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Jachtklub Lázně Toušeň 1997 – 2019 

 

Na sklonku minulého tisíciletí už byla Toušeň jachtklubem s bohatou 

historií a výbornými jachtaři, ale chyběla mládež. Jediným juniorem byl 

Marek Plecitý. Klub se i z toho důvodu otevřel novým tvářím a přijal do 

svých řad mladé, ale již vyučené jachtaře – Evu Čermákovou, Hanu Vrbovou, 

Martina Kubového. Toušeňský pohár, nově vzniklý závod, se po dvou ročnících 

přesunul z toušeňského Labe, které svou šíří nedostačovalo, na jezero do 

Poděbrad. Naděje na využívání nově vzniklé pískovny mezi Toušení a 

Čelákovicemi se kvůli chovu ryb a rybářům nenaplnila. Předsednictví se ujal 

Martin Plecitý, aktivně závodící na Finnu, a zaměření na jachting se tím 

jen zesílilo. 

Mládež se aspoň trochu rozrostla v roce 1999. Na Cadeta se poprvé 

posadili synové Zdeňka Parůžka, Zdeněk ml. a Jirka. Bylo jim deset a sedm, 

a tak pár let trvalo, než si pod vedením svého otce ovládání lodě 

dostatečně osvojili. V témž roce klub zaznamenal úspěchy na světových 

mistrovstvích. Na Fireballu skončil v Itálii Pavel Winkler ml. s Tomášem 

Musilem čtvrtý. Jiří Outrata na MS veteránů ve Francii dokonce vybojoval 

zlato v kategorii Grand Master (50 – 59 let)! 

Finanční příjem klubu byl po roce 2000 zajištěn pronájmem málo 

využívaných dílen na pozemku v Toušeni Martinovi Fidranskému, který si zde 

zřídil autodílnu. 

Ani nové tisíciletí nepřestalo přinášet úspěchy. Outrata skončil na 

MS veteránů v Anglii druhý a Parůžek st. byl součástí čtyřčlenné posádky, 

která získala na mistrovství ČR třídy Café 24 zlato. V roce 2003 se 

rozdělila posádka Kubový – Cikrt. Kormidelník Kubový začal závodit s Ročkem 

z Neratovic a utvořili stabilní posádku (pokud není Roček zrovna po úraze), 

zatímco Cikrt se dal dohromady se Štěpánem Tkadlecem. Národní pohár Finnů 

ovládl Outrata, Plecitý skončil druhý. Parůžek s Myslíkem na Fireballu 

třetí na MČR. V kategorii juniorů do 14 let se začala na Cadetu prosazovat 

posádka Parůžkových. Zdeněk však vinou zlomené ruky přišel o MČR. Jirka se 

zaskakujícím kormidelníkem bral ve zmíněné kategorii stříbro – první 

medaile toušeňského Cadeta z MČR! 

Následující rok se Cadeti na jaře rozrostli, kluci byli rozsazeni. 

Zdeněk utvořil posádku s teprve šestiletým nováčkem Dominikem Loudínem na 

lodi zapůjčené z Poděbrad. Jirka přešel na kormidlo, bez stálého parťáka. 
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Po pěti letech vybojoval skvělý Outrata opět titul mistra světa mezi Grand 

Mastery, tentokrát v Cannes. V konkurenci dvou set lodí byl celkově osmý a 

Plecitý jedenáctý. Toušeň získala zástupce ve výkonném výboru ČSJ, když 

jeho řady doplnil Parůžek st. Působil v něm po další dvě volební období a 

na starosti měl měřiče, pak také komisi mládeže nebo komisi krajů a klubů. 

Druhá polovina nultých let odstartovala zejména ve dvouposádkových 

třídách pro tak malý klub jako Toušeň doslova výsledkové žně. Začal to 

Martin Kubový, když získal své první vítězství na MČR Fireballů, které 

doplnil vítězstvím v Poháru ČR. V průběhu roku 2005 přibyl další mládežník: 

Kačka Hálová, sestřenice kluků Parůžkových. Brzy vytvořila stálou posádku 

s Jirkou. Zdeněk Parůžek s Loudínem na podzim zvítězili v pohárovém závodě 

na Nových Mlýnech a zaznamenali tak pro Toušeň první velké vítězství 

v absolutním pořadí! 

