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Soustředění Mallorca – Tým RDJ: 25.-31.3.                                      
     Jak jsem již v minulé zprávě uvedl, odcestovali jsem s týmem RDJ ve složení Ben Přikryl, Víťa 

Moučka a Klára Himmelová na soustředění na Mallorce, kde se k nám přidal Jakub Halouzka, který 

zde již delší dobu individuálně trénoval. Trénoval s námi i slovenský reprezentant Michal Andel. 

     Během týdne jsme se intenzivně připravovali na závod Princes Soffia Mallorca, který slavil své 

50. výročí existence, a na který se sjeli týmy z celého světa včetně mnoha olympioniků a vítězů z 

ME,MS a OH. 

     Mým záměrem bylo především, aby se naše juniorské naděje dostaly co možná nejdříve na 

regatu této úrovně a odvezly si co největší zkušenosti a poznatky. 

      

Princes Soffia Mallorca: 

     Závod se jel na dvou okruzích, velmi daleko od maríny a vzdálenost mezi jednotlivými okruhy 

byla 1,5 až 2 km. Začátek byl ve velmi slabém větru, chvílemi až v neregulérních podmínkách, 

foukal břehový vítr, který v dalších dnech závodu výrazně sílil a stáčel se ze severovýchodu na 

jihozápad až západ. Vlny se postupně zvedaly do 1,5 m. 

 

     Na okruhu mužů se od počátku dařilo Vikimu Teplému, který jako jediný skončil mezi elitou. 

Od Jakuba Halouzky jsem očekával umístění do poloviny stříbrné skupiny (do 90. místa), závod se 

mu však nevedl podle předpokladů a nakonec z toho bylo 1.místo v bronzové skupině. Pokud Jakub 

pomýšlí na OH kvalifikaci v roce 2024, bude muset trénovat na jiné úrovni než doposud a mít v 

mnoha ohledech profesionální přístup. Dle mého názoru, přes púl roku trvající spolupráce ve 

skupině Iana Clingena nepřinesla Jakubovi žádný efekt ani posun. Skoro se zdá, že je tomu naopak. 

    

     Ben Přikryl začal solidně, byť se pohyboval od začátku v bronzové skupině, nicméně jeho výkon 

postupně padal a nakonec zůstal v poslední dvacítce závodního pole. Popravdě  jsem od Bena 

očekával lepší výkon, protože má za sebou od loňské sezóny již několik regat v této světové 

konkurenci a je zřejmé, že bude muset výrazně přidat, a to na kondici a technice. Veliké rezervy 

jsou dlouhodobě u Bena i v taktice a startech. Ben je ročník 2000, má ještě dost času na svůj 

výkonnostní růst, jeho skupinou jsou závodníci do 21 let, neměl by ale otálet a na své přípravě 

zamakat. 

 

     Pro Víťu Moučku (ročník 2002) byl tento závod prvním nakročením do této světové ligy a 

zhostil se ho velmi dobře, jeho výsledek jen několik míst za Benem je známkou toho, že na sobě 

pracuje a má velmi dobré předpoklady pro výkonnostní růst. 

 

     Stejně tak byla tato regata i pro Klárku Himmelovou prvním životním testem mezi závodnicemi 

světového formátu, a i ona se této role zhostila skvěle. 

 

     U obou (Víti i Klárky) mně nešlo o celkové umístění v závodě, důležité bylo ochutnat atmosféru 

takto nabité regaty, mít jasnou představu o tom, jak jezdí ti nejlepší na světě, na co je důležité se v 

budoucnu zaměřit pro vlastní výkonnostní růst. Zároveň bylo důležité, aby oba pochopili, že cesta k 

absolutní světové špičce je velikou dřinou a odříkáním, a k tomu je zapotřebí obrovské dávky vůle.      
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    Musím všem opět poděkovat všem za velmi poctivý a zodpovědný přístup k tréninku, za 

výbornou náladu v týmu a vzájemnou pomoc před i po tréninku, za pozorné a soustředěné sledování 

a vnímání rozborů a rad trenéra. Tým fungoval skvěle. 

 

     Po návratu z Mallorky jsme pokračovali až do konce měsíce června přesně podle nastaveného 

RTP (Roční tréninkový plán). Následovala regata v Malcesine, které se zúčastnili mladší členové 

týmu – 

Tato regata byla prvním nominačním závodem na MSJ ISAF ve třídě Lar, a to mezi Andew 

Lawsonwm a Mikim Vaszim. Andrew se v této regatě umístil lépe a vedl tedy 1 : 0 . 

 

     Následoval samostatný závod EC v Torbole, který byl naplánován jako druhý nominační závod 

mezi klukama. Absolvovali ho bez mojí účasti, neboť v té době jsme spolu s Johanou Rozlivkovou 

a nejmladšími členy týmu cestovali na MEJ L47 do Hyerés. 

     Závod v Torbole opět lépe zvládl Anrew a vyjel si tak nominaci na MSJ ISAF v Gdyni. 

 

     Po náročném příjezdu do Hyerés, jsme několik dní trénovali a vstoupili jsme do vrcholné části 

letošní sezóny nejmladší skupiny týmu, tedy již zmíněného MEJ L47. Do závodu byli nominováni -                                 

- 

    V regatě se nejlépe umístila Klára, která si v kvalifikaci zajistila účast ve zlaté finalové skupině, 

pro většinu zbylé části týmu bylo MEJ první zkušeností v této LT.    

