
JACHTAŘ ROKU 2015 
NOMINOVANÍ V KATEGORII MUŽI: 

DANIEL BÍNA 

Rok narození: 1970 
Klub: Jachtklub Máchova jezera Staré Splavy 
Se závodním jachtingem začal v roce 1982 na juniorské lodní třídě Cadet a posléze přešel na Evropu. Od 
roku 1989 je po autohavárii upoután na invalidní vozík. Návrat k jachtingu přišel v roce 2003, kdy začal 
závodit na lodi třídy 2.4mR, v níž získal několik titulů mistra ČR. O účast na paralympijských hrách se snaží 
již od roku 2004, vloni se mu konečně podařilo se kvalifikovat na paralympiádu do Ria. Je reprezentantem 
České asociace tělesně hendikepovaných sportovců i Českého svazu jachtingu. 

Výsledky v roce 2015: 
14. místo  mistrovství světa

handicapovaných 2.4mR (48 lodí) 
– kvalifikace na paralympiádu

do Ria
2. místo  mistrovství Belgie 2.4mR (21 lodí)
6. místo  mistrovství Německa 2.4mR (36 lodí)
9. místo  Kieler Woche 2.4mR (19 lodí)

www.danielbina.cz 
____________________________________________________________________ 

PETR FIALA 

Rok narození: 1988 
Klub: YC Neratovice 
Patřil mezi nejtalentovanější mladé české jachtaře. Dokázal vybojovat titul mistra Evropy v mládežnické 
třídě Cadet, připravoval se na olympiádu ve třídě 470 a na skifu 49er, ale ani jednu z kampaní nedokončil. 
V současné době sbírá úspěchy na Melgesu 24 a ve třídě D-One, v níž předloni získal titul vicemistra světa. 
Často závodí také na námořních lodích v Chorvatsku. Vloni z pracovních důvodů absolvoval méně závodů, 
největšího úspěchu dosáhl jako taktik týmu Melgesu 24 ICZ/RODOP Martina Trčky. 

Výsledky v roce 2015: 
11. místo  mistrovství světa

Melges 24 (95 lodí) 
1. místo  mistrovství Rakouska

Melges 24 (15 lodí) 
4. místo  Melges Week

Melges 24 (46 lodí) 
1. místo  mistrovství ČR D-One (18 lodí)
1. místo  mistrovství ČR

Team Race (12 týmů) 

www.iregata.cz/news/petr-fiala-talent-bez-olympiady/ 
____________________________________________________________________ 



MILAN HÁJEK  
 
Rok narození: 1968 
Klub: TJ Lokomotiva Plzeň 
Milan Hájek patří dlouhá léta k nejlepším českým jachtařům. Závodil na Optimistu, Evropě, Finnu, Laseru, 
T-Boatu, Café 24, Melgesu 24, společně s Davidem Křížkem dosáhl mnohých úspěchů ve dvouposádkových 
námořních závodech třídy Mini a jako kormidelník a kapitán vyhrál mnohé týmové závody na moři.  
V současné době stále závodí na Fireballu a skifu RS700 – v obou těchto třídách patří k nejlepším na světě. 
Již od roku 2007 je kormidelníkem a kapitánem TŘI SESTRY SAILING TEAMU, s nímž vloni dokázal vyhrát 
skupinu na Rolex Middle Sea Race, který je jedním z největších světových námořních závodů, a v celkovém 
hodnocení handicapu ORC vybojoval 3. místo. Majiteli týmu jsou Tomáš Doležal (kapelník skupiny Tři 
sestry) a Pavel Satoránský. Dalšími členy posádky v loňském roce byli: David Křížek, Adam Plhoň, Petr 
Stoklásek, Jiří Michalčín, Stanislav Chudoba, Jakub Rozsypal a Ondřej Labuda. Milan Hájek získal v anketě 
Jachtař roku již několikrát pódiové umístění. Titul Jachtaře roku však zatím stále nemá. 
 
