
Do tréninku jsem se přidal až po závodě, který zbytek týmu absolvoval. 

První den mé účasti jsme začali hned ráno brífinkem, kde nám Ian sdělil, jak bude následující trénink probíhat. Poté šel 

zbytek týmu do posilovny a já šel strojit loď. Na vodě jsme trénovali stání u bójí (Jako na startovní čáře). Poté jsme přešli na 

cvičení, které nás zdokonalí v rychlém zastavení a rozjetí lodě a následovalo cvičení dvojobratů, jak v nízké, tak vysoké 

rychlosti. Trénink jsme zakončili rychlostním cvičením. Většinu těchto cvičení natáčel aby nám mohl při brífinku názorně 

ukázat co bychom měli zlepšit. Samotný brífink byl sice trošku delší, ale to je způsobeno tím, že mluví anglicky a mluví 

pomaleji abychom mu rozuměli. Styl rozebírání tréninku se mi velmi líbí, protože nám vše podrobně vysvětlí a ukáže na 

videu, případně nakreslí či předvede na lodičkách na magnetické tabuli. Vše co nám řekl jsem si následující den vyzkoušel a 

byl jsem příjemně překvapený, jak to fungovalo. 
 
Druhý den bylo ráno totožné tomu předchozímu. Probrali jsme co budeme na vodě dělat a šli jsme na vodu. Opět jsme 

trénovali stání u bójky a po brífinku předchozí den jsem byl schopný mnohem lépe držet výšku a nesplouvat po čáře. Dále 

jsme se zdokonalovali v objíždění bójí a výjezdu od nich. Přišel jsem na pár věcí, které dělám špatně a s Ianem jsme je 

probrali a vymysleli jak se v nich zdokonalit. Nakonec jsme opět cvičili rychlost. Brífing probíhal stejně jako předchozí den. 

 
Třetí den bylo velmi větrno a tak jsme šli na vodu až v poledne, ale stejně jsme jezdili ve velmi silném větru. V takovýchto 

podmínkách jsem na Standartu ještě nejezdil. Opět jsme trénovali udržení se na své startovní pozici a myslím si, že je dobře 

že se této dovednosti věnujeme, protože start je základ celého závodu. Trénovali jsme akceleraci a poté jsme přešli do 

trénování rychlosti ve vlnách. Na brífinku jsme probrali jak lépe dosáhnout větší efektivity při vyvažování a jak dostat loď 

pod kontrolu na zaďak. 

  
Celkově trénink s tímto trenérem hodnotím jako velmi pozitivní a přínosný. Jelikož je to můj první zahraniční trenér, nemůžu 

srovnávat, ale jeho přístup se mi velmi líbí. Vše se nám snaží podat co nejjednodušeji a názorně. Trénink mi dává spoustu 

nových zkušeností a dovedností, které se mi dozajista budou hodit při závodech. 

  
S Ianem jsem velmi spokojený.  

 

 
S pozdravem Ben Přikryl 

 


