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Zpráva o činnosti SCM 29er v roce 2015

Sezóna 2015
V letošním roce bylo ve Sportovním centru mládeže lodní třídy 29er celkem 10 posádek. Ty
byly rozděleny do dvou výkonnostních skupin. Ti lepší se pak mohli zúčastnit zahraničních
soustředění a závodů pod vedením trenéra SCM. Druhá skupina měla tutéž možnost, ale
musela přijet ještě s jedním pomocným trenérem a člunem, který dohlížel na bezpečnost. Je
nutno podotknout, že trénování velké skupiny v silném větru je poměrně riskantní. V naší
flotile již došlo k jednomu zranění (zlomená ruka) a během závodu byl navíc z lodě za krk
vytažen, spinakrovou otěží druhé lodě, jeden ze závodníků. Naštěstí se nic nestalo, ale bylo
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Posádka Šimon
Mareček a Jan
Svoboda si vyjela
dotovanou účast
na ISAF Youth
Sailing Worlds v
Malajsii 2015

to nesmírně nebezpečné. Proto věnujeme a budeme věnovat bezpečnosti zvýšenou
pozornost.
Trénovat se letos začalo v únoru ve Slovinsku, kde panovaly perfektní povětrnostní
podmínky a vítr postupně gradoval. Posádka Tkadlecová / Maršálková se za týden zvládla
48 krát převrátit, ale soustředění je posunulo hodně kupředu. V březnu již posádky
trénovaly a závodily na Lago di Garda. Zde se hned 2 posádky dostaly do TOP 10.
Staňková / Kořanová obsadily 5. místo a 1. z dívek a Brabec / Dvořák 7. místo. Pak už
následovaly soustředění na domácích vodách, tedy Nechranicích, Nových Mlýnech a Lipně.
To bylo poslední přípravou před Mistrovstvím Evropy v Medembliku. Tam se výborně
předvedla posádka Staňková / Kořanová, které se probojovaly do stříbrné skupiny a
celkově skončily na 57. místě ze 129 lodí. Tato posádka měla ještě větší ambice, ale celé
jaro se potýkala se zraněními a řadou problémů. Posádka Brabec / Dvořák bojovala v
bronzové skupině, stejně jako Hakl / Vácha. Mareček / Svoboda skončili ve smaragdové a
tam alespoň dokázali vyhrát poslední rozjížďku ve velmi náročných povětrnostních
podmínkách. Pak následovaly akce opět na českých vodách a na závěr sezóny se tým
vydal opět na soustředění na Lago di Garda, kde jsme sezónu zakončili evropským
pohárem. Zde se posádka Mareček / Svoboda jen těsně na shodu bodů neprobojovala do
zlaté skupiny a Vítovec / Šindelář dokázali vyhrát jednu velmi větrnou rozjížďku. Koncem
listopadu pak na Gardu vyrazila ještě posádka Mareček / Svoboda, kteří se snaží o
maximální prodloužení sezóny, jelikož na přelomu roku startují v Malajsii na juniorském
mistrovství světa ISAF.
Co se podařilo
Podařilo se opět o obrovský kus posunout výkonnost našich závodníků. Ti nejlepší se v
jejich teprve druhé sezóně na 29eru mohli směle měřit s mnohem zkušenějšími jachtaři z
jiných zemí. Podařilo se udržet dobrou účast na regatách a zvýšil se i zájem o zahraniční
regaty a především výsledky. Navíc posádky samy začaly více i samostatně trénovat. Na
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mítinku v Maďarsku si navíc posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda vyjela bezplatnou
účast na ISAF Youth Sailing World v Malajsii 2015.
Co se nepodařilo
Nepodařilo se zajistit větší nasazení u některých posádek. Účast na soustředěních nebyla
zdaleka 100% a i na domácích akcích se objevovaly především ty výkonnostně lepší týmy.
Zklamáním je rozpad nadějné posádky Hakl / Vácha. Kormidelník, který jej inicioval dodnes
neoznámil trenérovi důvody jeho rozhodnutí. A vlastně i o celém postupu vím jen od
kosatníka. Díky častým zraněním se nepodařilo dostatečně připravit posádku Staňková /
Kořanová, které byly adeptky na medaili v kategorii dívek na ME. Co je ale mnohem horší,
že po jejich přechodu na olympijskou třídu 49er FX se nepodařilo najít dostatečné finanční
krytí, aby posádka mohla pokračovat ve svých výkonech. Je to obrovská škoda a
koncepční chyba a velké varování do budoucna. Pokud máme vychovávat nadějné
závodníky, pak musíme zajistit jejich plynulý přechod na olympijské třídy. Podporujeme
mládež a mládežnickou reprezentaci a pak až dospělé reprezentanty. Je ale třeba dál
závodníků šanci se předvést alespoň ve dvou sezónách ve světovém poháru. Výchova
jachtařek Staňkové a Kořanové stála obrovské prostředky a věřím, že do dvou let by mohly
předvádět dobré výkony. Je škoda, že už to vlastně nezjistíme.
Hodnocení posádek
Mareček / Svoboda - Posádka zvítězila v žebříčku, v poháru a vybojovala 2. místo na
Mistrovství ČR. Navíc na Eurocupu na Lago di Garda jen těsně nepostoupila do zlaté
skupiny. Oba mají dobré nasazení, pracují na fyzické kondici a směřují kupředu.
Hakl / Vácha - Tato posádka měla skvělou sezónu. Umístila se na 2. místě v žebříčku, ale
medaile z MČR jim utekla. Na ME bojovali v bronzové skupině a zejména na podzim
výrazně zrychlili. Pak přišel ale zlom a kormidelník ukončil závodění se současným
kosatníkem.
Brabec / Dvořák - Tým dobře pracoval a postupně se zlepšoval. Dokázal vyhrát jeden
pohárový závod a také na ME si nevedl špatně. Pak ale kormidelník odletěl na studijní
pobyt do USA a sezóna pro ně předčasně skončila.
Staňková / Kořanová - Naše nejlepší posádka předváděla od jara příkladné nasazení a
skvělé výkony. Pak ale přišla série zranění a tým se nestačil dostatečně připravit na ME.
Nakonec posádka postoupila do stříbrné skupiny, kde bojovaly s těmi nejlepšími dívčími
posádkami světa. V létě pak tým přešel na olympijskou třídu 49er FX, kde po nadějném
úvodu skončil, pro nedostatek financí.
Vítovec / Šindelář - Nově složená posádka měla nasazení a velkou snahu se zlepšovat. Na
jaře byly výsledky nepřesvědčivé, ale kormidelník potřeboval čas, aby se rozjezdil a zvykl si
na svůj nový post. Od května šla výkonnost rychle nahoru a tým se stal u nás jedním z
nejrychlejších v silném větru. Posádka vyhrála jednu rozjížďku na větrném podzimním
Eurocupu na Lago di Garda.
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Tkadlecová / Maršálková - Další nově složená posádka měla velké nasazení a vydržela
počáteční neúspěchy. Pak se projevila velká zkušenost a tým se začal rychle zlepšovat. Na
podzim měla ale posádka mnohem menší nasazení, než v úvodu. Navíc je nutná spolupráce
s kondičním trenérem.
Šugárová / Kováčová - Tato posádka se účastnila především závodů a soustředění spíše
vynechávala. Pokud měly čas trénovat, tak šel výkon nahoru, tedy zejména pak v závěru
sezóny, kdy dokázaly dojet na 4. a 5. místě v Poháru ČR.
Pavlíková / Pokorný - Nově složená posádka zahájila až na mistrovství republiky. Oba mají
snahu, ale na dobrý výsledek zatím čekají.
Ott / Konopík - Velmi mladá posádka, která investovala do své tréninkové lodě a účastnila
se všech domácích akcí. Tým má dobré nasazení a spoustu let v mládežnické třídě před
sebou.
Keblová / Švíková - Obě dívky závodily na té nejvyšší úrovni na Optimistu a 29er byl spíše
tréninkovou třídou, aby byl zajištěn následný plynulý přechod.
Klimeš / Šustek - Nově složená posádka s kosatníkem, který neměl zkušenosti z malých
lodí. Tým má velkou snahu a věnuje hodně času i individuální přípravě, ale výsledky tomu
zatím neodpovídají.