Výsledky v roce 2015:  
3. místo  Rolex Middle Sea Race celkově v ORC (61 lodí) 
 – 1. místo ve skupině ORC a IRC – kapitán  
 lodě First 40.7 TŘI SESTRY SAILING TEAM 
19. místo  mistrovství světa ORC (38 lodí) – kapitán  
 lodě First 40.7 TŘI SESTRY SAILING TEAM 
1. místo  mistrovství ČR RS700 (16 lodí) 
1. místo  pohár ČR RS700 (hodnoceno 22 lodí) 
4. místo  pohár ČR Fireball (hodnoceno 48 lodí) 
 
www.milanhajek.cz, www.trisestrysailing.cz 
____________________________________________________________________ 
 
DAVID KŘÍŽEK  
 
Rok narození: 1972 
Klub: TJ Lokomotiva Plzeň 
Závodnímu jachtingu se věnuje od 10 let. Za svoji kariéru získal 39 medailí z mistrovství ČR v různých 
lodních třídách z toho 24 mistrovských titulů. Má za sebou neúspěšnou olympijskou kampaň na 49eru. 
Zúčastnil se celé řady velkých mezinárodních závodů a stal se členem SECTOR No Limits, sdružení 
nejextrémnějších sportovců světa. Celkem čtyřikrát přeplul Atlantik a získal bronzovou medaili v sólovém 
závodě Transat 6,50 z Francie do Brazílie. V současné době závodí na skifu RS700, společně se Zdeňkem 
Adamem na Tornadu, do ČR společně s Milanem Harmáčkem přivezli létající katamaran Flying Phantom  
a začal také s ledním jachtingem a byl v posádce TŘI SESTRY SAILING TEAMU na Rolex Middle Sea Race. 
Jachtařem roku se stal již v letech 2007 a 2008. 
 
Výsledky v roce 2015:  
3. místo  Rolex Middle Sea Race celkově  
 v ORC (61 lodí) – 1. místo ve skupině  
 ORC a IRC – v posádce lodě  
 First 40.7 TŘI SESTRY SAILING TEAM 
4. místo  mistrovství Evropy Tornado (28 lodí) 
1. místo  mistrovství ČR katamaranů (11 lodí) 
2. místo  mistrovství ČR RS700 (16 lodí) 
2. místo  pohár ČR RS700 (hodnoceno 22 lodí) 
 
www.davidkrizek.cz, www.trisestrysailing.cz 
____________________________________________________________________ 



 
PETR KUČERA junior 
 
Rok narození: 1986 
Klub: TJ Rapid Brno 
Se závodním windsurfingem začal v roce 2000 ve třídě Raceboard. Byl členem reprezentačního družstva 
v letech 2004–2009 v olympijské třídě RS:X. Na OH do Pekingu mu těsně utekla nominace a se třídou RS:X 
se rozloučil. Od té doby se opět věnuje bývalé olympijské třídě Raceboard a každoročně se účastní 
mistrovství světa nebo Evropy. Mezi nejlepší výsledky jeho kariery patří 4. místo na mistrovství světa ve 
Finsku v roce 2012, mistrovské tituly ČR, 8. místo na mistrovství světa v Německu v roce 2009 a 
samozřejmě 1. místo v kategorii těžcí vloni v Polsku. 
 
Výsledky v roce 2015:  
7. místo  mistrovství světa Raceboard  
 (70 prken)  
 – 1. místo v kategorii těžcí 
1. místo  mistrovství ČR Raceboard  
 (36 prken) 
1. místo  pohár ČR Raceboard  
 (hodnoceno 27 prken) 
 
 
 
 
www.cwa.cz  
____________________________________________________________________ 
 
VIKTOR TEPLÝ  
 
Rok narození: 1990 
Klub: TJ Jachtklub Brno 
Pochází z jachtařské rodiny, od šesti let začal jezdit na Optimistu, ale hrál také fotbal. Od 11 let se plně 
věnuje jachtingu a olympiáda se stala jeho snem. Od roku 2010 jezdí na olympijské třídě Laser Standard. 
Je několikanásobným mistrem České republiky, účastníkem olympiády v Londýně 2012, mistrem Evropy  
a vicemistrem světa ve třídě D-One. Je členem reprezentačního družstva, v loňském roce mu kvalifikace  
na olympiádu do Ria 2016, ale stále má naději se kvalifikovat.  
 
