
Zpráva trenéra SPS za červen 2019 
 
 
Během června byly hlavními úkoly:  
 

 Příprava a organizace ME – ubytování cestou, doprava 

 Pohár ALT na Mlýnech – schůzka s Nikol Staňkovou – plán na červenec a srpen 

 Řešení prodloužení smlouvy s ČSJ 

 Trénink před ME 

 ME Crozon FRA 
 
 

Mistrovství Evropy Crozon-Morgat 

Po náročné dvoudenní cestě dorazila ve čtvrtek 20.6. odpoledne výprava českých Optimistů do 

krásného jachtařského revíru Crozon-Morgat na západním pobřeží Bretaně. V pátek jsme, až na menší 

problémy, prošli měřením a mohli chystat lodě k odpolednímu tréninku. Částečně jsme trénovali s 

našimi kolegy na sdíleném člunu - Poláky, a také s Brazilci a Kanaďany, Později se přidali i Maďaři.  

V sobotu jsme vyrazili na společný trénink s Poláky za krásného větru do 15 kn, a později se na tři 

rozjížďky přidali k velké skupině čítající 65 lodí. 

V neděli byl v plánu krátký trénink ve 12 hodin, ale počasí nepřálo, takže jsme doladili lodě, vykoupali 

se v bazénu a připravovali se na slavnostní zahájení ME. 

První závodní den se nezávodilo z důvodu velmi slabého větru a bezvětří, druhý den byly podmínky o 

trochu lepší a odjely se dvě rozjížďky ve slabém přeskakujícím větru. Středa vyšla jachtařsky na 

jedničku a závodníci absolvovali tři rozjížďky ve větru až 20 uzlů. Po pěti odjetých jízdách došlo 

k rozdělení startovního pole na výkonnostní skupiny. Dívky se dělily na dvě, protože se jich sešlo 117 a 

chlapci na tři, protože se zúčastnilo celkem 176 borců. Naše tři zástupkyně Kristýna Flosmanová, 

Zuzana Tlapáková a Adéla Rabasová nakonec plachtily ve stříbrné, Vojta Tlapák s Tiborem Nevelošem 

v bronzové, Ondra Šindelka ve stříbrné a Lukáš Kraus se těsně vešel do zlaté skupiny. Myslím, že 

většina našich měla i na lepší výsledky, ale hlavním problémem byly starty a taktika ve velkém 

vyrovnaném poli. Je potřeba absolvovat větší množství velkých mezinárodních závodů, třeba i na úkor 

českých. 

První finálový den byl opět slabší, odjely se dvě respektive jedna rozjížďka, podle skupin. Naše dívky si 

tento den užily, jelikož strávily 7 hodin na vodě a neodjely ani jednu rozjížďku, protože v jediné jeté se 

jim podařilo BFD. Pátek – poslední den ME, nesliboval dobré podmínky, ale nakonec se ujely tři 

rozjížďky, z toho dvě docela pěkné ve větru kolem 10-12kn. Tento den se dařilo Adéle Rabasové, a díky 

tomu se stala naší nejúspěšnější dívkou, ale především zářil Lukáš Kraus, když zajel nejprve trojku a 

v poslední jízdě šestku, což je ve zlaté skupině na ME parádní výkon. Škoda druhé rozjížďky, kdy 

zariskoval, zajel druhou škrtačku, a připravil se tak o umístění kolem 20. místa v celkovém pořadí. I 

tak se ve zlaté skupině posunul o pěkných 18 míst dopředu na 39. příčku. 

Děkuji Honzovi Krausovi za výborně zvládnutou funkci team leadera, kterou také využil k navázání 

nových kontaktů se zástupci dalších zemí i vedením IODA. Děkuji zúčastněným rodičům za technickou 

i morální podporu. 

V současné době probíhá MS na Antiqua, tak držme palce Adamovi Jarošovi. 
 



 
 
Tonda Mrzílek 
 


