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Zpráva týmu
Jachtařský tým katamaránu CZE 78 David Křížek a Milan Harmáček je oficiálně 

přihlášen do Flying Phantom Extreme Sailing Series, ve které bude startovat 15 týmů z 8 
zemí světa. 

Flying Phantom - Extreme Sailing Series

Jachtařský tým CZE 78 David Křížek a Milan Harmáček se na foilujícím katamaránu 
připravují již druhým rokem. Vloni naše posádka absolvovala světovou sérii této prestižní 
lodní třídy a zakončila sezónu na pěkném 9. místě z 25 bodovaných týmů. 

Pro letošní rok bylo rozhodnuto, že Flying Phantom Tour bude součástí prestižní 
Extreme Sailing Series. Česká posádka tak má zcela jedinečnou možnost účasti v jedné z 
nejprestižnějších soutěží světa. Lodí třída Flying Phantom bude vyplňovat dopolední 
program a odpoledne budou závodit velké foilující GC32. Sledovanost těchto závod je 
obrovská. Vloni to bylo prostřednictvím médií 45 mil. lidí. V letošním roce se očekává 
sledovanost ještě větší. Kromě Amerického poháru je Extreme Sailing Series jediná, která 
přináší tzv. Stadium Racing. Ten se odehrává přímo před tribunami, které denně navštíví 
až desítky tisíc lidí. 

Do Flying Phantom Extreme Sailing Series je v současné době přihlášeno 15 týmů z 
8 zemí svět (CZE, ESP, FRA, GBR, GER, POR, SUI, USA). Seznam je tedy uzavřen, ale ještě 
se spekuluje o vstupu další posádky z USA na divokou kartu.

Nyní tým připravuje přesný plán akcí spojených s účastí v sérii. Trénink bude 
možný pouze poslední dva dny před závodem a to jen ve zvoleném časovém rozpětí. Přes 
den je naplánováno 8 závodních rozjížděk, tedy celkem 32 rozjížděk za jeden závod série. 
Jachtaře navíc čekají technické i bezpečnostní brífinky, tiskové konference, sezení s 
mezinárodní JURY, večeře se sponzory, ale také akce pro média, partnery, veřejnost a 
charitativní akce. Program bude velice nabitý.
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2017 Flying Phantom - Extreme Sailing Series:
• La Baule, Francie 18.-21. května (úvodní závod)
• Madeira, Portugalsko 29. června - 2. července
• Evropa 20.-23. července
• Hamburg, Německo 10.-13. srpna
• Cardiff, Velká Británie 25.-28. srpna
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Cenová náročnost projektu je veliká. Kromě vlastních prostředků se podařilo získat 
finance od celé řady partnerů a dodavatelů. Předpokládané náklady na účast, včetně 
startovného, nových plachet a nákladů na transport lodě kontejnerem jsou 700.000 Kč. 
Tým si přesto nemůže dovolit stálého trenéra, tréninkovou loď a další nákladné věci, které 
by jej posunuly k lepším výkonům. Podařilo se ale zajistit finance na nákup sólového 
foilujícího katamaránu, který v tréninkovém nasazení rozhodně pomůže.

Tým nyní pracuje s odborníky na fyzické přípravě a ladí vše potřebné, včetně stravy, 
doplňků atp. Zároveň se hodně pracuje na mediálním zviditelnění. Proběhla účast na 
otevření výstavy FOR Boat, na konferenci Kolem světa lodí, v TV pořadech Zázraky 
přírody, Máme rádi Česko, Sama doma, Top Star atp. Další vstupy nejen do sportovních 
rubrik se připravují.

Jachtařský tým CZE 78 David Křížek a Milan Harmáček čeká sportovně, finančně i 
manažersky náročná sezóna, ale nikdo nepochybuje o tom, že to bude stát za to. 
Výsledkem by měla být nejen účast a reprezentace v jedné z nejprestižnějších jachtařských 
tour na světě, ale také velké zviditelnění moderního jachtingu v očích veřejnosti.

David Křížek - kormidelník týmu
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