
  

Jachetní klub Černá v Pošumaví 

Přehled sezóny 2021 

V tomto přehledu jsou zahrnuty větší akce a soustředění. Mimo uvedené 

v klubu probíhali víkendové tréninky začátečníků s dále se Matěj Klíma a Bea 

Luhanová účastnili závodů kajutových lodí.  

Děkujeme za podporu ČSJ za pronájem lodě, Devoti Sailing za zápůjčku závodní 

lodě a Jihočeskému kraji za finanční podporu mládežnického oddílu. 

 

Místo datum  Počet dnů  

Birzebbuga, Malta 31.1. – 8.2. Soustředění SPS 6 

Riva, Garda, Itálie 6.3. – 6.4  Soustředění SPS a tréninky 27 

Portorož Slovinsko 17.4. – 25.4. Soustředění SPS 7 

Lipno, Černá 2.5. Trénink 1 

Dářko 7. – 9. 5. Soustředění SPS a nominační závod 2 

Garda Torbole 16. – 23.5. Soustředění a Garda meeting 6 

Garda 6. - 11. 6. Soustředění SPS a YCR Regata 5 

Nové Mlýny 12. - 13.6. Pohár ČR 2 

Cadiz, Španělsko 17. – 26.6. Mistrovství Evropy 9 

Dářko 10. - 11.7. Pohár ČR 2 

Dářko 17. - 18. 7. Pohár ČR 2 

Lipno JK Černá 19. – 29.7. trénink 4 

Bezdrev 24.-25.7. Pohár ČR 2 

Garda Torbole 1.- 8. 8. Soustředění SPS a Ora Cup 6 

Garda Malcesine 8. – 15.8. Simone Tropheo 3 

Nové Mlýny 25- - 29.8. MČR 5 

Nechranice Cere 3.-5. 9. Pohár ČR 2 

Dziwnow , Polsko 15. – 19.9. Trénink a Mistrovství Polska 4 

Rozkoš 24. – 26.9. Pohár ČR 2 

Duchcov 2. – 3. 10. Pohár ČR 2 

Praha  8. – 9- 10. Pohár ČR 2 

Garda Torbole 26.10. – 1.11. Soustředění SPS a Halloween cup 5 

Praha 5. – 7. – 11. MČR Teamracing 3 
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Birzebbuga, Malta, 31.1. – 8.2. Soustředění SPS  

Zimní termín a náročné podmínky jak 

organizační (doba nastupující další vlny covidu), 

tak i větrné. 

 

Počasí na Maltě bylo teplotě přijatelné a vítr 

každý den okolo 20kn, foukal přes pevninu. 

Tréninky probíhaly převážně v zátoce, zaměření 

na techniku jízdy v silném  na krátkých vlnách. 

Tréninků se účastnily děti z místního klubu, pod 

vedením jejich bulharského trenéra Ivana 

Vasileva. 

 

 

Riva, Garda, Itálie 6.3. – 6.4  Soustředění SPS a tréninky  

30 dnů pobytu na Gardě proběhlo 

v důsledku souběhu několika událostí. 

Vypsané dva týdny soustředění SPS na 

začátku a v polovině března, se v důsledku 

Covidu, uzavření škol i práce přinesly 

možnost strávit v Rivě celých 30 dnů. Cílem 

byla příprava na nadcházející Garda 

meeting, který byl však vlivem Covidu 

odsunut až na květen. Tréninky probíhaly 

prakticky denně podle stejného scénáře. 

Dopolední online škola, oběd, přesun na 

kolech do klubu a odpolední trénink Od 

13:30 do 17. hodin. Počasí bylo prakticky 

celý měsíc stabilní, slunečné a přinášleo 

odpolední Oru v síle 14-20 kn. Dva týdny 

tréninků proběhly pod vedením Nikol 

Staňkové spolu s SPS. Zbytek času jsme 

trénovali spolu s dalšími 3-4 závodníky z ČR 

a přidávali se na tréninkové rozjížďky 

s místními týmy i zahraničními, zejména 

Polska.   