Výsledky předchozí sezóny Zděnku Parůžkovi ml. vynesly nominaci do 

Sportovního centra mládeže, kam byli vybíráni nejnadějnější mladí jachtaři 

z celé republiky. (V pozdějších letech se postupně do SCM propracovávala 

většina našich mladých závodníků.) Zdeněk musel ještě řešit nepříjemnost, 

když přišel o svého kosatníka Dominika. Náhrada se však našla brzy a ve 

vlastních řadách – nastoupila Sára, dcera Viktora Tkadlece. 

Už v zimě 2005 začal kluky Parůžkovi po teoretické stránce pravidelně 

připravovat Martin Kubový. Toto vzdělávání začalo záhy přinášet ovoce, když 

posádka J. Parůžek – Hálová poskočila na přední příčky. Obsadila v roce 

2006 druhé místo na MČR, čímž pro toušeňské Cadety získala vůbec první 

medaile z celkového pořadí, stejně jako titul v kategorii juniorů do 14 

let. K tomu přidali druhé místo v Poháru ČR a rovněž druhé místo do 14 let 

ve středoevropském poháru. Vydařený byl pro Toušeň zejména domácí pohárový 

závod na Nechranicích, kde se na stupních vítězů poprvé objevily obě naše 

posádky. Toušenští Cadeti se také poprvé zúčastnili mistrovství světa, 

v Maďarsku. Sbíraly ale především zkušenosti. Velkou pochvalou za svou 

trenérskou práci obdržel Parůžek st. – ocenění „trenér roku“ udělované ČSJ 

(získal ho znovu ještě 2013). U Zdeňka ml. se bohužel nevydařil přechod 

z mládeže mezi dospělé, po konci na Cadetu (věková hranice sedmnácti let) 

skončil s jachtingem úplně. 

Dospělí závodníci za Cadety nezaostávali, naopak. Winkler ml. 

vybojoval první velkou medaili pro toušeňské Firebally. Na ME ve Francii se 

s Tomášem Musilem umístili jako druzí! Outrata bral na MS veteránu podruhé 
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v řadě stříbro. Malou kaňku však přinesl konec s aktivním jachtingem 

Štěpána Tkadlece. Eva Čermáková uzavřela jachtařskou kariéru v Česku a 

následně se přestěhovala do Francie, na jachting a Firebally však aspoň 

nezanevřela. 

Sára Tkadlecová byla jako kosatnice zapůjčena do posádky Michaele 

Kořanové z Neratovic, úřadující cadetské mistryni. Byla to výhodná dohoda, 

protože dívky i společně na MČR roku 2007 zvítězily, a Toušeň se tak 

pyšnila prvním absolutním mistrem republiky na Cadetu! Současně posádka 

ovládla i pořadí Poháru ČR, což přineslo další premiérové prvenství. Také 

mezi Firebally jsme měli mistra ČR (Winkler) a vítěze poháru (Kubový). 

Outrata, už ve vyšší kategorii Grand Grand Master (60 – 69 let), na MS 

veteránů vybojoval stříbro. 

Parůžek st. v roce 2008 přijal další funkci. Byl zvolen předsedou ALT 

Cadet, kterým zůstává dosud. Druhý rok za sebou měl Jachtklub Toušeň vítěze 

mistrovství ČR i Poháru ČR jak v Cadetech, tak ve Fireballech, díky posádce 

J. Parůžek – Hálová a Kubovému (tentokrát s Čápem). Oběma Finnařům se znovu 

podařilo prosadit na stupně v Poháru ČR: Outrata byl druhý a Plecitý třetí. 

Domácí úspěchy se Cadetům a Fireballům vršily. Přidaly se však i 

mezinárodní. Kosatnice Tkadlecová s druhou ze sester Kořanových obsadily na 

MS 2009 v Argentině úctyhodné dvanácté místo. Na ME Fireballů ve Francii 

dokonce vybojoval Kubový v posádce s Čápem stříbro, svou první evropskou 

medaili. Absolvovali společně i MS v exotickém Barbadosu, kde skončili 

devátí. O rok později zase Verner – Winkler na domácím ME na Nových Mlýnech 

brali bronz, který znamenal první velkou medaili pro Vernera. Jako odměnu 

si posádka na další sezónu pořídila zbrusu novou loď. 