Výsledky v roce 2015:  
25. místo  mistrovství Evropy Laser  
 (105 lodí) 
77. místo  mistrovství světa Laser  
 (158 lodí) 
1. místo  mistrovství ČR Laser  
 (29 lodí) 
2. místo  mistrovství Evropy D-One  
 (18 lodí) 
 
 
 
 
 
www.czechsailingteam.com 
____________________________________________________________________ 



NOMINOVANÍ V KATEGORII JUNIOŘI: 
 
JAKUB DOBRÝ 
Rok narození: 1999 
Klub: TJ Lokomotiva Plzeň 
První seznámení s jachtingem bylo v 10 letech. Od  roku 2009 do roku 2013 jezdil na Optimistu. Stal se 
pětkrát za sebou přeborníkem Plzeňského a Karlovarského kraje. V roce 2014 vyzkoušel novou třídu RS 
Feva. Ta mu zcela učarovala. Od roku 2015 jezdí jako stabilní posádka se svou sestrou Terezou. Výsledky 
se tím skokově zlepšily a letos spolu vybojovali titul mistrů České republiky. Zvítězili i v Českém poháru a 
byli druzí na shodu s prvním v republikovém poháru (Pohár ČR RS Feva). Též v mezinárodních závodech se 
neztratili. V Eurocupu 3 The Grand Final (Garda, Lipno, Holandsko) byli celkově druzí hned za mistry 
Evropy. 
	 
Výsledky v roce 2015:  
18. místo  mistrovství Evropy RS Feva  
 (80 lodí)  
2. místo  Eurocup finále Holandsko RS Feva  
 (28 lodí) 
3. místo  Evropský pohár RS Feva  
 (hodnoceno 123 lodí) 
2. místo  mistrovství ČR RS Feva  
 – absolutní pořadí (34 lodí),  
 1. místo v ČR 
2. místo  pohár ČR RS Feva  
 (hodnoceno 34 lodí) 
 
www.facebook.com/jakub.dobry.8, www.rsfeva.cz 
____________________________________________________________________ 
 
JAKUB HALOUZKA  
 
Rok narození: 1997 
Klub: ALT Laser 
Jachtingu se věnuje od roku 2008, nejdříve začal na lodní třídě Optimist, ve které se zúčastnil tří 
mistrovství Evropy – v Polsku 2010, v Portugalsku 2011 a v Itálii 2012. Od roku 2012 závodil na Laseru 4.7. 
V letech 2014 a 2015 jezdil převážně na Laseru Radialu. Je členem reprezentačního družstva B a na 
začátku letošního roku vybojoval 20. místo ve třídě Laser Radial na juniorském mistrovství světa ISAF 
v Malajsii. 
 
Výsledky v roce 2015:  
20. místo  mistrovství světa juniorů ISAF  
 Laser Radial 
19. místo  mistrovství světa Laser Radial  
 (75 lodí) 
1. místo  Europa Cup Trophy Ranking 2015  
 (hodnoceno 1 144 lodí) 
1. místo  MČR 2015 Laser Radial (45 lodí) 
 
 
 
www.facebook.com/kuba.halouzka.1 
____________________________________________________________________ 



