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      Po soustředění na horách měli všíchni členové týmu Laser pokračovat do 15. 2. v kondiční 

přípravě a věnovat se studiu, protože nás čekal náročný blok dvou soustředění na Mallorce. 

     Objednali jsme letenky a trajekt a já jsem spolu s druhým řidičem vyrazil 16. 2. směr Palma de 

Mallorca. Vezli jsme devět lodí a člun VSR. Na první soustředění přiletělo za tři dny 7 členů našeho 

týmu, jmenovitě Kačka Švíková, Bára Košťálová, Klára Himmelová, Markéta Bauerová, Víťa 

Moučka, Jirka Himmel, Mario Nuc a Ben Přikryl, který absolvoval sólo cestu s bratry Jirkou a 

Jakubem Halouzkovými po vlastní ose. 

     První týden soustředění, resp. 2-3 dny jsme neměli úplné štěstí na počasí, bylo poměrně chladno, 

déšť a vítr o síle 4 – 5 m/s, vlny do 1 m, což se v posledních dvou dnech změnilo, přišlo slunce i 

silnější vítr. 

     Šlo o letošní první aktivní pobyt na vodě, proto jsme se soustředily na trénink koordinace 

pohybů na lodi, trim, krátké stoupačky, obraty na všech kursech, probírali jsme témata týkající se 

pohybu na startu, první postartovní fáze stoupačky a „tah“ na návětrnou bóji. 

     Bohužel Víťa Moučka druhý den podlehl viróze a trénink pro něj skončil. Bratři Halouzkovi, 

Mario a Ben (všichni na Las) trénovali na střídačku s námi a s jinými zahraničními skupinami, 

Jakub byl po mojí dohodě se Stevenem le Favrem přizván k tréninku s holandským juniorským Top 

týmem. Kačka, Bára a Víťa byli na Lar, Klára, Markéta a Jirka na L47. 

     Po pěti dnech tréninku jsme se všichni letecky přesunuli domů, následovalo jeden a půl týdne 

školy, u některých prázdniny a já jsem s předstihem znovu odcestoval na Mallorku, tentokrát se 

šéftrenérem Michaelem Maierem. 

     Na druhý trénink přiletěli všichni (včetně Barbory Švíkové) plánovaně 8. 3. a začala intenzivní 

příprava tréninkové fáze na vodě, na blížící se MEJ L47 v řeckém Patrasu. 

     Tento týden byl ve znamení teplého, větrného počasí o síle větru 4,5-12 m/s s vlnami do 3 m 

výšky. Byla to ideální příležitost na trénink dlouhých kursů stoupaček, tréninku raumů a zaďáků v 

kombinaci s náročnými vlnami, které jsme náležitě využili. Myslím, že si většina tyto podmínky 

náležitě užívala. Hlavní důraz byl na trénink startů, techniky jízdy proti větru, techniky sjíždění vln 

na zadní a zadoboční kurs. Soustředili jsme se významně na taktiku na startech, první a následná 

fáze stoupačky, volba směru při přechodu na zadní kurs, volba směru při dojezdech na bránu práce 

s trimem ne všech kursech atd… 

 

     Mimo to, bratři Halouzkové strávili na Mallorce nepřetržitých 5 týdnů tréninku, až do závodu 

Princes Sofia Mallorca a na druhou fázi přípravy za nimi dorazil i Ben Přikryl, aby se na tuto regatu 

mohli připravit pod vedením trenéra Iana Clingana, který je pak v regatě koučoval. Martina 

Bezděková se intenzivně připravovala na sezónu ve španělském Cádizu, odkud za námi dorazila na 

další trénink své skupiny na Palmě a i ona se zde připravovala na PS Mallorca. 

 

     Hodnocení přípravy, její struktury, plnění a efektivity u dospělejší skupiny Laser týmu, resp. 

jednotlivých členů této části týmu, provedu v polovině sezóny i na základě výsledků na soutěžích.   

 

Hodnocení nejmladších členů týmu po zimní přípravě: 
 

Víťa Moučka – tradičně výborně fyzicky silově a vytrvalostně připraven, evidentně si dobře 

uvědomuje, že kondice je základ úspěchu. Výborně se s ním pracuje, je pozorný, výborně na vodě 

komunikuje, poslouchá, co je mu vytýkáno, sám zhodnotí řadu chyb, kterých se dopustí, reaguje 

velmi dobře na povely. V tréninku je velmi aktivní a ke svému vybavení velmi precizní. 
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Jirka Himmel – je mladý, evidentně zanedbává fyzickou část přípravy nebo ji neprovádí v 

dostatečné intenzitě, dynamická síla mu tolik nechybí, je ale zcela nezbytné zaměřit trénink kondice 

na silově vytrvalostní parametry.  V tréninku je zatím velmi nedůsledný, vstává poslední, kdy už 

jsou ostatní na rozcvičce, je často poslední na vodě, velmi zdržuje ostatní členy i trenéra. 