Březen 2010 přinesl novou tradici. Běh na lyžích se jako doplňkový 

sport v jachtklubu pěstuje už dlouho a někteří členové pravidelně absolvují 

domácí i mezinárodní závody. Tento rok se poprvé složil tým Jachtklubu 

Toušeň, aby se zúčastnil lyžařského běhu Krkonošská 70. Běželi Martin 

Plecitý, Štěpán Tkadlec, Winkler ml., Kubový a Cikrt. 

Jachtařská sezóna začala změnami. J. Parůžek skončil na Cadetu a 

rozhodl se rozšířit toušeňské Firebally. Loď měl zapůjčenou od Cikrta, 

který si v té době dával od jachtingu pár let pauzu, a kosatníka z Brna. 

Obě cadetské kosatnice přešly na kormidlo. Mládežnický tým se rozrostl o 

Tadeáše Tkadlece, který utvořil posádku se svou starší sestrou. Hálové 

kosatničila Zuzana Vychová z Neratovic. V juniorech na MČR hned vybojovaly 
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nové posádky medaile, Hálová s Vychovou zlato, sourozenci Tkadlecovi bronz. 

Sára ještě jako kosatnice absolvovala MS v Polsku, ale přes vyhlídky na 

zopakování dobrého výsledku se jim s původní kormidelnicí Johankou 

Kořanovou závod nevyvedl podle představ. 

Skončilo dlouholeté úřadování Martina Plecitého coby předsedy výboru. 

Pod jeho vedením byly celkově dokončeny převody veškerého nemovitého 

majetku klubu od státu, předjednal majetkové vyrovnání za pozemek pod 

čističkou s obcí, které bylo i s jeho spoluprací dokončeno v roce 2013, 

proběhla rekonstrukce loděnice v Toušeni a mimo jiné i kuchyně a koupelny 

na chatě ve Vítkovicích. Novým předsedou se stal Pavel Winkler ml. 

V Cadetech se rozdělila sourozenecká dvojice Tkadlecových. Tadeáš byl 

zapůjčen do Neratovic, k Sáře nastoupila na kosatku nová posila, Lucka 

Hálová. Na přelomu let 2011 a 2012 vyrazili Kubový s Winklerem na MS 

Fireballů do Austrálie a obsadili devátou příčku. Kubový pak v sezóně se 

svým stálým partnerem Ročkem získal bronz na ME v Itálii. Outrata zase 

v kategorii Grand Grand Master poprvé vyhrál evropský pohár finnařských 

veteránů. Tento úspěch dokázal zopakovat ještě třikrát, v letech 2014 – 

2016. 

Roku 2013 do klubu přistoupila zkušená jachtařka Eva Skořepová, 

několikanásobná medailistka a vítězka MČR, a mimo jiné šéfredaktorka 

časopisu Yacht. Omezila sice závodní jachting, ale přišla s vidinou 

mládeže, své dcery a možná dalších. Kubový se stal reprezentačním trenérem 

třídy Optimist a nakrátko přerušil svoji aktivní jachtařskou kariéru. 

Vítězství ve fireballském Poháru ČR si poprvé připsal Verner (společně s 

Winklerem) a na MS ve Slovinsku skončil třináctý (s Nápravníkem z ČYKU). 

Cestu k jachtingu si také našel jeho syn Kamil, jako kosatník na Fireballu, 

zaskakující zejména u svého otce. Na Cadetu Kačka Hálová po bronzu 

z předchozího roku brala stříbro. O stupínek výš už to ale nedotáhla, po 

sezóně s jachtingem skončila. Její konto z MČR Cadetů čítá devět medailí. 

Tkadlecová s L. Hálovou zase vyhráli Pohár. 

V květnu 2014 Jachtklub uspořádal na pozemku v Toušeni za finanční 

podpory MAS střední Polabí den otevřených dveří, na který dorazili také 

místní školáci. Velký ohlas se neočekával a ani nedostavil. Aspoň jsme 

mohli ukázat, že tu něco jako jachtklub existuje. Verner a Parůžek, čerstvě 

stříbrný z MČR, se zúčastnili ME na Shetlandech. Obsadili se svými 

kosatníky páté a šesté místo. Tkadlecová na Cadetu jako kormidelnice poprvé 
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vyhrála mistrovství ČR. Bylo to už s Eliškou Vychovou z Neratovic, protože 

Lucká Hálová přešla na kormidlo. Loď zdědila po sestře a kosatníkem se jí 

stal František Žalud, vnuk Franty Krumla. Fanda sice po půlroce skončil, 

ale k jachtingu se později vrátil, i když pak přestoupil do ČYKu. 