JAROSLAV ČERMÁK – PETR KOŠŤÁL  
 
Rok narození: 2001/2002 
Klub: Yachtclub Pardubice 
Jaroslav a Petr se věnují jachtingu od raného dětství, od roku 2008 jsou členy YC Pardubice s jachtařským 
zázemím na přehradní nádrži Seč. Jako začátečníci úspěšně soutěžili na lodi třídy Cadet. V létě roku 2012 
přešli na dvouposádkovou plachetnici pro děti a mládež třídy RS Feva, které okamžitě propadli. Od té doby 
úspěšně reprezentují svůj klub jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, kde v roce 2014 dosáhli 
významného úspěchu v podobě titulu vicemistrů světa v kategorii do 13 let. Výkonnostní růst této posádky 
je patrný i z výsledků roku 2015 a je reálným příslibem jejich dalšího rozvoje v budoucnosti. 
 
Výsledky v roce 2015:  
7. místo  mistrovství Evropy RS Feva (80 lodí)  
 – 1. místo v kategorii Family 
32. místo  mistrovství světa RS Feva (162 lodí) 
 – 3. místo v kategorii Family 
4. místo  Eurocup finále Holandsko RS Feva (28 lodí) 
2. místo  Evropský pohár RS Feva  
 (hodnoceno 123 lodí) 
1. místo  pohár ČR RS Feva (hodnoceno 34 lodí) 
3. místo  mistrovství ČR RS Feva  
 – absolutní pořadí (34 lodí), 2. místo v ČR 
 
www. ycpardubice.cz, www.rsfeva.cz 
____________________________________________________________________ 
 
MICHAL KOŠTÝŘ  
 
Rok narození: 2001 
Klub: Yacht Club Kladno 
Na Optimist si poprvé sedl ve 4 letech v Kolíně na rybníku Samberk. V 5 letech jel na své první závody, což 
bylo MČR na Lipně, kde byl suverénně poslední. Dost dlouho sbíral ceny útěchy pro posledního 
závodníka. Ve 12 letech se ale stal poprvé mistrem republiky v lodní třídě Optimist a další rok to zopakoval. 
Následující sezonu se rozhodl vyzkoušet také 29er a Splash. Ve 14 letech skončil na 9. místě na mistrovství 
světa třídy Splash, kde zvítězil v prvním finálovém dni. V loňském roce se podařilo teamu z YC Kladno, 
jehož byl Michal členem, vyhrát MČR v Team racingu třídy Optimist, což bylo v historii tohoto klubu poprvé. 
Již od roku 2012 Michal vede celkový žebříček ČR třídy Optimist a letos vedení hodlá udržet. Trénuje ho 
hlavně otec, ale snaží se spolupracovat s trenéry z ciziny, za kterými jsou vidět výsledky. Jeho snem je 
vítězství na olympijských hrách. 
 
Výsledky v roce 2015:  
9. místo  mistrovství světa Splash (115 lodí) 
100. místo  mistrovství světa Optimist (275 lodí) 
1. místo  South East Open, Srbsko Optimist  
 (86 lodí) 
1. místo  mistrovství ČR Team racing Optimist  
 (12 týmů) 
6. místo  mistrovství ČR Optimist (70 lodí)  
 – 3. místo chlapci 
3. místo  pohár ČR Optimist (hodnoceno 88 lodí) 
 
www.facebook.com/michal.kostyr.3 
____________________________________________________________________ 



ONDŘEJ TEPLÝ  
 
Rok narození: 1995 
Klub: TJ Jachtklub Brno 
Začínal na Optimistu a má na svém kontě již celou řadu skvělých výsledků. Je několikanásobný mistr ČR v 
různých lodních třídách. V roce 2013 začal závodit na Finnu. Vloni se v této třídě stal juniorským mistrem 
světa a na seniorském světovém šampionátu mu jen těsně unikla kvalifikace na olympiádu do Ria. Šance, 
že se kvalifikuje, však stále žije. V anketě Jachtař roku zvítězil v letech 2012, 2013 a 2014 v kategorii 
juniorů. 
 
