
Jak vypadaly jednotlivé dny. V pátek ráno jsme měli rozcvičku cca v 8 pak snídaně v 9 hodin přišel Ian 

a šli jsme na kafé, tam probíral s námi naše problémy, které jsme mu poslali na email. V 11 jsme šli na 

vodu, protože ve 12 byl startu závodu foukalo málo takže se nic neodejelo, ale my zůstali a jezdili 

stoupačky na rychlost a on nás natáčel říkal co máme zlepšit. Večer nám řekl par věcí ke dni a probíral 

s námi různé nastaveni plachty různém větru a proč to tak je. 

Sobota ráno stejný scénář jako předchozí den. Dopoledne nám pomohl udělat značky na lodi 

(kiking,otěž,zadní lem) na vodu jsme vyrazili přibližně ve 1 opět jsem jezdili stoupačky ve 4jsme se 

přesunuli do závodního prostoru, ale přestalo foukat a nic se neodjelo Odpoledne následovalo 

zhodnoceni dne a nějaký poznámky k technice. 

Neděle byla ve znamení silného větru na vodu jsme vyrazili hodinu a půl před startem a trénovali 

jsme rychlost na stoupačku. V závodě se odjela jedna rozjížďka v extrémních podmínkách pro mě a 

pak se jelo na břeh. Odpoledne opět proběhl briefing. 

Pondělí foukalo stejně jako předchozí den a vlny byly ještě větší nešlo se na vodu ten den místo toho 

jsme šli do posilovny odpoledne nám řekl jak by měla vypadat fyzička příprava jak posilovna tak i 

aerobni trenink  

Úterý jsme šli dopoledne do posilovny na kolo v po poledni jsme trénovali na vodě stání na startovní 

čáře tím, že se každý snažil vydržet co nejdéle u bojky, která byla ve vodě pak jsme trénovali objezdy 

bojek. Večer proběhl poslední briefing pro mě. 

 

Soustředění mi dalo mnoho užitečných poznatků a zkušeností. Například jaký je ideální náklon lodi na 

moři nastavení plachty ve větru o různé síle, objíždění bojek a jak by měla vypadat předstartovní 

procedura co všechno musím zjistit před startem, jak má vypadat fyzická příprava, jízda v extrémních 

podmínkách 

V minulosti jsem se zúčastnil několika soustředění s jinými trenéry, ale tohle mi dalo nejvíce 

informací a zkušeností pravda je, že jsme byli 3-4 takže měl čas na každého. Briefing byl každý den 

takže jsem si snadno odnesl něco z každého dne. Většinou trval 1 – 2 hodiny, dělal nám na tabuli 

body který s námi rozebíral takže šlo si z toho udělat snadno poznámky. Některý věci jsem už znal, ale 

ne úplně do detailu.  

Když bych měl takového trenéra od začátku tak si myslím, že bych úplně na jinej úrovni. Protože je 

vidět že na laseru závodil a ví co a jak. Na závěr tenhle trenér se nám věnoval asi ze všech nejvíc co 

jsem kdy zažil a byl jsem hodně spokojen s jeho přístupem a způsobem vysvětlování. 
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