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Jachtařský tým MASTERLAN se zúčastnil 
úvodního závodu letošní Flying Phantom 
Extreme Sailing Series v ománském Muscatu. 
Podmínky na zahájení sezóny zde byly 
dokonalé. Slabší, střední i silný vítr, teplota 
kolem 30°C a voda 26°C. To jsou ideální 
podmínky pro divoký jachting na rychlých 
létajících katamaránech. Závod opět přilákal 
do Extreme Clubu hodně diváků, kteří si tuto 
velkolepou podívanou nechtěli nechat ujít. 
Zároveň se rozjížďky díky televizi přenášeli do 
dalších 24 zemí světa a pochopitelně i na 
internet. Náš tým MASTERLAN, tentokrát ve 
složení David Křížek a Zdeněk Adam, si v 
tréninku vedl skvěle a dokončil na 4. místě. 

Během toho ale došlo ke zranění, když si 
kosatník posádky nejprve rozřízl levý loket a 
následně si namohl úpon pravého bicepsu. 
Doporučení lékaře pak bylo nekompromisní, 
tedy 6 týdnů klidu. I přesto posádka do závodu 
s velkým handicapem nastoupila a nevedla si 
vůbec špatně. O tom svědčí dva dojezdy na 5. 
místě. V závěrečné rozjížďce se ale týmu utrhl 
úchyt uhlíkového čeleně, který se následně 
rozletěl na spoustu kusů. Celý díl se stal v 
místních podmínkách neopravitelná a dobře 
rozjetý závod pro naši posádku MASTERLAN 
skončil. O napravení reputace se náš posádka 
pokusí na dalším závodě Flying Phantom 
Series, který se koná v druhé polovině května 
ve francouzském Quiberonu.

“Bylo strašné opouštět nemocnou rodinu, která kompletně bojovala s 
chřipkou a vysokými teplotami. Navíc jsme měli finanční problémy se 
zajištění sezóny a řadu dalších komplikací, včetně absence tréninku. A 
najednou jsme tady byli a chtěli do všeho jít na 100%. Zdeněk byl skvěle 
připraven a věřím, že díky jeho kondici bychom šli postupně výsledkově 
nahoru. Jachting zde byl extrémně náročný. Pak ale přišlo zranění a už 
bylo jasné, že to nepůjde dle představ. Vrcholem pak byl technický defekt 
a doslova rozštípání celého karbonového čeleně. Jeden den byly 
podmínky, kdy bychom to asi odjeli i bez genakru, ale rozhodli jsme se 
respektovat doporučení lékaře a šetřit úpon bicepsu. Snad budou po 
návratu další vyšetření příznivá a Zdeněk bude moci opět tvrdě trénovat 
na další závod. V Quiberonu by to mohlo být velmi podobné. Tedy opět 
silnější vítr a těsné souboje ve vysokých rychlostech. Teď nás čeká další 
fyzická příprava, tréninky na vodě, shánění financí a náhradních dílů.” 
řekl kormidelník týmu MASTERLAN David Křížek.

Tým letos startuje opět v barvách značky MASTERLAN. 
Dalším generálním partnerem je Land Rover, od něhož má 
tým na letošní sezónu nový model ideálního “jachtařského” 
vozu Discovery 5. David Křížek se ještě před odjezdem 
zúčastní slavnostního otevření nového autosalonu JAGUAR 
LAND ROVER v Plzni. 
Mezi hlavní partnery můžeme oficiálně přivítat společnosti 
STAVMONTA a VODÁRNA PLZEŇ. Obě firmy podporovaly 
Davida Křížka na skiffu RS700, když vybojoval bronz na 
mistrovství Evropy. K prodloužení spolurpáce došlo také s 
KWS marine, tedy MAGIC MARINE.  
Před koncem roku tým podpořil i PLZEŇSKÝ KRAJ. 
Počet dodavatelů se zredukoval a tým bude v tomto roce 
spolupracovat jen s oděvní značkou NAUTICA, která dodá 
oblečení do VIP Extreme Clubu a na prezentace týmu.
S dalšími partnery se zatím jedná. Věříme, že projekt 
Extreme Sailing Series je natolik zajímavý, že se další partneři 
brzo přidají. Více na www.davidkrizek.cz. 

MASTERLAN NEDOKONČIL ZÁVOD

“Byl to skvělý jachting, ale s bolavým koncem,” řekl po 
závodě kosatník týmu Zdeněk Adam.
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DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU NAŠEHO TÝMU V 
RÁMCI FLYING PHANTOM EXTREME SAILING 
SERIES 2018.

MUSCAT - OMN - 14.-17. března

QUIBERON - FRA - 17.-20. května

BARCELONA - ESP - 14.-17. června

MADEIRA - POR - 05.-08. července

CARDIFF - GBR - 25. - 28. srpna