Výsledky v roce 2015:  
1. místo  mistrovství světa juniorů Finn  
 (30 lodí) 
22. místo  mistrovství Evropy Finn (71 lodí)  
 – 3. místo junioři 
33. místo  mistrovství světa Finn (76 lodí) 
 – 3. místo junioři 
1. místo  mistrovství ČR Finn (36 lodí) 
 
 
 
 
www.czechsailingteam.com 
____________________________________________________________________ 
 
 
NOMINOVANÉ V KATEGORII ŽENY: 
 
MARKÉTA AUDYOVÁ  
 
Rok narození: 1992 
Klub: TJ Jachtklub Brno 
S jachtingem začala v roce 2003 ve třídě Optimist. V roce 2006 přešla na Laser 4.7. Jejím prvním velkým 
mezinárodním závodem bylo mistrovství Evropy třídy Laser 4.7 v Irsku 2007, kde získala 9. místo. O rok 
později na mistrovství světa téže třídy v Chorvatsku 10. místo. Od roku 2009 závodí v olympijské třídě 
Laser Radial. V roce 2008 se stala účastníkem projektu McDonald Olympic Hopefuls a až do konce loňského 
roku byla členkou reprezentačního družstva.  
 
Výsledky v roce 2015:  
63. místo  mistrovství Evropy  
 Laser Radial ženy (98 lodí) 
1. místo  Laser Grand Prix Rakousko  
 Laser Radial (42 lodí) 
2. místo  mistrovství ČR  
 Laser Radial (45 lodí)  
 – 1. místo ženy   
 
 
 
 
www.marketaaudyova.cz 
____________________________________________________________________ 



JOHANA KOŘANOVÁ  
 
Rok narození: 1993 
Klub: YC Neratovice 
S jachtingem začala v 9 letech. Přes mládežnické třídy a úspěchy v nich se dostala až k olympijské kampani 
v lodní třídě 470 s Lenkou Mrzílkovou na OH 2016, kterou byla nucena ze zdravotních důvodů přerušit  
a následně ukončit. Po roční rehabilitaci se vrátila zpět k vrcholovému jachtingu s Nikol Staňkovou. Začaly 
společně jezdit v květnu 2014 na 29eru. Byly členkami reprezentačního družstva B. Plánovaly společnou 
kampaň pro olympiádu 2020 v Tokiu ve třídě 49erFX, kterou však musely na konci roku 2015 kvůli 
nedostatku peněz ukončit. Johana závodí také na Fireballu. 
 
Výsledky v roce 2015:  
57. místo  mistrovství Evropy 29er (129 lodí) 
5. místo  Easter Regata Garda 29er (26 lodí) 
1. místo  mistrovství ČR 29er (11 lodí) 
3. místo  mistrovství Slovinska Fireball (14 lodí) 
 
 
 
 
 
 
www.czechfxgirls.cz 
____________________________________________________________________ 
 
VERONIKA KOZELSKÁ FENCLOVÁ  
 
Rok narození: 1981 
Klub: Yacht club Praha 12 
Závodnímu jachtingu se věnuje již od 7 let, kdy začala jezdit ve třídě Cadet v klubu Tatran Praha 7. Na 
mezinárodní úrovni závodí od roku 1998. Nejprve na bývalé olympijské třídě Evropa, od roku 2004 závodí 
na současné olympijské třídě pro ženy – Laser Radial, která jí od počátku lépe vyhovovala a na ní získala 
mnoho úspěchů včetně 9. místa na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 a 5. místa na mistrovství 
světa ISAF v Santanderu 2014, jímž se kvalifikovala na olympijské hry do Ria 2016. Od roku 1999 je 
členkou reprezentačního družstva a již pětkrát získala ocenění Jachtař roku v letech 2009, 2010, 2011, 
2012 a 2014. 
 