Je méně pozorný a často nevnímá, co je mu vytýkáno, chybí zpětná vazba. Je důležité, aby si 

uvědomil, že v komunikaci je základ úspěchu, dělá vše příliš po svém. Je nutné říci, že pokud se u 

něho nezlepší kondice, tak není šance se posunout v technice! Zatím veliké problémy s ovládáním 

lodi v náročnějších podmínkách. Je nutné zaměřit se na pravidelnost a četnost stravování a přibírat 

na hmotnosti. Jirka není nešikovný, jen je potřeba více chtít a být v mnoha ohledech důslednější. 

 

Kačka Švíková – výborně silově a vytrvalostně připravena, nepodceňuje důležitost fyzické 

přípravy, velmi dobře se s ní pracuje, je pozorná, komunikativní, důsledná, naslouchá radám, 

uvědomuje si chyby, které udělá. Stejně jako Víťa má Kačka vzorný přístup ke svému sportovnímu 

vybavení a v tréninku je velmi aktivní. U Kačky je nutné zaměřit se na zlepšení taktiky a lepších 

náměrů na bóje, zároveň je nutné pracovat s psychikou, je často zbytečně nervózní a je nutné být v 

těsných soubojích více razantní. Výrazně se zlepšila a pochopila jízdu na zadní kurs a sjíždění vln a 

to samé platí i o raumu. Kačka je veliká bojovnice. 

 

Klára Himmelová – na svůj věk je výborně silově a vytrvalostně vybavena, stejně jako Kačka si 

dobře uvědomuje potřebu dobré fyzické kondice k tomu, aby se mohla zlepšovat v technických 

dovednostech. Je důsledná, poctivá, zvídavá, velmi dobře se mi s ní spolupracuje, dobře 

komunikuje, nad radou trenéra přemýšlí, velmi dobře na vodě reaguje, má prostorové vnímání na 

vysoké úrovni – velmi dobré náměry, výborně v poli taktizuje. Je nutné zlepšit stravování a naučit 

se doplňovat energii i přes pocit nasycenosti. Logicky je nutné přibrat na tělesné hmotnosti, 

stagnace by se mohla v blízké budoucnosti negativně projevit při přechodu na Lar ! Má solidní 

základy techniky jízdy - „loď cítí“, dále na tom budeme pracovat, omezuje jí však ve zlepšení, již 

zmíněná, nižší tělesná hmotnost. 

 

Barbora Švíková -  je nejmladší členkou týmu, je ji teprve 14 let, Barbora má dobrý základ k tomu, 

aby mohla výkonnostně růst. Má solidní fyzický fond, vyšší postavu, již nyní dobrou tělesnou 

hmotnost. Je však nezbytně nutné, aby se naučila důsledně komunikovat s trenérem, více 

naslouchala radám trenéra, přemýšlela více o technice jízdy a zatím částečně o taktice, protože tak 

se můžeme v budoucnu rychleji posunout. Je šikovná, silově vybavená, trochu tvrdohlavá a zatím 

dost uzavřená do sebe, na tom musíme postupně společně pracovat. Co je zároveň důležité, je nutné 

postupně zlepšovat vytrvalostní složku kondice. V situacích na vodě zatím časté taktické chyby a 

pokusy, když zapřemýšlí, tak dokáže zajet i výrazně kvalitnější soupeře. Barče musíme dát ještě čas. 

 

Markéta Bauerová – také jedna z nejmladších v týmu, je velice šikovná, vnímavá, rychle se učí, 

velmi dobře vnímá prostor, na vodě přemýšlí, často při dostatku energie zajede i silnější soupeře, 

má dobré taktické momenty a nápady, solidní náměry. Marky velmi dobře komunikuje a je zvídavá. 

Problémem jsou zatím pomalé manévry s lodí při obratech a přechodech na jiný kurs, malá 

bojovnost („drzost“) na startu a problém je současně v technice polohy těla na lodi, kterou příliš 

často mění. To je způsobeno tím, že Marky zatím nedává kondiční přípravě to, co je třeba. Chybí 

vytrvalostní schopnosti, na které se v kondiční přípravě musí jednoznačně zaměřit, jinak se bude 

těžko posouvat. Je potřeba zapracovat na větší aktivitě a vůli. Často se projevuje, že první část 

tréninku velmi solidně ostatním konkuruje a v druhé fázi tréninku už jí docházejí síly. Beru to tak, 

že je v režimu SCM zatím velmi krátce, a že ji soupeřky k větší aktivitě vyburcují. 
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  Soustředění, která na Mallorce proběhla, byla z mého pohledu velmi důležitá pro včasný nástup do 

sezóny a odhalení mnohých chyb již na začátku sezóny, na které jsem se snažil bezprostředně 

reagovat a odbourávat je. Výrazně se také zkrátila doba „zimního spánku“ členů týmu a je nezbytné 

takový režim trvale nastavit. Konkurence to nedělá jinak a ví proč. 

 

 

V Jilemnici, dne 17.4.2018                                                           Michal Smolař 

                                                                                                  trenér SCM Laser tým        

                    

     