V březnu 2015 absolvoval Martin Plecitý po důkladné přípravě 90 km 

dlouhý Vasaloppet – závod v klasickém běhu na lyžích ve Švédsku – v čase 8 

hodin 13 minut. Bylo mu tehdy téměř 58 let. 

Sourozenci Tkadlecovi, již znovu závodící společně, obsadili dvacáté 

čtvrté místo na MS Cadetů v Itálii – nejlepší umístění toušeňských Cadetů 

na MS. Sára také začala závodit na skiffu 29er, který je obecně považován 

za přípravu na olympijský 49er. 

Jachtklub se poprvé rozrostl o třetí generaci aktivně závodících 

jachtařů. Roku 2016 začal na Cadetu Adam Winkler, o rok později se přidala 

jeho sestra Anička. Oba dva začínali s Luckou Hálovou. Sára Tkadlecová, již 

plně soustředěna na třídu 29er, se ještě spolu s bratrem zúčastnila svého 

druhého MS Cadetů v Argentině. Tentokrát jako kormidelnici se jí na podobný 

výsledek jako před sedmi lety dosáhnout nepodařilo. Brzy ji však čekala 

zářnější budoucnost. Na ME Fireballů 2016 v Itálii bral své druhé evropské 

stříbro Kubový a v téže lodní třídě získal titul na MČR, svůj první, J. 

Parůžek s Košvicou z Brna. 

Pozemek v Toušeni konečně došel oživení. Prostor před loděnicí, kde 

se dříve rozkládalo hřiště, si na jaře 2017 na provoz kiosku u cyklostezky 

podél Labe pronajal Jan Vafek z Toušeně. Pro obsluhu zde umístil zařízený 

přepravní kontejner, přichystal sezení, vybudoval dětské hřiště a postupně 

prostor dál zkrášloval. Občerstvení nesoucí název „Oddechoff“ se stalo 

oblíbeným místem, které navštěvují cyklisté i místní. 

Adam Winkler v témž roce, kdy ale z důvodu finanční podpory ČSJ 

hostoval v Neratovicích, na Cadetu získal titul z MČR. Na evropském poháru 

veteránů Finn skončil Outrata druhý v kategorii Legend (70 – 79 let), 

Martin Plecitý dokonce celkově čtvrtý a svou kategorii vyhrál. 

K významnému kroku na poli jachtingu došlo, když Jachtklub do svých 

řad přijal Slovenku Dominiku Vaďurovou, která se nedlouho předtím spojila 

se Sárou Tkadlecovou a utvořily posádku na lodi 49er FX. Na té dívky 

usilují o nominaci na olympijské hry v Tokiu 2020! Dominika již získala 

české občanství, takže po formální stránce byly všechny překážky 

kvalifikace zdolány. Teď už rozhodují výsledky. První šanci na kvalifikaci, 
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v dánském Aarhusu v roce 2018, se jim proměnit nepodařilo. Druhou budou mít 

na Novém Zélandu. 

Na cadetském MČR v roce 2018 se opakovala situace z předchozího roku. 

Vítězství tentokrát vybojovala druhá z Winklerových, Anička, ale ta pro 

změnu hostovala v ČYKu, takže oficiálně si Toušeň titul také nemůže 

připisovat. Podstatné však je, že mládež Jachtklubu je schopna výborných 

výsledků dosahovat, a s úspěchem snad v nich roste i chuť k jachtingu. 

V tom roce si také připsal své premiérové prvenství v Poháru ČR Tadeáš 

Tkadlec s kosatníkem Matyášem Pfeiferem, který v Toušeni hostoval z 

Neratovic. Další nadějí mládeže je Anička Skořepová, která začala závodit 

na Optimistu. 

