve třídě RS:X závodil na olympiádě i před čtyřmi lety v Londýně. V jachtařské výpravě doplní Veroniku 
Kozelskou-Fenclovou (třída Laser Radial) a Viktora Teplého (Laser), kteří už Riu trénují.  
 

"V pátek mi zavolal norský závodník, že do Ria nejede, a tak jsem o tom informoval Český svaz jachtingu," 
uvedl Lavický v tiskové zprávě svazu. V pondělí večer byla jeho nominace potvrzena.  
 

"Norský olympijský výbor o tom, že neobsadí místo ve třídě RS:X, vůbec nikoho neinformoval. Takže jsme se 
to dozvěděli skutečně na poslední chvíli, dnes se totiž nominace Českého olympijského výboru do Ria 
definitivně uzavřela," řekl v pondělí večer předseda svazu jachtingu Karel Bauer.  
 

Lavický nyní řeší zejména organizační věci. "Není pro mě již místo v hotelu blízko mariny, kde bude bydlet 
zbytek jachtařského týmu. Budu muset být v olympijské vesnici, která je přes celé město a cesta z ní do 
mariny bude dlouhá a komplikovaná," popsal.  
 

Také jeho kouč Jan Čutka už nedostane plnou akreditaci. "Snad se pro něj podaří získat alespoň denní vstupy. 
Ještě není ani jasné, do jakého letadla se vejdu a kdy do Ria poletím. To vše jsou ale maličkosti, důležité a 
skvělé je, že mohu v Riu závodit," doplnil Lavický.  
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223. Na letní olympijské hry do Rio de Janeira míří i tři Jihočeši. O koho jde?      
Skóre: 0.93  
Název: Na letní olympijské hry do Rio de Janeira míří i tři Jihočeši. O koho jde?  
Zdroj: budejckadrbna.cz  
Datum: 19.07.2016  
Odkaz:   http://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/12245-na-letni-olympijske-hry-do-rio-de-janeira-
miri-i-tri-jihocesi-o-koho-jde.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel (3), Lavický (3), Karla, Lavického, jachting  

http://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/12245-na-letni-olympijske-hry-do-rio-de-janeira-miri-i-tri-jihocesi-o-koh
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224. Třetí český jachtař jede do Ria      
Skóre: 0.93  
Název: Třetí český jachtař jede do Ria  
Zdroj: e-sportfoto.cz  
Datum: 19.07.2016  
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/treti-cesky-jachtar-jede-do-ria/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel (3), Lavický (3), Český, svaz, jachtingu, Karla, Lavického  



https://www.e-sportfoto.cz/inpage/treti-cesky-jachtar-jede-do-ria/  
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225. Třetí český jachtař jede do Ria, je jím českobudějovický Lavický      
Skóre: 0.93  
Název: Třetí český jachtař jede do Ria, je jím českobudějovický Lavický  
Zdroj: regionalninoviny.cz  
Datum: 19.07.2016  
Autor: České Budějovice  
Odkaz:   http://regionalninoviny.cz/detail.php?kraj=jck&okres=CBU&zid=1468921319&tid=1387
127019   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel (3), Lavický (3), Český, svaz, jachtingu, Karla, Lavického  
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226. Windsurfař Lavický jede na olympiádu. Snad se vejdu do letadla s českou výpravou, 
doufá      
Skóre: 0.80  
Název: Windsurfař Lavický jede na olympiádu. Snad se vejdu do letadla s českou výpravou, doufá  
Zdroj: zpravy.rozhlas.cz  
Datum: 19.07.2016  
Odkaz:   http://www.rozhlas.cz/zpravy/ostatnidiscipliny/_zprava/windsurfar-lavicky-jede-na-oly
mpiadu-snad-se-vejdu-do-letadla-s-ceskou-vypravou-doufa--1633961   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel, Lavický, Českým, svazem, jachtingu  

http://www.rozhlas.cz/zpravy/ostatnidiscipliny/_zprava/windsurfar-lavicky-jede-na-olympiadu-snad-se-vejdu-d
o-letadla-s-ceskou-vypravou-doufa--1633961  
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227. Olympijskou výpravu rozšířil surfař Lavický, dostal dodatečnou pozvánku      
Skóre: 0.89  
Název: Olympijskou výpravu rozšířil surfař Lavický, dostal dodatečnou pozvánku  
Zdroj: denik.cz  
Datum: 19.07.2016  
Autor: Účastník Loh, Londýně Karel Lavický  
Odkaz:   http://www.denik.cz/ostatni_sport/olympijskou-vypravu-rozsiril-surfar-lavicky-nahradi-
norskeho-zavodnika-20160719.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu (2), Karel, Lavický, Český, svaz  

http://www.denik.cz/ostatni_sport/olympijskou-vypravu-rozsiril-surfar-lavicky-nahradi-norskeho-zavodnika-20
160719.html  
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228. Třetí český jachtař surfař Karel Lavický jede na LOH do Ria      
Skóre: 0.96  
Název: Třetí český jachtař surfař Karel Lavický jede na LOH do Ria  
Zdroj: sportovnilisty.cz  
Datum: 19.07.2016  



