
Mistryně Evropy Veronika Živná nyní i mistryní 

světa 
 

17-letá Veronika Živná (YC PanCzech / Circolo Vela Arco / _e_a_s_y_) je od minulého 

víkendu nejen úřadujícím juniorským mistrem Evropy ale nově i nositelkou titulu 

juniorského mistra světa jednoposádkových skifů mezinárodní ISAF lodní třídy O´pen BIC.  

 

Na přelomu prosince 2015 a ledna 2016 se v australském Safety Beach ve státě Victoria 

konal World O´pen Cup 2015,  mistrovství světa juniorských jednoposádkových skifů 

mezinárodní ISAF lodní třídy O´pen BIC. V Austrálii Českou republiku reprezentovaly sestry 

Veronika (17) a Kateřina (11) Živné, které byly součástí čtyřčlenného mezinárodního 

závodního týmu _e_a_s_y_ (European Academy for Sailing Youth) spolu s dánsko-

německými bratry Lennartem (11) a Magnusem (12) Frohmannovými (Duisburger Yacht-Club 

/ YC Pan Czech / _e_a_s_y_ ). Družstvo _e_a_s_y_ doprovázel trenér a kouč Boris Živný (YC 

PanCzech / Circolo Vela Arco / _e_a_s_y_ ). 

 

 



 

Mistrovství předcházel týdenní intenzivní trénink _e_a_s_y_ v Austrálii, v jehož rámci se naši 

závodníci seznámili se specifiky revíru v jižní části Port Phillip při South Channel (mělká voda 

s mírným proudem, převážně silný poryvový a shiftující vítr, interferující střední až velké 

velmi nepravidelné vlny přicházející současně z několika různých směrů, extrémní klimatické 

podmínky). V tréninku se závodníci _e_a_s_y_ týmu zúčastnili také 2-denní přípravné regaty 

OTB Pre-World O´pen Cup. Ve formátu podobném následujícímu mistrovství světa v ní v 6 

rozjížďkách soutěžilo 44 závodníků ve třech věkových kategoriích (U13, U16 a U19). Všichni 

naši junioři obsadili medailové pozice: Veronika 1. místo v U19, Lennart 1. místo, Magnus 2. 

místo a Kateřina 3. místo (1. dívka) v U13. 

 

Zleva doprava: Veronika Živná, Magnus Frohmann, Boris Živný, Kateřina Živná, Lennart Frohmann 

Vlastní mistrovství světa bylo 8-denní (27.12.2015 – 3.1.2016). Jeho součástí byla i 

jednodenní soutěž v team racingu, které se naši ale díky národnostní nehomogenitě 

_e_a_s_y_ týmu  bohužel nemohli zúčastnit. Soustředili jsme se tak výhradně na závod 

jednotlivců v kategoriích U13 (Kateřina, Lennart a Magnus, celkem 66 lodí, ) a U19 (Veronika, 

celkem 11 lodí). Ve velmi variabilních a převážně velmi náročných podmínkách (vítr od 6 do 



28 uzlů výše popsaných charakteristik, vlny od 0,5 do 2,5 m, teploty od 13 do 42°C, spalující 

slunce vyžadující ochranný krém s faktorem 60+ na všech volných částech těla, ale i sychravé 

počasí s deštěm) se odjelo 9 resp. 8 velmi dlouhých (průměrně 45 minut) dvoukolových 

rozjížděk na trapezoidní trati  (OW2 nebo IW2). Flotily ve všech věkových kategoriích byly 

velmi dobře obsazené a tudíž velmi kompetitivní. Početně nejmenší flotila U19, která byla 

obsazena nejzkušenějšími závodníky bojujícími s obrovským nasazením i v nejsilnějším větru 

nad 25 uzlů, byla divácky nejzajímavější. Na předních pozicích se odehrávaly velmi tuhé 

napínavé boje plné nečekaných zvratů a jednoznačně se potvrdilo pravidlo, že na takovýchto 

velkých regatách nakonec vítězí závodníci s nejkonzistentnějšími dobrými výsledky 

v jednotlivých rozjížďkách. Dokládají to dojezdy Veroniky (2,2,2,1,2,1,2,2) a Lennarta 

(1,2,2,2,1,2,1,15,6).  

