
 
 

 
 

 

Pravidelná měsíční zpráva za květen 2022 
 

Sportovní centrum mládeže 
Lodní třída: Optimist 
Trenér: Nikol Staňková 
Datum: 11.6.2022 
 

 Přípravný závod v dánském Sonderborgu 
- Termín: 25.5.-30.5.2022 
- Účast: J. Tomeš, J. Valenta, B. Dokoupilová, L. Dymáková, J. Čaganová, K. Lojková, V. Kováč, R. 

Kováč, T. Peterka, J. Přikryl 
- Podmínky: 1. tréninkový den slabší vítr o síle do 10 kt, 2. tréninkový den vítr o síle až 30 kt, 

první dva závodní dny vítr o síle 26 – 38 kt, 3. závodní den vítr o síle do 5 kt 
- První tréninkový den jsme se spojili s německým, dánským a americkým týmem pro tréninkové 

rozjížďky a u toho analyzovali místní velmi složité podmínky. Druhým dnem se k nám přidal 
maltský tým a v silném větru, který občas dosahoval takové síly, že se v něm nedalo udržet loď 
na ostrý kurz jsme jezdili převážně bočáky a zaďáky na velice ostrých vlnách. Západní fronta 
stále přesilovala a tak i na první dva dny závodu jsme měli stále velmi větrné podmínky. V pátek 
vítr již od rána dosahoval síly okolo 35 kt, vyčkávali jsme tak z bezpečnostních důvodů na břehu 
až vítr lehce zeslábne. V pozdním odpoledni se zdálo, že vítr ustál a organizátoři vyslali 
závodníky na vodu, ti hodinu čekali pod startem a následně byli opět posláni na břeh. V pátek se 
tak neuskutečnila žádná rozjížďka. V sobotu jsme taktéž čekali do pozdního odpoledne na slabší 
vítr, který nebude přesahovat 26 kt. Po čtvrté hodině jsme byly vysláni na vodu a podařilo se 
odjet 4 rozjížďky ve stále slábnoucím větru. Poslední rozjížďka se startovala v 19:30 o síle větru 
do 10 kt. Výsledky po 4 sobotních rozjížďkách byly finální, protože v neděli se pro nedostatek 
větru nepodařilo odstartovat žádnou rozjížďku.  

- V krásné konkurenci, tedy top 19 členého dánského týmu, top 9 německých kvalifikovaných 
závodníků na MS/ME, top 2 američany kvalifikovanými na ME i 7 členého maltského týmu také 
kvalifikovaného na ME Jeremiáš Přikryl vybojoval bronzovou medaily v celkovém pořadí. 
Oceněnými byli také Jan Valenta na 16. místě, Jiří Tomeš na celkovém 19. místě a 1. místě 
v kategorii U13 i Vladimír Kováč na celkovém 23. místě a 3. místě v kategorii U13.  

- Závodu se celkem účastnilo 12 českých závodníků, kteří jeli zkontrolovat lokalitu letošního ME.  
 



 
 

 
 

 

 Puchar Dziwnowa, poslední kvalifikační závod pro ME 2022 
- Termín: 30.5.-5.6.2022 
- Účast: J. Tomeš, B. Dokoupilová, J. Valenta, L. Dymáková, R. Kováč, V. Kováč, J. Přikryl, K. 

Lojková, J. Čaganová, T. Peterka, L. Krč, celkem 27 českých závodníků  
- Podmínky: po celou dobu slabší až střední vítr do max síly 14 kt 
- Během tréninkových dní jsme se soustředili zejména na rychlost ve slabším větru s vlnami, které 

dělají většině závodníků stále problém. Nejsou schopni vygenerovat rychlost protože se 
soustředí hlavně na stoupavost.  

- První závodní den se podařily dokončit 3 větrné rozjížďky. Na následující den byla předpověď ne 
velice přívětivá, ale nakonec se ve slabém větru podařilo 1 rozjížďku dokončit. Po těchto 4 
rozjížďkách se závodníci rozdělili do zlaté a stříbrné skupiny. Ve zlaté skupině bojovalo 11 
českých závodníků. Následující den finálové části závodu se podařilo opět dokončit 3 rozjížďky 
za poměrně složitých podmínek, které velice komplikoval silný proud. Někteří závodníci a 
závodnice pokračovali v krásných vyrovnaných dojezdech, jiní velice bojovali s rychlostí ve 
vlnách a proudem. Poslední závodní den se dokončila poslední finálová rozjížďka a rozhodla tak 
o české kvalifikaci pro ME 2022.  

- Na základě 3 kvalifikačních závodů se na ME nejsuvereněji kvalifikovali Tomáš Peterka s Beatou 
Dokoupilovou. Tereza Chlumská předvedla veliký pokrok a na ME se kvalifikovala ze 3. místa. 
Slabší větrné podmínky, které byly v Dziwnowě jí plně vyhovovaly a bude mít, jak jsem již 
avizovala dříve, v takovýchto podmínkách velikou šanci na dobrý výsledek při ME. Jako druhý 
chlapec se kvalifikoval František Burda, za ním hned Liliana Dymáková s Julií Čaganovou a třetím 
chlapcem je Richard Kováč.  
 