 

 

 



  

Portorož, Slovinsko 17.4. – 25.4. Soustředění SPS 

Díky spolupráci s Devoti Sailing dostala Kája na sezónu 

zapůjčenu novou loď. Její křest proběhl v rámci soustředění 

SPS v Portoroži. Kája i Kubík testovali nové plachty J-Sail. Po 

celý týden foukal slabý západní vítr, který v odpoledních 

hodinách v zátoce mírně zesiloval. Trénink tak byl zaměřen na 

techniku jízdy ve slabém větru, práci s proudy. 

Současně jsme se intenzivně věnovali trimu plachty pomocí 

speed testů a různých kombinací nastaevní loď – plachta - 

posádka. Došli jsme k závěru, že do slabého větru je potřeba 

jiný střih plachty, což vedlo k rozhodnutí pořídit další novou 

plachtu One Sail. Toto se potvrdilo v dalším průběhu sezóny, 

kdy ustaly loňské problémy se stoupavostí lodě ve slabém 

větru.  K tréninku se také přidaly děti z místního klubu a tři dny 

proběhly pod vedením Mauricia Benice.  

 

 

 

Dářko 7. – 9. 5. Soustředění SPS a nominační závod 

Tato akce byla do programu zařazena jako záložní možnost, jak vybrat účastníky pro ME a MS. 

Dvoudenní akce pod vedením Nikol Staňkové a Antonína Mrzílka. Oba dny probíhaly tréninky a cvičné 

rozjížďky. Bohužel vítr byl slabý a nestabilní, čemuž odpovídaly i nestabilní výsledky. Nakonec pořadí 

určili shodou oba trenéři, dle dlouhodobé znalosti dětí. Kája se vešla do skupiny 12 dětí určených na 

nominaci. 

 

Garda Torbole 16. – 23.5. Soustředění a Garda meeting 

Druhá nominační akce, první regulérní 

závod. Počasí bylo obvyklé, tedy 

podmínky přijatelné. Závody na 

odpolední Oru. Kája dojela ve stříbrné 

skupině a třetím místem mezi CZE 

děvčaty si zajistila nominaci na ME 

v Cadizu. Kubík závodil v kategorii 

kadeti a skončil 39. z 83 malých 

jachtařů. Závod byl poslední den 

zakončen velkou bouřkou a 

hromadnou záchranou dětí.  

 

 

 

 



  

 

Garda 6. - 11. 6. Soustředění SPS a YCR Regata 

 V brzké době jsme se opět vrátili na 

Gardu, na přípravný závod před 

nadcházejícím MS a ME. S ohledem 

právě na blížící se MS, se závodu 

zúčastnil výběr nejlepších dětí 

z národních reprezantací. 

Tentokrát foukal poměrně slabý vítr a 

Káje se příliš nedařilo, celkově skončila 

až 122. ze 141 lodí. Závod byl opět 

ukončen silnou bouřkou.   

 

Nové Mlýny 12. - 13.6. Pohár ČR 

Po skončení závodu na Gardě jsme se přes noc 

přesunuli zpět do ČR na pohárový závod. V sobotu 

vál slabý vítr, který k večeru začal zesilovat, žádná 

rozjížďka se však neodjela. Naopak v neděli přišla 

fronta, západní vítr 16-20 kn. Káje měla zdravotní 

problémy, odjela tři podprůměrné rozjížďky a 

čtvrtou nestartovala. Vítr byl na místní poměry tak 

silný, že 12 starších dětí nebylo schopno dojet 

jedinou rozjížďku. Kubík v silném větru statečně bojoval, bohužel ve druhé rozjížďce se zanořil a nestihl 

časový limit. V poslední rozjížďce ale v nejsilnějším větru zajel s přehledem 3. místo, což stačilo na 

celkové 10.  U mladších dětí z 38 přihlášených bylo schopno dokončit aspoň jednu rozjížďku pouhých 

16.   

 

Cadiz, Španělsko 17. – 26.6. Mistrovství Evropy 

Na závod se nominovaly 3 dívky a 5 chlapců. 

Čtyři tréninkové dny za polojasného počasí a 

relativně slabého větru 10-14 kn. Novinkou 

pro nás byl odlišný směr větru proti vlnám 

přicházejících z oceánu. 

