
Ahoj, zasílám hodnocení spolupráce s Ianem Clinganem na tréninkovém bloku na Mallorce.  

 

Trénink začínal třídenní tréninkovou regatou, na které chtěl Ian zjistit naše slabé stránky, na něž je potřeba se nejvíce 

soustředit. Kvůli špatným povětrnostním podmínkám se sice odjela jen jedna rozjížďka, ale i tak jsme se snažili při čekání na 

vodě trénovat. První dva dny jsme se tak zabývali trimem plachty a pozicí těla v lodi v extrémě slabém větru. Na třetí den 

byla naopak předpověď extrémně silného větru a tak jsme šli brzo ráno abychom stihli slabší vítr ještě před plánovaným 

startem. Závodní komise nás stejně nakonec po jedné rozjížďce poslala na břeh. Procvičovali jsme práci s otěžemi a 

kormidelovaní na stoupačku v silném větru a techniku odpadání u návětrné bójky. Čtvrtý den se kvůli silnému větru vůbec 

nedalo vyjet a však na břehu jsme měli dlouhý brífing o tom co by měla obsahovat předstartovní procedura. Pátý a šestý den 

tréninku jsme měli zaměřený zejména na trénink do jisté míry nového specifického způsobu stání na startovní čáře a dále 

akcelerace, zastavovaní a dvojobratů. Sedmý den jsme v silném větru a velkých vlnách trénovali manévry a práci s 

nastavením plachty před návětrnou a závětrnou značkou. Dále jsme několikrát dělali na stoupačku speed test. 

Kromě tréninku na vodě jsme měli každé dopoledne brífing který obsahoval informace a o tom co se bude daný den na vodě 

dělat. Odpoledne pak po krátkém kole a protažení následoval dlouhý brífing na kterém jsme s Ianem probírali techniku 

provedení daných cvičení, nastavení plachty, phyby na lodi, kormidlování, taktiku lodě proti lodi atd.  

Ian se dále zajímal o způsob naší kondiční přípravy a ačkoli není profesionální fitnes coach, navrhnul možnosti kondičního 

tréninku, který by nám mohl při naší situaci vyhovovat, ze dříve nabytých zkušeností s předchozímy svěřenci. 

Myslím, že jsem se na tomto soustředění naučil řadu nových věcí a tak že bylo pro mě velice přínosné. Za nejvýznamnější 

bych považoval trénink stání na startovní čáře. Manévr, který zabraňuje klasickému rychlému splouvání jsem sice už 

zaregistroval na radiálu a pak zejména na standrdistyckých závodech, avšak zatím ho se mnou žádný trenér cíleně netrénoval. 

Ian k tréninku přistupuje s velkou zopdovědností. Strukturu tréninku na vodě i organizaci na břehu má dobře promyšlenou. 

Díky využívaní moderní techniky (I pad, kamera) měl možnost mi vizuálně ukázat, někdy i přímo na vodě, malé odchylky v 

trimu, posezu atd. které by mi jinak jen těžko dokázal přesně vysvětlit a ukázat.  

 

16. března, El Arenal, Mallorca 

 

S pozdravem  

Jakub Halouzka  

 

 

Doplňující informace: 

 

Doba se to měnila podle aktuálních podmínek, ale přibližně to bylo takhle: 

 

- briefink? 15 - 20 min 

 
- čas na vodě? 2,5 - 4h - doba závisela na síle větru a intenzitě tréninku 

 
- kolo / protažení? kolo 15min, protažení podle subjektivního pocitu a zatížení na vodě 20 - 40 min 

 
- debriefink? 1 - 2h  

 
- fyzická příprava na břehu? buď posilovna na cca hodinu nebo kolo. U kola byly dva druhy: intenzivní s intervaly 40min + 

core a nebo pro rozvoj aerobní vytrvalosti 60 - 80min. Ve větrově náročných dnech jsme však však fyzickou přípravu na 

břehu vynechávali (později bychom ji v průběhu růstu fyzické kondice měli zvládat vždy)  

 

 