Výsledky v roce 2015:  
13. místo  Test Event Rio  
 Laser Radial ženy (28 lodí)  
20. místo  mistrovství světa  
 Laser Radial ženy (100 lodí) 
12. místo  mistrovství Evropy  
 Laser Radial ženy (98 lodí) 
10. místo  světový pohár Hyeres  
 Laser Radial ženy (30 lodí) 
 
kvalifikovaná na olympiádu v Riu 
 
 
 
www.veronikafenclova.cz 
____________________________________________________________________ 



VENDULA ŠKRÁČKOVÁ 
 
Rok narození: 1989 
Klub: YC Jezero Hlučín 
S jachtingem začala v 6 letech na hlučínské štěrkovně. Mělo jít o nevinné svezení na lodi a skončilo to u 
životní závislosti. Až do 15 let jezdila na lodní třídě Optimist, kde vždy bojovala o stupně vítězů a většinou 
úspěšně. Poslední rok na Optimistu již začala pokoušet zkrotit svou první Evropu. To se povedlo a další 
výzva byla na světě. Na Evropě jezdí dodnes a v každém závodě se snaží sbírat ty nejcennější kovy. 
 
Výsledky v roce 2015:  
6. místo  mistrovství ČR Evropa (40 lodí)  
 – 1. místo ženy 
2. místo  pohár ČR Evropa  
 (hodnoceno 54 lodí)  
 – 1. místo ženy 
 
 
 
 
 
 
www.facebook.com/vendy.skrackova 
____________________________________________________________________ 
 
MICHAELA ZÁRUBOVÁ  
 
Rok narození: 1993 
Klub: Jachtklub Cheb 
  
Začínala na Optimistu, kde sbírala své první úspěchy. Pak přešla na Evropu, na níž závodí dodnes a stále 
sbírá přední umístění. Od roku 2014 je trenérkou Optimistů v YC CERE, kde se dostala k 29eru, na němž 
vloni také závodila. Vloni odjela neuvěřitelných 21 závodů v různých lodních třídách. Největších úspěchů 
ovšem dosáhla jako členka týmu Melgesu 24 ICZ/RODOP Martina Trčky. 
 
Výsledky v roce 2015:  
11. místo  mistrovství světa 
 Melges 24 (95 lodí) 
1. místo  mistrovství Rakouska  
 Melges 24 (15 lodí) 
4. místo  Melges Week  
 Melges 24 (46 lodí) 
13. místo  mistrovství ČR Evropa (40 lodí)  
 – 3. místo ženy 
 
 
 
 
 
 
 
www.facebook.com/michaela.zarubova 
____________________________________________________________________ 



NOMINOVANÉ V KATEGORII JUNIORKY: 
 
TEREZA DOBRÁ  
 
Rok narození: 2002 
Klub: TJ Lokomotiva Plzeň 
Na Optimistu závodí od svých 10 let tedy od roku 2012. Vedla si vždy výborně a několikrát se umístila na 
stupních vítězů v poháru ČR. Vloni odjezdila úctyhodných 8 závodů ve třídě Optimist a k tomu ještě dalších 
16 závodů ve třídě RS Feva. Ve třídě RS Feva tvoří velmi úspěšnou posádku se svým bratrem Jakubem. 
Spolu se stali mistry České republiky. Též vyhráli Český pohár a byli druzí v Poháru ČR. Také 
v mezinárodních závodech se neztratili. V Eurocupu 3 The Grand Final RS Feva byli celkově druzí hned za 
mistry Evropy. Tereza k tomu všemu ještě úspěšně reprezentovala Plzeňský kraj na VII. letní olympiádě 
dětí a mládeže, kde vybojovala celkově 2. místo. 
 
