
 
PLYNOVODY PRAHA – THE CROWN CUP 

Mezinárodní mistrovství České republiky v lodních třídách RS Feva a RS700 
Závod Evropského poháru lodní třídy RS Feva. 

 
19. – 22. 06. 2015  -  Kemp Jestřábí I., YC Jestřábí ve spolupráci s ČSJ a ALT RS 

 
GENERÁLKA MISTROVSTVÍ EVROPY ZVLÁDNUTÁ NA JEDNIČKU! 
 
Již tradiční závod – The Crown cup, byl letos povýšen na Mezinárodní 
mistrovství České republiky a zároveň mu byl mezinárodní asociací 
přidělen status Evropského poháru. Závodníci tak měli možnost srovnání 
s Evropskou špičkou a pořadatelský tým jedinečnou příležitost „odchytat 
mouchy“ pro příští rok, kdy budeme pořádat Mistrovství Evropy.   
Závodníci lodní třídy RS Feva začali přijíždět do příjemného prostředí 
Kempu Jestřábí I., ve čtvrtek večer, aby připravili své lodě na páteční 
trénink, který vedla výborná závodnice lodní třídy 49er FX – Frances 
Peters ze Spojeného království. V pátek měli závodníci možnost okusit 
silný severozápadní vítr o síle dosahující až 20 uzlů. Odpoledne vyplula 
závodní komise podle plánu a v půl páté odstartovala cvičnou rozjížďku. 
V sedm hodin byl závod oficiálně zahájen a následně se jachtaři 
přesunuli na Windy point. Zde byl pro ně připravený welcome drink. 
Někteří rychle „vysrkli“ horký drink a utíkali zpět do spacáku, aby čerpali 
síly na další den. Našlo se však i pár nadšenců, kteří si zahráli volejbal 
při západu slunce. 
V sobotu na ranním briefingu upozorňoval hlavní rozhodčí závodu Radim 
Vašík na střední vítr, který však nebude směrově stálý. To se také 
vyplnilo. Závodníci vypluli na vodu a podařilo se uskutečnit pouze jednu 
rozjížďku pro obě třídy. Ve třídě RS Feva jí opanovala britská posádka 
Jack Lewis-Lucas Marshall a ve třídě RS700 Milan Hájek. Poté závodní 
komise rozhodla o návratu na břeh, aby zde závodníci vyčkali na 
příznivější podmínky. Krátce po druhé hodině se posádky vydaly opět na 
vodu. Na okruhu Alfa, kde závodila lodní třída RS Feva, se podařilo 
uskutečnit opět jednu, avšak velmi větrnou, rozjížďku, ve které 
paradoxně dominovaly české posádky. Další rozjížďka musela být 
přerušena kvůli velkým změnám větru. Na okruhu Bravo, který byl určen 
pro lodní třídu RS700 a Devoti-one, vytěžili z podmínek maximum a 
podařilo se jim uskutečnit ještě další dvě rozjížďky. Závodníci se vrátili 



