
Zpráva o činnosti SCM Bic Techno/ RS:X Youth 

červenec/srpen 

 

 
Červenec byl přípravou na MS ve třídě RS:X pro Kateřinu Švíkovou, a MS Bic 

Techno Plus pro Ondřeje Müllera. Adéla Rašková trénovala společně s Kačkou a 

skupinou Bic Techno v Chorvatsku. Poprvé v historii se česká dívka zúčastnila MS ve 

třídě RS:X a junioři ME RS:X Youth. 

 

Aktivity SCM- ME RS:X Youth- Sopot, POL, 19.-26.8. 

Soustředění před MČR Bic Techno a MČR Bic Techno, 

Nechranice, 27.8.-2.9. 

 

ME RS:X Youth- Do polského Sopotu vyrazila celá skupina RS:X, tedy Adéla 

Rašková, Kateřina Švíková a Ondřej Müller. V Polsku proběhl jen krátký trénink před 

závodem. Kačka měla po MS v Aarhusu a Ondra po MS Bic Techno. Během závodu se 

vystřídala většina povětrnostních podmínek. Pro Adélu a Ondru to byl první velký RS:X 

závod. 

 

 

 
 

 



Soustředění Nechranice- Hned po návratu z ME v Polsku začalo soustředění také pro 

zbytek skupiny Bic na Nechranicích. Pro skupinku RS:X bylo především zaměřeno na 

zvyknutí si na plovák Bic. Celá skupinka trénovala především starty a krátké rozjížďky 

k dopilování formy před MČR. Samotné MČR začalo čtvrtečním silným větrem. Tento 

den se podařilo odjet 4rozjížďky. Poté se do neděle spíše čekalo na vítr, ale nakonec  se 

podařilo odjet celkem 12rozjížděk. Spíše ve slabším a proměnlivém větru. 

 

 

 

 

Hodnocení závodníků 

 

Ondřej Müller- Ondra v červenci absolvoval soustředění na Gardě, kde bohužel během 

silné bouřky přišel o kompletní oplachtění RS:X. Na začátku srpna Ondra startoval na 

MS Bic Techno Plus v Liepaja, LAT. První dva dny panovaly velmi náročné podmínky. 

Silný vítr a velké vlny. V těchto podmínkách Ondra spíše bojoval než závodil. Později 

se již do závodu zapojil, ale k lepšímu výsledku se již neprobojoval. Po krátké pauze 

doma vyrazil na ME RS:X do Polska. Jelikož to byl jeho první velký RS:X závod Ondra 

ze začátku spíše sbíral zkušenosti. Poté bohužel přišly střevní potíže a Ondra musel ze 

závodu odstoupit. Po krátké rekonvalescenci bylo v plánu MČR ve třídě BIC. Ani tento 

závod se Ondrovi nepovedl podle představ. V silnějším větru Ondra jezdí lépe. Jako 

většina závodníků musí zapracovat především na startech. Ondrovo velkou slabinou je 

psychická odolnost během závodu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adéla Rašková- Adéla během července trénovala s Kačkou v Chorvatsku. Poté co 

Kačka odjela na MS RS:X Adéla pokračovala v tréninku až do odjezdu na ME do 

Polska. V Polsku jako nováček na RS:X sbírala zkušenosti. Adéla má problémy na 

startech a také s taktikou. Má, ale velkou chuť na sobě pracovat a snahu se zlepšovat. 

Adéla při své premiéře na ME RS:X Youth obsadila 32.příčku z 34 závodnic.  

 

 

 

 
 

 

 

Kateřina Švíková- Výsledky- MS RS:X- 61. místo (z 62) 

  ME RS:X Youth- 27. místo (z 34) 

  MČR BIC Techno- 6.místo (z 41) 

 

 Kačka je jachtařsky velmi vyspělá závodnice. V ženském poli RS:X se jí zatím 

úplně nedaří najít svoji pozici. Průběžně, ale zlepšuje především rychlost, která jí chybí. 

V juniorském poli dokázala dojet několik rozjížděk v top10. Na první bóji byla 

pravidelně v top10 nebo lépe. To jsou skvělé výhledy do budoucna. V podzimním 

přípravném období je třeba pracovat především na fyzické kondici. 

 

 

Adam Nevelöš-  Výsledky- MS BIC Techno- 44.místo (z 72) 

                        MČR BIC Techno- 1.místo (z 41) 

 

 Adam má výbornou průpravu ze třídy Optimist. Jachtařsky i technicky převyšuje 

své vrstevníky. Zatím nemá velké zkušenosti z mezinárodních závodů. Na letošním MS 

BIC Techno předvedl velice solidní výkon. Ve velmi náročných podmínkách dokázal 

obstát. MČR suverénně zvítězil i nad soupeři s většími plachtami. Adam má velmi 

dobré předpoklady k dalšímu výraznému výkonnostnímu růstu.  

 

 

 

David Drda- Celé léto trénoval v Chorvatsku. David má velice dobrou techniku. Měl 

by pracovat především na taktice během rozjížděk. MČR se Davidovi povedlo. Obsadil 

celkové 4. místo. Většinu rozjížděk měl velice vyrovnaných. Jako většina závodníků má 

problémy především se starty. Davidovi nechybí rychlost především ve skluzových 

podmínkách. Na slabším větru musí maličko zapracovat.  



Kristýna Chalupníková- Kristýna pokračuje ve velmi dobrých výsledcích z počátku 

roku. První polovinu léta také trávila tréninkem v Chorvatsku. Na MČR obsadila 

celkové 3.místo. Což je skvělý výsledek na takto mladou závodnici. Kristýna má 

výbornou fyzickou kondici a techniku na surfu. V září má v plánu závody v ČR a na 

Slovensku. Později přípravu na ME.  

 

Kristýna Piňosová- Přes léto trénovala s Kristýnou Chalupníkovou. Její největší 

předností je fyzický fond. Kristýna se ještě věnuje plavání a má výborné fyzické a 

psychické předpoklady k dalšímu rozvoji. Na MČR obsadila až 16.místo. V nestálých 

větrných podmínkách se jí nedařilo takticky rozjížďky zvládat. Je stále velmi mladou 

závodnicí. Také se chystá na ME BIC Techno.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Lavický 
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