
                    Zpráva hlavního trenéra        
              

V podzimním období se Reprezentační mužstvo ČSJ částečně pozměnilo. Na základě 

návrhu Hlavního trenéra a Předsedy ČSJ.  RD se částečně zúžilo a současně proběhly 

malé změny v obsazení lodních tříd.  Myšlenka plně podpořit závodníky, kteří mají 

reálnou šanci na kvalifikaci na OH, zůstává nadále prioritou RD. Do RD byli ovšem 

potom zpětně navrženi i další jachtaři, kteří se budou připravovat směrem na OH 

2024. Finální podoba RD určitě ještě dozná malých změn.    

               

Ondřej Teplý/ Finn  - Ondra nyní pracuje pod vedením trenérského tria 

Teplý/Gasper/Maier. Prakticky po zisku titulu mistra světa neměl pauzu a jeho 

tréninkové nasazení je opravdu velmi vysoké Athény, Nassau, Athény a Miami.  

To jsou destinace probíhající přípravy na OH kvalifikaci v Athénách (došlo ke změně 

místa konání).   

Ondra patří do světové špičky a jeho šance jsou vysoké. Je absolutním příkladem 

toho, jak se má provozovat jachting na světové úrovni.     

                   

Viktor Teplý/Laser -   Viki měl podzimní část volnější a zaměřil se hlavně na 

fyzickou přípravu a absolvoval zimní část většinou v ČR.  Viki je velmi dobře 

fyzicky připraven a momentálně absolvuje jeden ze zimních tréninkových bloků v 

Portugalském středisku Villamoura.        

        

Karel Lavický/RSX – Karel trénoval na podzim v Cadízu a momentálně už je zase 

znovu v Cádizu v Andalusian olympic centrum.  Karel se nejenom připravuje na 

kvalifikaci, ale současně vede tréninky našich nadějí RSX W. Karlova tréninková 

příprava je příkladná.          

        

Martina Bezděková /Laser Radial – Martina po svém zranění v Aarhusu, měla v 

podzimní části zdravotní pauzu, zaměřila se na fyzickou přípravu a regeneraci a nyní 

je připravena na novou sezonu, kterou zahájí během dvou týdnů na Gran Canarias.

             

Tkadlecová/Vadurová/ 49'' FX – jejich podzimní jachtařská příprava probíhala na 

Sardinii se svým trenérem a jejich tréninkovou skupinou. Fyzická zimní příprava 

probíhala v ČR. Pokračují v přípravě na OH kvalifikaci zase zpět na Sardinii od 

začátku příštího měsíce.          

       

Živná/Živná 49'' FX -  naše druhé duo na 49'' mělo podzimní část tréninků na vodě 

na Lago di Garda.  Momentálně se připravují v Miami a budou zde i závodit. 

             

     

Slívová + Švíková / RSX W obě surfařky začínají na RSX-W hlavně pod vedením 

Karla Lavického. Momentálně trénují v Cadízu. Obě mají vše ještě před sebou a 

začínají se připravovat na novou sezonu s cílem pokusit se kvalifikovat na OH. 

             

      



Koštýř/Kulhánková/ 470 mix – Tato posádka po ukončení své aktivity na Nacra 17'' 

přestoupila na 470 mix.  Jak se bude situace v této lodní třídě vyvíjet, je velikou 

otázkou. Trénovali  v podzimní části  jak v ČR, tak i v Athens Olympic centru s 

několika dalšími mezinárodními posádkami.      

             

         

Kuba Halouzka/Laser – Kuba není členem RD, a připravuje se pod vedením trenéra 

v Portugalské Villamoura. Podzimní část měl v ČR zaměřenou na fyzickou přípravu. 

Potom absolvoval blok tréninků v Portugalsku a po Novém roce měl opět další 

tréninkový blok v tomto revíru. Zatím je členem RD-J a SCM.     

             

       

Nová sezona pro některé již začala, někteří začínají velmi brzy. Těm, co svojí snahu 

směřují na OH, rád pomůžu a byl bych velmi spokojen, kdyby se jim podařilo 

reprezentovat naši zemi na Olympijských hrách v Tokiu 2020.    

             

             

         Michael Maier 
 