Výsledky v roce 2015:  
18. místo  mistrovství Evropy RS Feva (80 lodí) 
2. místo  Eurocup finále Holandsko RS Feva  
 (28 lodí) 
3. místo  Evropský pohár RS Feva  
 (hodnoceno 123 lodí) 
2. místo  mistrovství ČR RS Feva  
 – absolutní pořadí (34 lodí), 1. místo v ČR 
2. místo  pohár ČR RS Feva (hodnoceno 34 lodí) 
2. místo  Olympiáda dětí a mládeže  
   Optimist (11 týmů) 
 
www.rsfeva.cz 
____________________________________________________________________ 
 
LUCIE KEBLOVÁ 
 
Rok narození: 2000 
Klub: Český Yacht Klub 
Na Optimistu závodí od roku 2009, zúčastnila se dvou mistrovství světa a dvou mistrovství Evropy. K jejím 
největším úspěchům patří především 32. místo na mistrovství Evropy z roku 2014. Loňská sezona byla pro 
ni na Optimistu tou poslední, letos bude jezdit na 29eru, chystá se i na mistrovství Evropy na RS Fevě. Sní 
olympijský sen o 49eru FX. Na vodě tráví kolem 120 dní, z toho 80 na moři. Juniorskou Jachtařkou roku se 
stala již vloni. 
 
Výsledky v roce 2015:  
100. místo mistrovství světa Optimist (275 lodí) 
1. místo  pohár ČR Optimist  
 (hodnoceno 88 lodí) 
2. místo mistrovství ČR Optimist (70 lodí)  
 – 1. místo dívky,  
1. místo  Olympiáda dětí a mládeže Optimist (11 týmů) 
3. místo mistrovství ČR Team racing  
 Optimist (12 týmů) 
6. místo   Halloween Cup Garda Optimist (135 lodí) 
 
www.facebook.com/lucka.keblova 
____________________________________________________________________ 



MICHAELA PAVLIŠOVÁ 
 
Rok narození: 2000 
Klub: Yacht Club Kovářov 
Závodnímu jachtingu se věnuje od roku 2011 jako kosatnice na exolympijském katamaranu Tornado. 
K jachtingu ji přivedl otec Zdeněk Pavliš, se kterým na Tornadu závodí.  Již od počátku se tým pohybuje  
na předních pozicích a každým závodem se stále zlepšuje. K úspěchu z roku 2013 (3. místo z mistrovství 
Evropy v kategorii mix) letos přidala další skvělé výsledky a sezona 2015 je zatím nejúspěšnější v její 
kariéře. Michaela je zatím stále nejmladší závodnice v mezinárodním poli třídy Tornado, v níž má svoji 
budoucnost stále před sebou. Je skvělou „prodlouženou rukou“ svého kormidelníka, ovládá genakr  
a plachty, na její věk obřích rozměrů, v plné rychlosti na závodním katamaranu ve vlnách a silném větru. 
Ač ví, že se ve své třídě může stále zlepšovat a i nadále učit, ráda by okusila pozici kosatnice i v jiné lodní 
třídě.        
 
Výsledky v roce 2015:  
6. místo  mistrovství světa Tornado (24 lodí)  
 – 3. mix 
8. místo  mistrovství Evropy Tornado (28 lodí)  
 – 2. mix 
3. místo mistrovství ČR Tornado (21 lodí) 
 – 1. místo ČR 
2. místo  pohár ČR Tornado (hodnoceno 12 lodí) 
1. místo Alpencup, Rakousko (13 lodí)  
5. místo mistrovství Německa,  
 Rakouska a Švýcarska (19 lodí)	
 
 
http://tornadoczech.blogspot.cz, www.facebook.com/michaela.pavlisova.3 
____________________________________________________________________ 
 
NIKOL STAŇKOVÁ  
 
Rok narození: 1997 
Klub: YC Lipno nad Vltavou 
Má za sebou řadu úspěchů na mezinárodních závodech v mládežnických třídách, zejména 4. místo na 
mistrovství Evropy třídy Optimist v roce 2011 a 3. místo na mistrovství Evropy i světa ve třídě RS Feva 
v roce 2014. S Johanou Kořanovou začaly společně jezdit v květnu 2014 na 29eru. Byly členkami 
reprezentačního družstva B. Plánovaly společnou kampaň pro olympiádu 2020 v Tokiu ve třídě 49erFX, 
kterou však musely na konci roku 2015 kvůli nedostatku peněz ukončit.  
 