V průběhu závodu byly 3 dny za podmínek 

obdobných tréninku, dva dny foukal velmi 

silný vítr, v nárazech do 30kn a komise 

zpočátku čekala, než zeslábne. Výsledkově se 

nám moc nedařilo, v silné konkurenci byl výsledek 101. místo zklamání. Z děvčat se bohužel v takto 

silné konkurenci žádná nedostala do zlaté skupiny. Závod byl každopádně velkou zkušeností a určitě i 

životním zážitkem.   

 

 



  

 

Velké Dářko 10. - 11.7. a 17.-18. 7.  Regionální a Pohár ČR 

Dva víkendové závody na Dářku, první 

zařazený do regionálního poháru, druhý 

do poháru ČR. U obou poměrně stejný 

průběh. Sobota byla vždy lepší, v neděli se 

tolik nedařilo. První víkend skončila Kája 

6. z 61 a 4 z holek, druhý víkend opět 4 

mezi holkami. Útěchou bylo alespoň 

dodatečné převzetí poháru za vítězství 

reginonálního poháru Čechy za rok 2020. 

Kubíkovi se dařilo, první víkend dolej 3. 

mezi mladšími kluky a v druhém víkendu celkově 6. z 52 závodníků  

 

 

Bezdrev 24.-25.7. Regionální pohár Čechy 

Z domácího lipenského soustředění jsme 

si na dva dny odskočili na taktéž prakticky 

domácí vodu Bezdrev. Letní teploty a 

tlaková výše neslibovali a ani nesplnili 

žádný velký vítr. Závod se odjel ve slabé 

termice, pořadatelům se podařilo odjet 5 

rozjížděk. S ohledem na nízkou účast, bylo 

prakticky povinností závod vyhrát, což se 

Káje podařilo. Kubík si bezpečně pohlídal 

2. místo.  

 

Garda Torbole  1.- 8. 8.  Soustředění SPS a Ora Cup 

Garda Malcesine 8. – 15.8. Simone Tropheo 

Další dva týdny letošního roku na 

Gardě. Nejprve soustředění SPS 

v Arco, na který navázal závod Ora cup. 

Tréninky probíhaly ve slabším větru, 

než nám byl přán v jarních měsících. 

Následně přišly bouřky, které během 

jedné noci přinesly velké srážky 

v horách, což způsobilo rozvodnění 

řeky a nanesení spousty plovoucího 

materiálu na hladinu Gardy. S tím se 

děti potýkaly po následující dva týdny. 

Kája v Ora cupu potvrdila pozici druhé dívky v ČR a skončila ve stříbrné skupině, celkem  200. z 456 

závodníků. Kubík ve skupině mezi 74 mladšími kadety zajel v první půlce, na 35 místě.  



  

Následně jsme se přesouvali do Malcesine. První den se na Oru nepodařilo odjet, proto další dva dny 

byl naplánován start vždy na 8:00, tedy vyplutí v 7 a budíček již před 6. Dopolední vítr fungoval celkem 

spolehlivě až do 11 hodin, kdy zcela ustal. Komisi se i přes značné zmatky podařilo závod odjet.  Káje 

těsně unikla stříbrná skupina, o to víc si užila jízdu ve vedení v bronzové závěrečné rozjížďce. Celkem  

skončila 171. ze 313.  Kubík zopakoval výsledek z předchozího závodu. Kvůli technické poruše, 

prasklému úvazu otěže, měl zkaženou jednu rozjížďku, která ho nakonec posunula na 40. místo ze 75 

závodníků. 

 

Nové Mlýny 25- - 29.8. MČR 

Ze čtyř dnů se podařilo odjet rozjížďky 

jen ve čtvrtek, kdy se ve větru 6-10kn 

uskutečnily 4 kvalifikační rozjížďky. 

V pátek a sobotu se neodjela žádná. 

