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Závěrečná zpráva
Sportovní centrum mládeže - 29er
Popis
Na začátku loňského roku bylo zakoupeno 10 plachetnic lodní třídy
mládežnických jachtařských skifů 29er. Následně byla vybrána skupina mladých
jachtařů, kterým byly lodě po podpisu smlouvy přiděleny. Byl také vybrán David
Křížek, jako trenér této nové lodní třídy.
Během roku byla zorganizována celá řada soustředění a tréninků na různých
vodních plochách - Lipno, Nechranice, Nové Mlýny a jedna velká akce v
zahraničí na Lago di Garda.

Seznam soustředění 2014 SCM 29er
• Lipno (11.-13. dubna)
• Nechranice (19.-21. dubna)
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Nechranice (1.-4. května)
Lipno (8.-11. května)
Nové Mlýny (15.-16. května)
Lipno (2.-6. června)
Lipno (27. června - 6. července)
Lipno (17.-22. srpna)
Nové Mlýny (11.-12. září)
Nechranice (25.-26. září)
Lago di Garda ITA (25. října - 2. listopadu)

Zároveň bylo zorganizováno několik odpoledních tréninků na Nechranicích.

ALT 29er zorganizovala během sezóny 4 regaty na Lipně, Nových Mlýnech a
Nechranicích. Nové Mlýny se pro bezvětří neodjely.
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Hodnocení
Úvod sezóny byl věnován především nácviku techniky jízdy, částečně trimu a jen
minimálně taktice. To se v průběhu sezóny postupně měnilo a závodníci se s
každým dalším tréninkem a závodem zlepšovali. Na závěrečné regatě na Lago
di Garda pak bylo vidět, že v natrénovaných podmínkách někteří dokázali
konkurovat i mezinárodnímu poli.
Jednoznačně nejlepší posádkou sezóny 2014 byla Nikol Staňková a Johana
Kořanová. Ty podávaly po celou sezónu perfektní výkony a rychle postupovaly
vpřed, což se projevilo i na mezinárodních výsledcích. Posádka Šimon Mareček
a Jan Svoboda dokázala obsadit i přes svůj velmi mladý věk skvělé 2. místo v
Poháru ČR, když sezónu zakončili vítězstvím. A to i přesto, že se kosatník této

posádky na závodech na Lipně zranil a byl na delší dobu nucen přerušit trénink.
Další posádkou z úspěšné trojice byl Václav Brabec a Ota Dvořák. Tato posádka
má velkou snahu a nasazení, ale někdy chybí větší uvolněnost, která by jistě
pomohla k lepším dojezdům. Je třeba si uvědomit, že jachting musí být
především radost a užívat si divokou jízdu na skifu. Výsledky se pak obyčejně
dostaví ruku v ruce s tréninkem. Stabilní dojezdy na 4. místě předváděl David
Skála a Jan Pokorný. Dobře si vedla i Blanka Maršálková a Radka Klusáčková.
Dozařazeným týmem během sezóny byl David Hakl a Martin Vácha. Ti
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projevili velkou snahu a nasazení. Posádka Michal Koštýř a Matěj Vítovec měla
ze začátku velké problémy, a to zejména díky malé hmotnosti. Postupně se ale
projevily nesporné kormidelnické schopnosti Michala a Matěj se velmi slušně
rozjezdil na kosatce. Hůře už si vedl Jonatán Klimeš s Vojtou Šindelářem.
Posádka měla dobré nasazení, ale Jonatán si hůře zvykal na novou techniku
jízdy. Veronika Živná se Šimonem Seidlem, měli vlastní tréninkový plán v
zahraničí a akcí SCM se ani jednou nezúčastnili. Kristýna Šugárová a Tereza
Kováčová zahájily přípravu později, až když se pro ně uvolnila loď. Nejhůře si

vedla Bára Smolařová s Nikitou Kulhánkovou, ale na konci sezóny přišla do
posádky Tereza Šamšulová a je zde vidět patrný výkonnostní vzestup.
Tým SCM má na Nechranicích velmi dobré zázemí. Rovněž motorový člun pro
trenéra byl perfektní a vyhovoval trénování této velmi rychlé lodní třídy.
Velkou pomocí bylo lipenské soustředění a coachování s Robem Partridgem,
který je mistrem světa na 29eru a pomohl našim posádkám nejen s trimem, ale
také s technikou jízdy a manévry.
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Výhled
V letošní sezóně se chceme zaměřit již více na přípravu v zahraničí a na
mezinárodní regaty. Sezóna začíná soustředěním v únoru ve Slovinsku a v
březnu v Itálii, kde je akce zakončena mezinárodní regatou. Vrcholem by mělo
být mistrovství Evropy v Holandsku. Zároveň chceme ale využívat poměrně
velké domácí flotily a organizovat akce i na domácích vodách.

Závěr
Je patrné, že se za loňskou sezónu podařilo velmi dobře rozběhnout novou
mládežnickou třídu, za což patří Českému svazu jachtingu velké poděkování.
Moderní jachtařské skify jsou určitě tou správnou cestou pro mladé jachtaře. V
budoucnu je potřeba více tlačit na závodníky, aby měli větší povinnosti vůči
pronajímateli lodí, tedy ČSJ. Pokud se některá z lodí uvolní, pak je třeba
nepodlehnout nátlaku rodičů, ale udělat výběrové soustředění pro všechny
uchazeče.
Jako trenér Sportovního centra mládeže děkuji za projevenou důvěru a těším se
na další společnou spolupráci v nadcházejících letech.
Za SCM 29er
David Křížek

Více informací na stránkách Sportovního centra mládeže: www.cere.cz (SCM).
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