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4b) Zpráva sportovního úseku- mládež 
 
Vážení členové Předsednictva. 
  
V první řadě děkuji za schválení startu juniorských reprezentačních posádek (pro 
MSJ) na MČR mezi seniory. Bude to pro všechny kvalitní závod. 
  
  
Dále si vás dovolím informovat o aktuálním postupu u juniorského týmu. 
O víkendu 16. – 19. 6. proběhl ve Štětí výcvikový tábor reprezentačního družstva 
juniorů. Na VT proběhla příprava a výběr do části posádek pro letní vrcholy sezóny. 
Nominaci najdete níže. 
  
Na VT závodníci, přes velmi horké počasí, absolvovali kvalitní trénink a část skupiny 
absolvovala měřené úseky. Jinak hladký průběh VT bohužel poznamenala kolize 
osmy juniorek, která vjela na kameny (byly cca 10 cm pod hladinou). Loď Empacher, 
pořízená z dotace v roce 2019, je bohužel závažně poškozena. Pomocí Pepy Johánka 
řešíme pojistku a Petr Blecha řeší opravu u výrobce. Já i zúčastnění trenéři chápeme 
tuto událost jako závažnou a jsem připraven se zodpovídat. Omlouvám se za 
komplikace. 
  
  
K nominacím na letní akce. 
  
4x-jři Sprinzl, Pecival, Panchártek, Janáč (1. na MEJ) složená z 1. – 4. závodníka z KZ. 
Posádka bude nominována na MSJ beze změny. 
  
Nepárová skupina juniorů: Skupina dosahovala slabých výkonů na MR Mnichov i 
MEJ. Po zralé úvaze jsme skupinu posílili o dvojskif Vančura, Rychnovský (5. a 6. na 
KZ, 10. na MEJ). Na VT jsme absolvovali měřené úseky v posádkách 4-jři s cílem 
sestavit alespoň jednu nepárovou posádku, která by byla konkurence schopná na 
MSJ. Posádka sestavená ze závodníků Čihák, Vančura, Krejčíř a Rychnovský byla 
přesvědčivě nejlepší kombinací z možných variant, což potvrdila i v měřených 
úsecích. Tato posádka bude nominována na MSJ. 
Pro další závodníky je již adekvátní variantou úroveň závodu Coupe de la 
Jeunesse. Na tuto soutěž bude nominována posádka 4-jři Poslt, Hájek, Pleskač, 
Řezáč– ve dvou měřených úsecích druhá za výše uvedenou posádkou. 
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Dále bude na Coupe de la Jeunesse nominována posádka 4x-jři, která byla složena z 
párových závodníků s dobrými individuálními výkony, kteří však nebyli zařazeni do 
nepárových posádek (často díky technickému handicapu na nepárovém vesle). 
Posádka 4x- pro Coupe de la Jeunesse bude startovat ve složení Lambl, Melounek, 
Janeček, Krůza. 
Náhradníkem skupiny juniorů bude Martin Fojtík, který by absolvoval i MSJ, se 
startem v závodě náhradníků. Martin zvládá párové veslování i pozice strok/hák 
v nepárovém veslování. 
Spolupracovat se skupinou juniorů na výcvikových táborech (bez účasti na 
zahraničních akcích) má možnost Miroslav Vokálek.  
  
Skupina děvčat: 
Veronika Zámostná (1. na KZ) bude startovat na MSJ v disciplíně 1x jky.  
Ze skupiny juniorek (2. – 11. na KZ) probíhá výběr do posádky 8+jky. Aktuálně ve 
výběru pokračuje 9 kvalitních děvčat (Janštová, Krpcová, Štěrbová, Kubátová, 
Burešová, Dohnalová, Baráková, Horáková, Mašínová) z nichž bude složena posádka 
8+jky a náhradnice pro MSJ. Náhradnice absolvuje i závod Coupe de la Jeunesse 
v disciplíně 1xjky. Aktuálně trenéři určili sestavu pro MČR, která se však nemusí 
shodovat se sestavou pro MSJ. Výběr do 8+jky bude ukončen přibližně v polovině 
července. 
Spolupracovat se skupinou juniorek na výcvikových táborech (bez účasti na 
zahraničních akcích) má možnost Jana Slepičková.  
  
 


