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Jana 

Narodila se v roce 1991 v České republice 

do sportovní rodiny s větrem v krvi. Od 

raného dětsví provozovala všemožné 

sporty. Od závodního plavání, které 

provozovala od 7 let  až po osudový 

windsurfing. Na prkno s plachtou se porpvé 

Jana postava ve 12 letech a byla to doslova 

láska na první pohled. Windsurfingovým 

domovem se jí stala vodní nádrž 

Nechranice, kde s otcem a bratrem denně pilovala techniku jízdy a studovala 

chování větru a vody.  Od roku 2007, kdy naskočila do dospělé kategorie je českou 

windsurfingovou jedničkou mezi ženami. Též je jedním z nejlepších windsurferů 

ve třídě Raceboard na světě. Jana stála čtyřikrát na stupni vítězů na Mistrovství 

světa a jednou na Mistrovství Evropy. Je vícenásobná mistryně ČR a jachtařka 

roku. 

Sezónu 2018-2019 se rozhodla přestoupit do olympijské třídy RS:X, kde se v tváří 

v tvář střetne s těmi nejlepšími, aby zabojovala olympijské hry v Tokiu 2020 a 

přivezla vysněnou medaili. 

Dosavadní úspěchy 

2018 

 2 místo na Mistroství Evropy, Raceboard - Riga, Lotyšsko 

 3 místo na Mistroství Světa, Raceboard - Blanes Španělsko 

 1 místo Central European CUP - CZ, SVK, HUN, POL 

 2 místo Baltik CUP - Riga, Lotyšsko 

 1 místo Mistroství ČR, ženy - Nechranice, Česká Republika 
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2017 

 5 místo na Mistroství Evropy, Raceboard  - Balaton, Maďarsko 

2015 

 3 místo na Mistroství světa, Raceboard – Soboty, Polsko 

2013 

 2 místo na Mistroství světa, Raceboard - Nové Mlýny, Česká Rep. 

 1 místo Mistroství ČR, ženy - Nové Mlýny, Česká Rep-  

 1 místo Mistroství Polska, ženy - Sopoty, Polsko 

 Jachtařka roku 2013 

2010 

 3 místo na Mistroství světa, Raceboard - Liepaja, Lotyšsko 

 1 místo Mistroství ČR, ženy 

2009 

 2 místo na Mistroství světa, Raceboard - Warnemünde, Německo 

 1 místo Mistroství ČR, ženy 

2008 a 2007 

 1 místo Mistroství ČR, ženy 

Cíl sezony 2019  

Stát se Mistryní Evropy ve třídě Raceboard, které se koná na Nových Mlýnech 

v České Republice 

Stát se Mistryní Světa ve třídě Raceboard, 

Účast na RS:X závodech 

Umístit se do 20 místa na Evropském a Světovém šampionátu třídy RS:X  

Kvalifikovat se na Olympijské hry v Tokiu 2020 

Najít a vybudovat silné sponzorské vztahy 

Být vzorem pro mladé windsurfery a sportovce v České republice a ve světě. 
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Rozpočet 2019 

Být tím nejlepším znamená mít podmínky jako ti nejlepší. Jana potřebuje každou 

pomoc, pokud má být dostatečně konkurence schopná a čelit těm nejlepším. 

Sezónní rozpočet představuje částku 60 000 EUR. Rozpočet se skládá z 

potřebného windsurfing vybavení, nářadí, startovného, nákladů na cestování, 

bydlení, sportovní doplňky a profesionální zdravotní péče. Značnou a důležitou 

položkou je plat zahraničního trenéra, 23 000 EUR. Sportovní oblečení, výživové 

doplňky jako podpora jsou také potřebné a vřele vítány. 

Rozpočet 2019 EUR CZK 

Windsurfing vybavení 13 874 EUR 360 724 Kč 

Trenér 230 EUR/denně, potřeba 100 tréninkových dnů 23 000 EUR 598 000 Kč 

Cestování, živobytí, startovné  20 000 EUR 520 000 Kč 

Výživové a sportovní doplňky, zdravotní péče 2 500 EUR 65 000 CZK 

Celkem 59 374 EUR 1 543 724 Kč 

   

Směnný kurz EUR/CZK = 26 Kč, pro větší detail našeho rozpočtu nás prosím kontaktujte. 

 

Co se nabízí sponzorům 

Jana se velmi těší na Vaší podporu. Jana je připravena propagovat Vaší značku a 

produkty. Vaše jméno bude přímo připojeno na oficiální web janaslivova.com. 

Hlavní partnerům bude nabídnut prostor pro jejich logo na závodní plachtě. Jana 

je velmi aktivní na sociálních sítích, jako je Instagram a Facebook.  

Je připravena propagovat Vaší společnost, značku. Sdílet přednosti Vašeho 

produktu a služby se svými fanoušky, folowers a pomocí nástroje Instastories 

přímo odkazovat na Váš web a eshop. Jana je připravena být blíže Vašim 

zákazníkům prostřednictvím účasti na zvláštních příležitostech, událostí a 

seminářů 

……a sen se stane skutečností! 
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