
Zpráva hlavního trenéra 

 

V prvních dvou měsících nové závodní sezony naše reprezentace nezahálela a téměř všichni se 

individuálně připravovali v různých destinacích. Někteří zahájili svou sportovní přípravu na vodě již 

dříve. Další teprve svou přípravu na vodě rozjíždějí. Prvním velkým závodem letošní sezony byl 

světový pohár v Miami, kde jsme měli zastoupení pouze ve třídách Finn - Ondřej Teplý, RSX/M – Karel 

Lavický, 49FX – kde nás reprezentovaly sestry Živné. K výsledkům musím podotknout, že Ondřej Teplý 

zajel velmi dobrý výsledek a jeho osmé místo má velkou sportovní hodnotu. Karel Lavický a sestry 

Živné zajeli špatné výsledky a s jejich umístěním na konci startovního pole jsem nespokojen. Přesto si 

myslím, že účast všech našich závodníků na SP v Miami měla určitý přínos. 

Viktor Teplý/Laser se po návratu z tréninkového kempu v Portugalsku připravoval v ČR v domácím 

prostředí. 

Jakub Halouzka/Laser, který byl zpětně zařazen do RD se po návratu z Portugalska také připravoval 

v ČR v domácím prostředí a plní si školní povinnosti.  

Karel Lavický/RSX absolvoval tréninkové kempy v Cádízu, v Miami a znovu v Cádízu a připravuje se na 

regatu Palma Mallorca. 

Martina Bezděková/Laser Radial  po zranění zad je již v plném tréninkovém nasazení a připravuje se 

na sezonu podle posledních zpráv na Gran Canaria a poté na regatu Palma Mallorca. 

 49´´FX – obě posádky směřují (Živná/Živná a Tkadlecová/Vaďurová) přípravu na další regatu v Palmě 

Mallorce. 

Celý reprezentační tým by se měl zúčastnit největší jarní regaty Troffeo Princessa Sofia na Mallorce. 

Zde proběhne jak týmové setkání, tak i hodnocení zimní přípravy a detailní plán další činnosti příštích 

měsíců jejich jachtařské činnosti. Všichni mají určený jasný cíl – pokusit se o kvalifikaci na OH. Toto je 

pro letošní sezonu absolutní priorita pro všechny. 

SPS – Optimist 

Tondův Optimist team absolvoval tréninkový kemp ve španělském Torrevieja, které mělo vysokou 

kvalitu. 

SCM Laser team 

Michal a Johana pořádali plánovaný tréninkový kemp také ve španělském Torrevieja a další bude 

následovat. S jejich činností a kvalitou přípravy jsem velmi spokojen. Aktivita je výborná. 

SCM29´´ 

Skupina vedená Davidem Křížkem absolvovala další kempy v italském Anziu v různých povětrnostních 

podmínkách.  Množství hodin na vodě a aktivita zúčastněných byla velmi dobrá. Samozřejmě, že 

materiální škody, které při tréninku vznikly, k jachtingu patří a stávají se.  Myslím, že kritika některých 

rozumbradů byla nemístná. 



Chtěl bych poděkovat všem svým trenérům za kvalitně odvedenou práci při zimní přípravě jejich 

svěřenců. Považuji tyto přípravné kempy za velmi důležité. 

Přeji našim závodníkům a trenérům v nové sezoně hodně úspěchů, pevné nervy a bezva jachting. 

S pozdravem Michael Maier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