V neděli se závodilo od rána a mezi 

přicházejícími bouřkami ve větru 8-

10kn se komisi podařilo odjet 4 

finálové rozjížďky. Mistrovství se 

účastnilo asi 10 závodníků ze Slovenska 

a taky 4 z pro nás vzdálené Malty. Kája 

dojela mezi mezi českými holkami 3., 

celkově 18. ze 117 závodníků.   Pro Kubíka to byl skvělý závod, v jedné kvalifikační rozjížďce zajel 

parádní 5. místo a povedly se mu i zbývající dvě kvalifikační a zajistil si bezpečně postup do zlaté 

skupiny. Ve zlaté dojížděl mezi mnohem staršími soupeři v polovině pole a celkově skončil 27. 

 

Nechranice Cere 3.-5. 9. Pohár ČR 

Špatná větrná předpověď se bohužel naplnila a během víkendu foukal jen velmi slabý východní vítr, 

který za hrází neustále měnil směr. Pořadatel navíc do závodu nasadil nezkušený tým, kterému se 

nedařilo se skupinou malých závodníků startovat. V sobotu se vyplulo až na podvečerní pokus. 

Nestálý vítr, chyby v proceduře a nažhavení závodníci způsobili, že se jediná rozjížďka dne startovala 

asi na 5 pokusů a poslední z nic, ač byli mnozí přes startovní čáru nechala komise jet. Se slábnoucím 

větrem byli nuceni rozjížďku v závětrné bráně zkrátit pro blížící se tmu. V neděli byl pokus učiněn až 

po poledni, ale žádná další se neodjela. Kája zajela 6. místo celkově, třetí z holek. Kubíkovi se podařilo 

celkové 4. místo z 35 závodníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Dziwnow , Polsko 15. – 19.9. Trénink a Mistrovství Polska 

Vítr, který nebyl na Nechranicích se 

dostavil v hojné míře na Baltu. První 

tréninkový den byl nejprve slabý, do 

10kn. Ve čtvrtek již vítr zesílil a trénink 

probíhal ve vlnách a větru kolem 16kn. 

Během noci vítr sílil a s ním i vlny na 

moři .První den závodu už byly hezké 

dlouhé vlny a vítr foukal mezi 16-20kn. 

Z důvodu předpovědi dalšího zvyšování 

vln a dramatického výjezdu z kanálu na 

moře, kdy některé děti se dostaly do 

příbojových vln a skončily na pláži se komise obávala návratu zpět. Proto již po první rozjížďce vytáhli 

Ap nad H s tím, že se bude odpoledne pokračovat na jezeře. K tomu však z časových důvodů již 

nedošlo. Další dva závodní dny vítr neslábl a závody se tedy konaly na jezeře. Káje se příliš nedařilo, 

těsně se nedostala do stříbrné skupiny. Náladu spravil dojezd na 4. místě v bronzové, což ji posunulo 

na celkové 2. místo v bronzové. Celkově 172 ze 334, z českých holek třetí. Kubík hodně bojoval se 

silným větrem, na rozdíl od mnoha stejně starých závodníků odjel všechny rozjížďky, nakonec to 

stačilo na 295. místo 

 

Rozkoš 24. – 26.9. Pohár ČR 

Závěrečný závod velkého Poháru ALTQ, který 

byl přeložen z původního květnového 

termínu. V sobotu se ve slabém větru kolem 

tří metrů za vteřinu konaly čtyři rozjížďky, 

v neděli se pro bezvětří již další neodjela. Vítr 

se na ploše jezera stáčel, a ti co poznali, že 

pravá část je výhodnější dokázali získat 

výhodu.  Kája mezi ně patřila a tím si zajistila 

3. místo mezi holkami. Pro Kubíka další 

vydařený závod mezi 42 mladšími závodníky 

zajel skvělé 8.místo, v klucích skončil těsně čtvrtý se ztrátou tří bodů na druhé místo.  

 



  

Praha Primátorský štít   8. – 9- 10. Regionální pohár Čechy 

Předchozí víkend na Duchcově se 

nepodařilo pro bezvětří odjet 

žádnou rozjížďku, stejně tak i 

v sobotu to byl na Vltavě hlavně boj 

s proudem. Naštěstí nedělní ranní 

mlha přešla v brízu, která vydržela 

až do brzkého odpoledne a 

pořadateli se podařilo uskutečnit 4 

rozjížďky. Pro nás to byl spíš boj 

s proudem a průměrné dojezdy.  