 

     Po návratu z Francie jsme měli jen malou pauzu a po ní jsme pokračovali v Plánu, a to regatou 

na YES Kiel, která je každoročně kvalitně obsazena juniorskými jachtaři z celého Německa. 

Na regatu se mnou jeli -   

Závod se jel ve všech LT – Las, Lar, L47 byl pro nás zároveň velmi kvalitním tréninkem. To byl 

hlavní záměr pojmout tuto regatu jako tréning ve velkém počtu lodí na startu a v poli, trénovat starty, 

postartovní fázi až k návětrné bóji a zaměřit se na techniku zaďáků. Trénink na této vodě byl 

součástí přípravy na následující Kieler Woche. 

 

      Ve druhé polovině června jsme odjeli na Kieler Woche, tedy sérii dvou na sebe navazujících 

regat – Kieler Woche I. A Kieler Woche OH. Na regaty odjeli -                                                                  

Druhým trenérem byla Johana Rozlivková, která vždy zajišťovala servis na druhém okruhu a po 

odjetí první regaty pokračovala s nejmladšími členy týmu v intenzivním tréninku. Já jsem spolu s 

Víťou a Klárkou pokračoval v závodě OH, kde se oba opět potkali s částí světové špičky a mohli 

tak podruhé v této sezóně rovnat síly s těmi nejlepšími. 

 

     Mezi tím, co jsme byli v Kielu, se ve vedení ČSJ na návrh Jana Krause dohodlo, že moje 

angažmá trenéra týmu bude pokračovat do konce měsíce srpna, aby tak došlo k plynulému předání 

týmu nově vybranému kouči Štěpánovi Novotnému. Zároveň tak nový budoucí trenér splní 

podmínky nastavené TMK ve výši 40 hodin praxe pod mým vedením. 

 

     Po návratu z Kielu jsem na základě těchto dohod upravil Plán pro měsíc červenec, kde jsme 

původně měli naplánovaný závod EC Warnemünde, který většina členů, pod dojmem nedořešené 

situace okolo účasti trenéra týmu na této regatě, již dříve odmítla a každý si naplánoval svůj 

náhradní program. 
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     Navrhl jsem tedy části týmu účast na Mistrovství Německa ve druhé polovině července, kterým 

byla regata Travemünde Woche, a kterého se zúčastnili všichni naši členové RDJ -   

Závod jsme pojali jako špičkový trénink, abychom jsme vyplnili mezeru a dodrželi jsme původní 

Plán účasti na kvalitní vodě. Závod byl náročný, po tréninkové stránce jsme si nemohli vůbec 

stěžovat – slunce, vítr a vlny. Prostě bomba. 

 

     Měsíc srpen byl ve znamění domluvené spolupráce s budoucím novým trenérem týmu Štěpánem, 

se kterým jsme odjeli začátkem druhého týdne na MEJ U21 Las, Lar do Dziwnówa. Na regatu byli 

nominováni a zúčastnili se jí v plném obsazení - 

Závod byl v duchu středního větru do 7,5 m/s, počasí bylo převážně velmi příjemné. Celý tým jsem 

předal Štěpánovi a sledoval jsem jeho počínání. Pracoval velmi svědomitě, radil se se mnou, já jsem 

mu předával znalosti zkušenosti a informace o svěřencích, vedl meetingy, dělal rozbory situací a 

taktiky, radil v technice, vše pěčlivě zaměřoval (směr,sílu a změny větru atd.). Jeho výkon mohu jen 

pochválit. 

     Po návratu jsmeˇspolečně absolvovali MČR Lar na Lipně, kde jsem mu definitivně předal tým a 

uzavřeli jsme jeho praktickou část jeho studia na licenci trenéra II.třídy, kterou splnil beze zbytku 

velmi dobře.   

 

     Rozbor celé sezóny, resp. závodů, výsledky a úspěšnost, aktivitu a schopnosti jednotlivých členů 

Týmu Laser budou zpracovány do konce měsíce října. Posléze bude doplněna pouze výsledková 

statistika ze závodu MSJ U21 Las, Lar, na který jedou členové RDJ (Ben Přikryl, Víťa Moučka a 

Klára Himmelová) na začátku listopadu do Splitu. Tímto rozborem definitivně uzavřu mé působení 

u Laser týmu a předám tak Štěpánovi agendu výsledkové historie a informací, které vznikly za 

mého působení v roli národního trenéra juniorů. 

 

     Na závěr chci poděkovat Majkovi a Johaně za dlouhou, kvalitní a příjemnou spolupráci !!! 

Můj dík za spolupráci náleží i obětavým a zapáleným rodičům – Jirkovi Halouzkovi, Petru 

Přikrylovi, Víťovi Moučkovi, Martinovi Bezděkovi a mnohým dalším v minulosti. 

  

Zdravím vás všechny nadšence našeho sportu 

 

 

V Jilemnici, dne 19.9.2019                                                             Michal Smolař 

                                                                                                bývalý trenér SCM Laser    