 
Výsledky v roce 2015:  
57. místo  mistrovství Evropy 29er (129 lodí)  
5. místo  Easter Regata Garda 29er (26 lodí) 
1. místo  mistrovství ČR 29er (11 lodí) 
 
 
 
 
 
 
www.czechfxgirls.cz 
____________________________________________________________________ 



ZUZANA A ELIŠKA VYCHOVY

Rok narození: 2000/2003 
Klub: YC Neratovice 
Zuzana začala závodit v roce 2009 na kosatce na Cadetu v posádce s polskou jachtařkou Zuzanou 
Laskowskou za YC Neratovice. V letech 2010–2011 jezdila na kosatce s Kateřinou Hálovou Jachtklubu 
Toušeň a společně vyhráli Central European Cadet Cup v kategorii dívek. V roce 2012 Zuzana přechází na 
kormidlo a závodí s Tadeášem Tkadlecem z Jachtklubu Toušeň. Společně jsou druzí celkově v Central 
European Cadet Cupu. Od loňska závodí se sestrou Eliškou, která jezdila na kosatce v od roku 2012  
s Kateřinou Hálovou a v roce 2014 se Sárou Tkadlecovou Jachtklubu Toušeň. S tou vyhrála mistrovství  
i pohár ČR. Vloni sestry Vychovy v ČR prakticky neměly konkurenci. 

Výsledky v roce 2015: 
17. místo  mistrovství světa Cadet (58 lodí)

– 4. místo dívky 
2. místo  mistrovství ČR Cadet (21 lodí)

– 1. místo ČR 
1. místo  Central European Cadet Cup

(hodnoceno 31 lodí) 
1. místo  pohár ČR (hodnoceno 14 lodí)

http://cadet.4sail.cz/ 
____________________________________________________________________ 

VERONIKA ŽIVNÁ 

Rok narození: 1998 
Klub: YC PanCzech/Circolo Vela Arco 
Od roku 2004 jezdila s rodiči nanámořních plachetnicích, v roce 2007 začala na Optimistu a Cadetu.  
Od roku 2012 jezdí na 29eru a od roku 2014 na O´pen BICu. Na Optimistu získala několik medailových 
umístění na mistrovství ČR. Prošla rukama mnoha českých i zahraničních trenérů kromě otce to byli Antonín 
Mrzílek, Zdeněk Parůžek, Martin Kubový, Cyrill Auer, Antonis Drosopoulos, Marek Nostitz Jackowski, Eshed 
Meseritz, Eva Strauss, Andre Wilmet,  
Lorenzo Bianchini a Valentino Rigatti. 

Výsledky v roce 2015: 
1. místo mistrovství světa Open BIC

kategorie U19 (11 lodí) 
1. místo mistrovství Evropy Open BIC

kategorie U19 (5 lodí) 
2. místo mistrovství Austrálie Open BIC

kategorie U19 (12 lodí) 
5. místo Italský pohár 29rer (21 lodí)

www.panczech.cz, www.facebook.com/zzsailing/ 
____________________________________________________________________ 



 
 
 
 
Do kategorie Absolutní vítěz jsou nominováni všichni výše uvedení.  
V anketě mohou hlasovat delegáti Konference ČSJ, která se uskuteční 30. ledna 2016 
 
 
 
Eva Skořepová 
PR manažerka Českého svazu jachtingu 
 
 
  
 
 
 
 
 
e-mail: eva@skorepova.com 
mobil: +420 602 124 289 
www.sailing.cz 
www.facebook.com/sailingcz 
 
 
Foto Martina Barnetová, Pavlína Soukupová, Eva Skořepová, Zdeněk Parůžek, Jakub Kozelský, 
Pavel Viščor, Hana Kábová, Boris Živný...  