Přesto výsledek stačil k potvrzení prvního místa Regionálním poháru Čechy mezi holkami a druhé 

celkově.  Kubík zajel těsně za Kájou, v ročním zúčtování to stačilo na celkové místo mezi mladšími a 

celkově čtvrté. 

Garda Torbole 26.10. – 1.11. Soustředění SPS a Halloween cup   

Letos již devátý týden na Gardě. Halloween cup je první nominačním závodem pro účast na ME a MS 

2022. Větrné podmínky podzimní Gardy bohužel nebyly ideální. Zejména odpolední Ora byla proti jaru 

a létu velmi slabá. Tréninky proto probíhaly ráno, kdy se na Peller. Závodu se zúčastnilo rekordních 44 

CZE posádek z celkem 550 účastníků. 

První závodní denbyl ovlivněn zmatky 

v cíli, komise nestíhala zapisovat 

výsledky a Káji nejlepší dojezd 

zaznamenali jako dns. I přes 

opakovaou žádost zpětně uznali jen 

průměrné pořadí v polovině pole. 

Druhá rozjížďka ve slabém větru se 

nepovedla vůbec. Naštěstí třetí a 

čtvrtá už byla lepší a Kája se tak těsně 

dostala do stříbrné skupiny. Závěrečná 

den konečně komise vypsala start na 

ranní vítr, vyplouvali jsme v 7 hodin. 

Vítr postupně krásně sílil až na cca 15kn, pořadatelé však nebyli schopni odstartovat. Stříbrná skupina 

odstartovala svou jedinou rozjížďku dne až v 11 hodin, poté byl závod nepochopitelně ukončen. Káje 

se podařil hezký start, na horní bójce byla třetí, do cíle dovezla 6. místo, což jí posunulo v celkovém 

pořadí do poloviny stříbrné skupiny, na 157.místo. Z CZE posádek celkově 8. a druhá z holek, čímž si 

splnila plán pro tento nominační závod. Pro Kubíka další super závod, z českých dětí byl najlepší až do 

poslední rozjížďky. Tu bohužel komise nepochopitelně malým dětem odstartovala dříve a Kubík tak 

startoval až minutu po ostatních. Přesto dokázal dojet v silném větru v polovině pole. Celkově skončil 

ze 114 závodníků na 26. místě. 

 

 Praha, Cere 5. – 7. – 11. MČR Teamracing 



  

Jediný závod temracingu, který se 

v ČR koná tak již z principu má více 

méně hlavně společenskou funkci, 

rozloučení se sezónou. Holky si tým 

sestavily sice již měsíc předem, ale 

neměly žádný trénink, což se během 

závodu ukázalo jako slabá stránka 

proti klubovým týmům, které se na 

závod připravovaly. Závod se jel 

systémem každý z každým, holky byly 

po dvou dnech celkově čtvrté a 

myslely si na finále. Bohužel nedělní dvě vyřazovací rozjížďky jim nevyšly a skončily tak celkově páté.  

Kubík doplnil tým malých kluků z ČYKu a v závodě byli nejmladším týmem. V kvalifikaci jezdili vysoko 

nad očekávání a po dvou dnech byli 6. z 11 týmů. Vyřazovací se bohužel stejně jako holkám 

nepovedla a následoval posun na výsledné 9. místo. 

Shrnutí: 

Za sezónu jsme měli 109 dnů na vodě, tréninky a závody na čtyřech lokalitách na moři, 9 týdnů na 

Gardě. Z plánu se Káje splnilo zejména nominace na ME v Cadizu, povedl se nominační závod pro ME 

2022 a pro radost také vítezství Regionálního poháru Čechy 2021.  U Kubíka to byly skvělé výsledky 

na MČR a HalloweenCupu na Gardě. Velkým posunem pro něj bylo jarní měsíční soustředění na 

Gardě. Hlavní přínosem sezóny obou je získání zkušeností a tím psychické odolnosti do velkých 

mezinárodních závodů. 


