
 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za červen 2022 

 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Optimist 
Trenér: Nikol Staňková 
Datum: 12.7.2022 
 

• Mistrovství světa, Bodrum, Turecko  
- Termín: 23.6. - 7.7. 2022 

- Účast: J. Tomeš, J. Valenta, V. Kováč, J. Přikryl, L. Krč 

- Podmínky: termický vítr, který každý den sílil okolo 15 hodiny na 14 – 25 kt  
- Před samotným závodem, který začal 29.6. jsme měli pár dní tréninku. Během tréninkových dní 

jsme se vždy prvních 30 minut soustředili na speedtesty a následně jsme se účastnili 
tréninkových rozjížděk s ostatními týmy. Před závodem nás čekalo tradiční proměřování, které 
se i letos bohužel neobešlo bez komplikací. Bylo přísně kontrolováno dodržování pravidel k 
přiřazování čísel lodí. Tedy že lodě mají přiřazená čísla chronologicky a takové číslo musí být 
stejné jak v dokumentech od trupu, tak i na plachtě závodníka. Opět jsme museli vyměňovat 
několik objímek na stěžni a v přepážce, aby se stěžeň nemohl pohnout více než 3 mm.  

- Formát Mistrovství světa je pro závodníky velice náročný. Jedná se o 3 závodní dny s 6 
kvalifikačními rozjížďkami, 2 dny team racingu a opět 3 dny fleet racingu s 6 finálovými 
rozjížďkami.  

- Kvalifikační část závodu byla velmi náročná, první závodní den byl start naplánován již na 13 
hodinu, ovšem vítr standardně sílil a směrově se stálil až k 15 hodině. Pro mnoho závodníků (a 
to i ze světové špičky) tak první 2 kvalifikační rozjížďky ve větru, který se stáčel až o 30°, 
znamenali škrtačku hned první den. Druhý den jsme v bezvětří čekali na naskočení termiky až 
do 14 hodiny a tak pozdější doba startu znamenala i lepší větrné podmínky a všichni naši 
závodníci se posunuli o několik míst vpřed. Do třetího a posledního kvalifikačního dne jsme šli 
se zdravým sebevědomím. Do zlaté skupiny se s přehledem dostal Jeremiáš, který měl všechny 
své dojezdy až na jednu škrtačku do top18 a z celkového 39. místa se dostal do zlaté skupiny 
spolu se 69 nejlepšími závodníky na světě. Jirkovi zlatá skupina i přes veškerou snahu unikla o 
13 bodů a z 85. místa se kvalifikoval do stříbrné skupiny. Janovi také unikla vyšší skupina o 13 
bodů a tak se z 156. místa dostal do bronzové skupiny. Vladimír, pro kterého byla letošní účast 



 
 

 
 

 

na IODA závodě vůbec jeho první zkušeností se také probojoval do bronzové skupiny ze 198. 
místa. Do emeraldové se z 229. místa kvalifikoval Lukáš.  

- Dalším dnem začalo Mistrovství světa v team racingu, do kterého se naši závodníci kvalifikovali, 
ovšem po 2 prohraných rozjížďkách vypadli a měli jsme jeden a půl dne na potřebný odpočinek 
před finálovými rozjížďkami.  

- Do finále jsme šli opět na plno, všichni závodníci měli prostor se stále zlepšit a postoupit na 
vyšší pozice v rámci svých skupin. Všechny 3 dny vítr opět začínal foukat okolo 15. hodiny a tak i 
start byl vždy plánován až na 14. hodinu, některé dny jsme ale museli v klubu čekat na vítr i déle 
a takové čekání ve 40°C horku bylo velmi vyčerpávající.  