Žebříček Sportovního centra mládeže 29er
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Plány pro rok 2016
Pro nadcházející rok byl výrazně zredukován počet členů SCM 29er. Navrhuji pouze 3 a 1/2
posádky. Bude tak více prostoru pro práci s těmi skutečně nejlepšími, jejichž výkonnost tak
poroste rychleji. Posádky ale budou muset zainvestovat do nového vybavení (nové ploutve
a kormidla, napínáky vantů a především nové plachty). Také plánujeme spolupráci s
kondičním trenérem a s trenéry v zahraničí.
Sezónu chceme zahájit v únoru v chorvatském Zadaru a pokračovat v březnu na Lago di
Garda, kde týmy absolvují první závod. V dubnu se bude trénovat na našich vodách, ale
několik posádek vyrazí na Eurocup do Francie. Na květen plánujeme velké třídové
soustředění se zahraničním trenérem i se zahraničními posádkami. Květen a červen bude ve
znamení Gardy, Lipna a Kielu. V červenci má forma vrcholit účastí na Lipenském týdnu a
mistrovstvím Německa, které budou poslední průpravou před historicky první naší účastí na
mistrovství světa, které se koná v Medembliku v Holandsku. Na další část roku je na
programu několikrát Garda a závody na našich vodách. Především pak mistrovství ČR a
Eurocup na Nechranicích, kterému bude opět předcházet velké třídové soustředění pro
všechny závodníky. Absolutní závěr roku pak bude patřit Gardě a závěrečnému Eurocupu.