na břeh z vody plní dojmů, které mohli rozebrat při rautu, nebo sledovat 
promítání videí a fotek z prvního závodního dne. 
V neděli byla situace o poznání jiná než v sobotu. Oblačnost se nad 
ránem protrhala, nicméně s větrem to bylo horší. Slabý západní vítr do 
šesti uzlů nebyl pro závodní komisi tím, do čeho chtěla lodě poslat a tak 
rozhodla o odložení startu. Pro všechny sportovce bylo připraveno 
ovocné občerstvení, aby mohli doplnit energii na odpolední rozjížďky. 
Ve dvanáct hodin se vítr stabilizoval, a tak barevné gennakery opět 
zaplnily lipenskou hladinu. Střední jihozápadní vítr o síle 8 až 18 uzlů 
dovolil uskutečnit čtyři rozjížďky. Ve třídě RS Feva došlo i k opakovaným 
startům, s čímž si opět nejlépe poradila britská posádka, která se 
hattrickem jedniček a závěrečným druhým místem zařadila do čela 
průběžného pořadí. Velký boj sváděly také posádky Čermák-Košťál s 
posádkou Dobrý-Dobrá o národní titul. Pozadu však nezůstávala ani 
dívčí posádka Keblová-Páleníčková, která si důrazně vyžádala 
pozornost svými výkony. I v nižší části výsledkové listiny si každý našel 
„toho svého“ soupeře. V lodní třídě RS700 jsme mohli pozorovat lítý boj 
mezi Davidem Křížkem a Milanem Hájkem. Nedělní večer byl zakončen 
rautem, tombolu a byl připraven i „fotokoutek“, kde si každý mohl vytvořit 
památku. 
V pondělním větrném ránu všichni plní očekávání vyrazili na vodu do 
posledních bojů o mistrovský titul. Tentokrát začneme lodní třídou 
RS700. David Křížek zazářil dvěma vítězstvími a obrátil tak vývoj závodu 
na svou stranu. S finálovou rozjížďkou si ovšem lépe poradil Milan Hájek 
a tak obhájil titul Mistra České republiky. Musíme však dodat, že i jeho 
loňský titul byl na shodu bodů s Davidem Křížkem jako letos. S radostí 
tak musíme konstatovat, že oba závodníci patří ke světové špičce této 
lodní třídy. V lodní třídě RS Feva opět dominovala britská posádka. Dala 
o sobě vědět i litevská posádka, která se blýskla dojezdy v top 5. „Voda 
vřela“ zejména v dívčí kategorii, kde každý bod rozhodoval v boji o 
medailovou pozici. Po třech rozjížďkách bylo rozhodnuto o vítězích a 
závodníci začali sklízet lodě. Ve tři hodiny byly na slavnostním nástupu 
předány medaile a závodníci se vydali vstříc svým domovům. 
Co říci závěrem? Ač každý den spadlo v průměru pět milimetrů srážek, 
foukalo od 0 do 20 uzlů a sluníčko se ukázalo jen na chvilku, závodníci 
se vždy vraceli s úsměvem na tvářích, a to je jeden z důvodů proč 
závody pořádáme. Závody, ale nejdou dělat bez přispění sponzorů, a 
proto bychom touto cestou chtěli poděkovat generálnímu sponzorovi 
závodu – firmě Plynovody Praha a dalším sponzorům, mezi které patří: 
Decathlon, freesam.org, sailingcentrum.cz, Mladý sportovec, ADAPT 
Print, Formen s.r.o. a Normal Plus. 
 
Václav Brabec 



 
 
 
Celkové výsledky RS Feva (34 posádek): 
 
1. Jack Lewis-Lucas Marshall (GBR) 
2. Jakub Dobrý-Tereza Dobrá (CZE) 
3. Jaroslav Čermák-Petr Košťál (CZE) 
4. Simonas Jersovas- Vejas Strelciunas (LTU) 
5. Lucie Keblová-Aneta Páleníčková (CZE) 
 
Dívky RS Feva (7 posádek): 
 
1. Lucie Keblová-Aneta Páleníčková (CZE) 
2. Anna Milerová-Klára Houšková (CZE) 
3. Mette Rijk-Merle Lowwinger (NED) 
 
Junioři RS Feva (3 posádky): 
 
1. Jack Lewis-Lucas Marshall (GBR) 
2. František Viták-Matyáš Páleníček (CZE) 
3.  Karolína Vymazalová-Nela Viščorová (CZE)  
 
Celkové výsledky RS700 (16 posádek): 
 
1. Milan Hájek (CZE) 
2. David Křížek (CZE) 
3.  Adam Plhoň (CZE) 
 
Kompletní výsledky naleznete zde: 
http://www.sailing.cz/file/Sailwave%20results%20for%202015%20Czech%20nationals%20+
%20Crown%20cup%20-%20Cerna%20v%20Posumavi%20-%20Lipno%20lake.pdf 

 
Fotogalerie naleznete na těchto odkazech: 
 
Oficiální fotografie závodu – Pavlína Soukupová: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896611237043955.1073741853.275649225806
829 

 
Pavel Viščor galerie: 
https://photos.google.com/share/AF1QipPB3XBVbqDrPwG1L6v9PLjYHTx4F-_UjlDyKB9E_-
JIBRMiBLHbozB1Qwq2dCLU5A?key=SjZNcy1zOFJxNnU4X0p6WU9vYUp1eUgtc0x4QWxB 
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Závod byl uspořádán za podpory těchto partnerů: 
 

 
 

 
 

          
 

                                   
 

     
 

 