Letošní rok přinesl zatím nejlepší čas na Krkonošské 70, poprvé pod 

šest hodin. Podepsal se pod něj tým Winkler, Cikrt, J. Parůžek, K. Verner, 

s přispěním Cikrtova synovce. Na vodě zaznamenal skvělé výsledky Kubový – 

druhý na domácím ME na Lipně, šestý na MS v Kanadě. Získali jsme dokonce i 

světový titul v kategorii žen na lipenském MS třídy RS 500! Zasloužila se o 

to Tkadlecová, která si z kosatky 49eru odskočila na kormidlo, s Houškovou 

z Dobřichovic. Měly však i smůlu, cestu za medailí v celkovém pořadí jim 

překazila zlomená ploutev v poslední rozjížďce. Historický moment přišel i 

na MČR Cadetů, Toušeň měla poprvé zástupce na všech třech prvních příčkách 

- Winkler jedna, Hálová dva, Winklerová tři. 

Vítkovická chata se udržuje v náležitě funkčním stavu a pomalu se 

uvnitř modernizuje (nově pohovka a zvednuté stoly ve společenské místnosti, 

postupné zvelebování jednotlivých pokojů). V Toušeni je v plánu oprava 

střechy hangáru na lodě. Nezbytné prostředky byly získány prodejem 

nepoužívané části pozemku ve Vítkovicích předsedovi Pavlu Winklerovi ml. za 

tržní cenu. 

Toušeňskému poháru je s nultým ročníkem dohromady už pětadvacet let. 

Mezi závodníky se těší velké oblibě, každého ročníku se v průměru účastní 

kolem 30 lodí a tradičními třídami jsou Fireball, Cadet a 420. Každoročně 

je závod součástí kombinace Skiregaty, jejíž zimní část se jako novoroční 

setkání jachtařů pořádá vždy na začátku ledna, pokud to sněhové podmínky 

dovolí. Jeden víkend na přelomu zimy a jara je také věnován klubovému 

soustředění ve Vítkovicích. 

Vraťme se ještě na okamžik ke shrnutí jachtařských výsledků. Pouze 

jedinkrát od roku 2007 neměla Toušeň vítěze v Poháru Fireballů – po jednom 
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vítězství si připsali Verner s Winklerem a J. Parůžek, o zbytek se postaral 

Kubový. Za stejné období měla Toušeň vítěze poháru mezi Cadety šestkrát. 

O titul mistra ČR ve Fireballech se momentálně Toušeň dělí potřetí 

v řadě – Kubový dvakrát, Parůžek jednou. Celkově na MČR od roku 2002 – tam 

až totiž sahá online databáze ČSJ – vybojovali naši Fireballisté 

následující medaile: 8 zlatých, 8 stříbrných, 3 bronzové. Mládež na Cadetu 

k tomu za stejné období přidala neskutečných 7 zlatých, 9 stříbrných a 5 

bronzových, plus šestnáct dalších v kategorii juniorů do 14 let (dohromady 

37!). 

Od svého prvního vítězství na MS veteránů v roce 1994 Finn přidal 

Outrata ve svých kategoriích další dva tituly a k tomu čtyři stříbra a 

bronz. Na evropských pohárech veteránů zvítězil čtyřikrát a jedno vítězství 

zaznamenal i Plecitý. Fireballisté vybojovali čtyři evropská stříbra 

(Kubový tři, Winkler jedno) a tři bronzy (Verner s Winklerem, Kubový). 

Od samotného počátku klubu v roce 1969 doba pokročila. Doprava na 

závody se zjednodušila a zrychlila. Kvalitní jachtařský oděv nesrovnatelně 

zpohodlnil pobyty na vodě. Domácí výroba sportovních lodí, i kdyby si na ni 

někdo v zaneprázdněném světě dokázal najít čas, se už neslučuje se 

schopností konkurovat – profesionální výrobci dosahují nesrovnatelně vyšší 

výkonnosti a pořídit si loď od nich je takřka nutnost. Jachting se stal 

sportem, který při nejlepším není levný. Lodě však obecně vzato mají větší 

kvalitu a výdrž a nevyžadují zdaleka tolik péče. Čas zkrátka vystřídaly 

peníze. Toušeň se dokázala vývoji přizpůsobit a i díky tomu může nadále 

sbírat úspěchy. 

Navzdory těmto změnám však i po padesáti letech jedno v Jachtklubu 

Toušeň přetrvává – naplno žije jachtingem. Tak si přejme, ať to vydrží 

nejmíň dalších padesát let. 

 

 

 

 

Zapsáno 5.9.2019 

u příležitosti oslavy 50. výročí jachtklubu 

Jiří Parůžek 