* Tabulka je předběžná a probíhá průběžné doplňování
Trenér SCM se bude věnovat užší skupině závodníků, ale jako třídový trenér uspořádá i dvě
velká soustředění pro všechny naše závodníky. Pro ně bude velkou motivací se této akce
zúčastnit a tak počítáme s celkově lepší účastí a nasazením.
Cílem je také užší spolupráce s kondičním trenérem, psychická příprava závodníků a
významné zlepšení komunikace posádek.
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Navržení závodníci do Sportovního centra mládeže 29er pro rok 2016
1. Šimon Mareček (YC Brno) 1999 / Jan Svoboda (LS SK Kroměříž) 1999
2. Václav Brabec (YC CERE) 1998 / Martin Vácha (TJ LS Brno) 1998
3. Sára Tkadlecová (Jachtklub Toušeň) 1999 / Blanka Maršálková (TJ LS Brno) 1998
4. Lucie Keblová (Český Yacht Klub) 2000
Těchto sedm závodníků navrhuji VV ČSJ k zařazení do Sportovního centra mládeže lodní
třídy 29er pro rok 2016. Po dohodě s ALT a především KVS došlo k zásadní redukci počtu
navržených z 10ti na 3,5 posádky. To umožní lepší možnost práce s nadějnými posádkami a
bude to i větší motivací pro ostatní. Bylo zvažováno zařazení posádky Vítovec / Šindelář, ale
kosatník bude do června v USA.
Mareček / Svoboda - tato posádka podává vyrovnané výkony a stále patří mezi nejlepší.
Dokáže zabodovat i v zahraničí a letos si na mítinku v Maďarsku vyjela bezplatnou účast na
ISAF Youth Sailing Worlds v Malajsii.
Brabec / Vácha - tato posádka se záměrně nově složila. Jejich cílem je maximální nasazení
a účast na všech regatách a soustředěních. Václav Brabec je zkušený kormidelník a Martin
Vácha je považován za jednoho z našich nejlepších kosatníků.
Tkadlecová / Maršálková - v současné době naše nejlepší dívčí posádka. Kormidelnice je
velmi zkušenou jachtařkou. Posádka chce do nové sezóny vstoupit s větším nasazením.
Jejich cílem je účast na všech významných regatách.
Keblová - naše nejúspěšnější mladá jachtařka současnosti, která ukončila kariéru na
Optimistu a se stejnou intenzitou se chce nyní vrhnout na závodění na 29eru. Její kosatnice
bude ale letos ještě pokračovat na Optimistu a tak bude Lucie trénovat s více kosatníky. V
nasazení je příkladem pro všechny a považuji za důležité, aby v SCM pokračovala v
dosažených výkonech.

Navržené posádky pro přidělení lodí 29er ČSJ pro rok 2016
Šimon Mareček 1999 / Jan Svoboda 1999 - 129 kg
Václav Brabec 1998 / Martin Vácha 1998 - 134 kg
Sára Tkadlecová 1999 / Blanka Maršálková 1998 - 135 kg
Lucie Keblová 2000 / Kateřina Švíková 2001 - 113 kg
Matěj Vítovec 1999 / Vojtěch Šindelář 1998 - 127 kg
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Adam Ott 2001 / Matěj Konopík 2000 - 132 kg
Anna Milerová 1997 / Klára Houšková 1998 - 115 kg
Barbara Pavlíková 1999 / Jan Pokorný 1994 - 112 kg
Kristýna Šugárová 1996 / Tereza Kováčová 1994 - 121 kg
Jonatán Klimeš 1999 / Benjamin Šustek 2000 - 125 kg

Do výběru SCM a pro přidělení lodí se ve stanoveném termínu přihlásilo celkem 11
posádek. Ondřej Müller a Mikuláš Vaszi budou ale ještě rok aktivně závodit na Optimistu.
Opožděně se ještě přihlásil Ota Dvořák, který je velmi dobrý kosatník, ale nikdo z
kormidelníků se k němu nenahlásil. S Lucií Keblovou jezdit nebude a chce se věnovat
především škole. Vypadla posádka Staňková / Kořanová a Hakl / Vácha. Nově přichází
Milerová / Houšková a Ott / Konopík, kteří už odjezdili sezónu na starší lodi. Navržení
adeptů nebylo tedy nikterak složité. V příštím roce ale počítáme s mnohem složitější situací.
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