 

 



 

 

 



 

_e_a_s_y_ tým byl na mistrovství světa mimořádně úspěšný a potvrdil svoji roli favorita 

(Magnus mistr Evropy U13, Lennart vicemistr Evropy U13, Kateřina na ME 3. dívka U13, 

Veronika mistryně Evropy U19 a vicemistryně Austrálie U19): 

 

U13 GER Lennart Frohmann – 1. místo, (32) 11 b. – mistr světa 

 GER Magnus Frohmann – 2. místo, (23) 12 b. – vicemistr světa 

 GER Leonard Beyer – 3. místo, (43) 28 b. (v minulosti prošel též tréninkovým programem _e_a_s_y_) 

 AUS Sam Rose – 4. místo, (167) 33 b. 

 AUS Will Drew – 5. místo, (54) 38 b. 

 … 

 CZE Kateřina Živná – 22. místo, 4. dívka, (238) 145 b. 

 … 

 

U19 CZE Veronika Živná – 1. místo, 1. dívka, (14) 12 b. – mistr světa 

 USA Lars Von Sydow – 2. místo, (21) 16 b. – vicemistr světa 

 NZL Liam Herbert – 3. místo, (27) 20 b. 

 JPN Koji Kiuchi – 4. místo, (32) 26 b. 

 AUS Sophie Cottam – 5. místo, 2. dívka, (38) 31 b. 

 … 



 

U19 zleva doprava: Max Oughtred (AUS, 6. U19), Sophie Cottam (AUS 5. U19), Lars Von Sydow (USA, 3. U19), 

Veronika Živná (CZE, 1. U19), Liam Herbert (NZL, 3. U19), Koji Kiuchi (JPN, 4. U19) 

 

Veronika Živná má za sebou velmi náročnou ale i mimořádně úspěšnou (dosud 

nejúspěšnější) sezónu ve dvou lodních třídách, O´pen BIC a 29er. V jediném roce vybojovala 

na jednoposádkovém skifu O´pen BIC (U19) titul mezinárodní vicemistryně Austrálie, 

mistryně Evropy a mistryně světa a na dvojposádkovém skifu 29er spolu s italským 

kosatníkem vybojovala 5. místo (1. smíšená posádka) v italské pohárové soutěži. Veronika 

byla díky svým mimořádným sportovním úspěchům VV ČSJ nominována do ankety „Jachtař 

roku“ v kategorii „juniorka“. 



 

Ženské mistryně zleva doprava: Sarah Olgivie (AUS, olympionička), Kristen Wadley (AUS, U16),  

Veronika Živná (CZE, U19), Talia Bulstude (AUS, U13), Krystal Weir (AUS, olympionička) 

 

A jaké jsou plány _e_a_s_y_ teamu na sezónu 2016? Sestry Veronika a Kateřina se rozhodly 

trénovat a závodit spolu na lodi 29er a na skifech O´pen BIC plánují odjet jen několik velkých 

závodů, zejména mistrovství světa ve Francii a další 2 mezinárodní závody tzv. EuroTour, 

Kateřina pojede možná ještě i některé italské pohárové závody a mistrovství Itálie. Podobné 

plány máme i s bratry Frohmannovými, které první společné kroky na dvojposádkovém skifu 

teprve čekají. Do tréninkového programu _e_a_s_y_ je zapojeno větší množství mladých 

talentovaných jachtařů z různých evropských zemí. Předpokládáme, že jejich řady evolučně 

porostou a naším cílem je, aby se více z nich zařadilo na přední příčky na kvalitních 

mezinárodních závodech. Boris bude pokračovat v práci trenéra juniorů (29er a O´pen BIC) 

v italském klubu Circolo Vela Arco na severu Lago di Garda a dále rozvíjet slibně nastartovaný 

projekt _e_a_s_y_ (www.sailingyouth.org). 

http://www.sailingyouth.org/


 

Zleva doprava: Kateřina Živná, Veronika Živná, Magnus Frohmann, Lennart Frohmann 

 

-ZiB- 


