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Konec dubna byl pro Sportovní centrum mládeže ve znamení návratu k vodě a k jachtingu. Bylo třeba 
vytvořit velmi speciální podmínky, za což patří obrovské poděkování CSCN (YC CERE) na Nechranicích. 
Umožnili nám uskladnění věcí, využití sportovního areálu atd. Vše za přísných hygienických opatřeních. Bylo 
třeba dbát na rozestupy jachtařů, roušky, rozestupy v lavicích v učebně, fyzický trénink byl také v jiném 
režimu. Hodně komunikace probíhalo přes vysílačky a tak jsme to společně všechno zvládli. Zájem ze strany 
závodníků byl veliký a počet trénujících se musel omezovat. 

Celkem se nám na Nechranicích podařilo odtrénovat společně 14 dnů. Někteří závodníci si pak přidali další 
dny individuálního tréninku. Část týmu nadále trénuje v Brně a na Seči. Během přípravy jsme se zaměřili na 
detailní rozbor akcelerace, splouvání do návětří a couvání, dvojobratům a dalším cvičením z oblasti 
předstartovních manévrů. Ve druhé fázi bylo na programu točení návětrné bóje a nácvik situací v bráně. 
Trénink byl samozřejmě komplexní, ale na tyto věci byl kladen důraz. Zkoušeli jsme také novou aplikaci na 
on-line sledování lodí a následné vyhodnocování daných rozjížděk.



Kromě CSCN patří poděkování také YC Tušimice za pomoc s parkováním člunu a velmi vřelý přístup. Vše by 
se neobešlo bez rodičů, kteří dobře chápou danou situaci a maximálně podporují své děti a jejich účast na 
akcích SCM.

-  soutěž aktivity členů SCM 

SCM - A 

1. A. Justová / B. Šabatová - 878 bodů
2. M. Krsička / L. Krsička - 860 bodů
3. L. Košatová / A. Košťálová - 771 bodů

SCM - B 

1. T. Nevelöš / A. Nevelöš - 929 bodů
2. M. Bauerová / V. Paigerová - 605 bodů
3. L. Dadák / J. Viščor - 497 bodů

29er - 
Soustředění 
na 
Nechranicích  



Hodnocení posádek:

M. Krsička / L. Krsička - Posádka má odtrénováno 35 dnů na vodě. Má velmi dobré manévry a zlepšila se i 
komunikace v posádce. Začínají dobře vnímat loď a zhodnotit výhodnost aplikace nových postupů.

Š. Jurečka / M. Jurečka - Posádka se vrátila po zimní přípravě do původního složení. Kosatníka nyní čeká 
maturita a přijímací zkoušky. Na soustředěních ale podávali maximální výkon a vedli si velmi dobře.

A. Justová / B. Šabatová - Ambiciozní posádka, která se postupně zlepšuje. Nástup nové kosatnice byl 
pomalejší, ale postupně se daří odstraňovat chyby a posouvat se kupředu.

L. Košatová / A. Košťálová - Výborná kormidelnice se na vodu vrátila se svým bratrem, což výrazně 
přispělo k dobrým výkonům. Někdy je ale třeba potlačit přílišnou ctižádost, aby neohrožovala okolní lodě.

J. Čermák / P. Košťál - Posádka trénuje ve vlastním režimu na Seči. Do tréninku se zapojuje také Anna 
Košťálová. Kormidelníka nyní čeká maturita a přijímací zkoušky.

Nyní se Sportovní centrum mládeže chystá na přesun na Lipno do Černé v Pošumaví.

Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.

Za SCM 29er vypracoval trenér

David Křížek 