Autor: Surfař Karel Lavický  
Odkaz:   http://www.sportovnilisty.cz/voda/treti-cesky-jachtar-surfar-karel-lavicky-jede-na-loh-d
o-ria/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel (3), Lavický (3), jachtingu (2), Český, svaz, Karla, Lavického, Českého, svazu  
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229. Do Ria pojede i jachtař Lavický, česká výprava má zřejmě definitivně 106 
sportovců      
Skóre: 0.89  
Název: Do Ria pojede i jachtař Lavický, česká výprava má zřejmě definitivně 106 sportovců  
Zdroj: ceskatelevize.cz  
Datum: 19.07.2016  
Odkaz:   http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/335992-do-ria-pojede-i-jachtar-lavicky-ces
ka-vyprava-ma-zrejme-definitivne-106-sportovcu/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel (2), Lavický (2), jachtingu (2), Český, svaz  

http://www.ceskatelevize.cz/sport/rio-2016/335992-do-ria-pojede-i-jachtar-lavicky-ceska-vyprava-ma-zrejme-
definitivne-106-sportovcu/  
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230. Lavický bude třetím českým jachtařem na olympiádě v Riu      
Skóre: 0.89  
Název: Lavický bude třetím českým jachtařem na olympiádě v Riu  
Zdroj: ceskenoviny.cz  
Datum: 19.07.2016  
Odkaz:   http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lavicky-bude-tretim-ceskym-jachtarem-na-olympiad
e-v-riu/1373038   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu (2), Karel, Lavický, Český, svaz  
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231. Na poslední chvíli v nominaci! Lavický bude třetím českým jachtařem na olympiádě v 
Riu      
Skóre: 0.89  
Název: Na poslední chvíli v nominaci! Lavický bude třetím českým jachtařem na olympiádě v Riu  
Zdroj: sport.cz  
Datum: 19.07.2016  
Autor: Surfař Karel Lavický  
Odkaz:   https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/794248-na-posledni-chvili-v-nominaci-la
vicky-bude-tretim-ceskym-jachtarem-na-olympiade-v-riu.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu (2), Karel, Lavický, Český, svaz  

https://www.sport.cz/loh/vodni-sporty/clanek/794248-na-posledni-chvili-v-nominaci-lavicky-bude-tretim-cesky
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232. Lavický bude třetím českým jachtařem na olympiádě v Riu      
Skóre: 0.89  
Název: Lavický bude třetím českým jachtařem na olympiádě v Riu  
Zdroj: blesk.cz  
Datum: 19.07.2016  
Odkaz:   http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/275135/lavicky-bude-tretim-ceskym-jachtarem-
na-olympiade-v-riu.html   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: jachtingu (2), Karel, Lavický, Český, svaz  
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233. Za minutu dvanáct! Surfař Karel Lavický z Budějovic letí do Ria      
Skóre: 0.97  
Název: Za minutu dvanáct! Surfař Karel Lavický z Budějovic letí do Ria  
Zdroj: http://www.jcted.cz/strakonicko/  
Datum: 19.07.2016  
Autor: Libuše Kolářová  
Odkaz:   http://www.jcted.cz/strakonicko/za-minutu-dvanact-surfar-karel-lavicky-z-budejovic-let
i-do-ria/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Karel (3), Lavický (3), jachtingu (3), Českého (2), svazu (2), Karla (2), Lavického 
(2), Český, svaz  
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234. Jachtař Ondřej Teplý juniorským vicemistrem světa      
Skóre: 0.89  
Název: Jachtař Ondřej Teplý juniorským vicemistrem světa  
Zdroj: e-sportfoto.cz  
Datum: 13.07.2016  
Odkaz:   https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jachtar-ondrej-teply-juniorskym-vicemistrem-sveta/   
ProfilID: ISA  
Zkratka skupiny: W2  
Klíčová slova: Český, svaz, jachtingu  

https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jachtar-ondrej-teply-juniorskym-vicemistrem-sveta/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s.  
« zpět na obsah   

   
 

   

235. Junior Teplý se stal vicemistrem světa      
Skóre: 0.80  
Název: Junior Teplý se stal vicemistrem světa  
Zdroj: Mladá fronta Dnes  
Datum: 13.07.2016  
Str.: 15  
Mutace: Mladá fronta DNES - jižní Morava  
Náklad: 246620  
Číslo: 162  
Rubrika: Brno a jižní Morava  
Autor: (daj)  
Odkaz:   http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp   
ProfilID: ISA  



Domicil: M162M15B.TXT  
Zkratka skupiny: CE  
Klíčová slova: Jachting  

Jachting  
 

Loni ve Valencii slavil titul juniorského mistra světa, letos skončil na šampionátu v dánském Aarhusu jachtař 
Ondřej Teplý ve třídě Finn druhý. "Jsem spokojený se stříbrem, ale také trochu zklamaný. Ke zlatu bylo tak 
blízko," podotkl závodník Jachtklubu Brno. Juniora z Kuřimi o víkendu v závěrečné rozjížďce předstihl Němec 
Phillip Kasüske. "Po dobrém startu jsem bohužel udělal velkou chybu při prvním křižování, a to rozhodlo," 
litoval Teplý, jemuž nedávno těsně unikla nominace na olympiádu.  
V Riu naopak bude závodit jeho starší bratr Viktor ve třídě Laser.  
 

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Morava  
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Černá v Pošumaví – V týdnu jachtingu na Lipně byl jihočeský jachting zastoupen jen ve třídě Létající 
Holanďan, mezi devíti startujícími loděmi se ale Jihočeši určitě neztratili.  
Na stupně vítězů se prosadili Karel Šimek a Pavel Beneš ze společenství Slavoj Hluboká nad Vltavou a DIM 
Bezdrev, a to na 3. místě.  
Také další dvě příčky zůstaly na jihu Čech: Milan Grill z Jiskry Třeboň si ze třídy Pirát odskočil na daleko 
náročnější loď a spolu s Ladislavem Hajnem ze Štětí dojel pátý, když ho předjeli další Jihočeši Jan Čutka (DIM 
Bezdrev) a Zdeněk Pavlíček (Regent Třeboň).  
Zlato v této třídě si vyjela posádka Storch – Palkovský (Ústí nad Labem, Štětí) před dvojicí Musil – Zanker 
(Rodop, Štětí).  
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