- Finálové rozjížďky ve zlaté skupině byly samozřejmě velmi náročné a žádné chyby se 
neodpouštěly. Zejména pokud si závodník nenačasoval správně start a ten nebyl stoprocentní, 
bylo nemožné se v takové rozjížďce dostat do první poloviny pole. Jeremiáš si finále skvěle 
rozjel. První rozjížďku točil první bojku na 7. místě a takovou pozici držel až do brány. Následně 
zvolil na druhou stoupačku levé křídlo, ačkoliv naše strategie byla držet se na druhou stoupačku 
vždy pouze v pravém křídle, a ztratil cenných 12 bodů. Druhou rozjížďku neměl dobrý start a 
připsal si tak 47. místo. Další rozjížďku si opět vedl poměrně dobře a na první bojce byl v první 
dvacítce pole. Druhou stoupačku opět zvolil levé křídlo a dojel na 49. místě. Čtvrtá finálová 
rozjížďka opět ze začátku nevypadala špatně, ale levé křídlo na druhou stoupačku stále 
nevycházelo, dojel na 64. místě. Poslední finálový den byl velice napjatý, z top12 mohl být 
mistrem světa kdokoliv a tak se do posledních 2 rozjížděk šlo naplno. Pátá rozjížďka začala ne 
velice dobrým startem a 48. místem v cíli. Šestou rozjížďku Jem vystřelil ze startu a celou 
stoupačku vedl, nakonec první bojku točil na 2. místě a to udržel až do cíle. Jem měl několik 
rozjížděk, ve kterých dokázal že do zlaté skupiny patří a se správnou týmovou spoluprací se 
můžeme za pár let zařadit mezi ostatní týmy světové špičky. Jeremiáš nakonec skončil na 
doposud nejlepším 41. místě na Mistrovství světa.  

- Jirka ve stříbrné skupině rozjel první finálovou rozjížďku špatným startem a při druhé stoupačce 
také zkoušel štěstí na levo a tím ztratil mnoho bodů a dokončil na 64. místě. Druhou rozjížďku 
již měl dobrý start a 8. místo v cíli bylo fajn k navrácení zdravého sebevědomí. Třetí rozjížďku 
další umístění do top10 na 6. místě a čtvrtá rozjížďka se špatným startem na 30. pozici. Poslední 
den se těsně před startem Jirkovi vylomila patka ve stěžni a museli jsme zaimprovizovat s pet 
lahví, která měla držet stěžeň v požadované výšce. Během rozjížďky se to Jirkovi trochu pohlo a 
snížilo a zároveň z toho byl samozřejmě psychicky rozhozen, takže druhé 64. místo nás moc 
nepřekvapilo. Před další rozjížďkou jsme systém s pet lahví vylepšili a Jirka si poslední finálovou 
rozjížďku opět dojel do top10 na 9. místě. Celkově se tak posunul a dokončil na 84. místě.  

- Jan do finále vcházel ze 156. místa a ve své skupině zajížděl výsledky okolo středu pole. Prvním 
finálovým dnem začal 34. a 53. místem následovalo 24. a 40. místo a poslední finálový den se 



 
 

 
 

 

mu dařilo nejvíce a dokončil na 21. a 3. místě, celkově se tak posunul o jedno místo a dokončil 
na celkovém 155. místě.  

- Pro Vladimíra bylo MS prvním velkým závodem a vzhledem k jeho věku první velikou zkušeností 
do budoucna. Bylo milým překvapením, že se Vláďa kvalifikoval do bronzové skupiny a ani 
věkově zkušenějším závodníkům nic nedal zadarmo. Z původního 198. místa se Vláďa během 
finále vytáhl na celkové 191. místo s dojezdy 49, 62, 46, 48, 34 a 10!  

- Lukášovi se v emeraldové skupině také dařilo. Se závodníky ve skupině na své úrovni dojížděl do 
poloviny pole, škoda jednoho předčasného startu, který mu bohužel způsobil škrtačku a ztratil 
tak okolo 40 bodů. Celkem dokončil na 228. místě s dojezdy 8, BFD, 31, 39, 16 a 13.  
 

-  V pořadí států (jsou sečteny body 4 nejlepších závodníků daného státu) se česká republika 
uístila opět na 27. místě z 62 národů. Za námi skončili přímořské státy jako je například 
Austrálie, Velká Británie, Singapur, Nový Zéland…. Výsledky ZDE  
 

- Níže přikládám mnou vytvořený graf výsledků z MS od roku 2009, kde oranžová křivka 
znázorňuje nejlepšího českého závodníka v daném roce na MS. Modrá křivka znázorňuje 
průměrný výsledek všech českých závodníků z daného MS. Údaje jsou v procentech, to 
znamená, že na letošním MS Jeremiáš Přikryl se svým 41. místem předjel 85,1% pole a zároveň 
český tým se při průměru výsledků všech českých závodníků umístil před 49,3% pole. Pevně 
věřím, že výkonnost českých závodníků bude i nadále růst a brzy se dočkáme i medailí. 

 
 
 

https://2022worlds.optiworld.org/uploaded_files/Document_47086_20220706195727_en.pdf?fbclid=IwAR02MVxxL6df1CbvtmlEBeIIwWagnXQpPtdHZT6Cv4U3hgHGP5n9-7LX-34

