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Zpráva o činnosti SCM 29er v roce 2018

Sezóna 2018
Pro letošní sezónu byly do Sportovního centra mládeže zařazeny celkem čtyři posádky.
Centrum nicméně spolupracovalo i s ostatními závodníky lodní třídy tak, abychom měli
možnost kvalitnějších nácviků situací a zároveň podpořili růst celé domácí mládežnické
flotily.
Přípravná fáze byla zahájena v únoru v chorvatském Zadaru. Letos před příjezdem napadl
sníh a panovalo extrémně chladné počasí. To ale převládalo ve většině evropských zemí. I
tak se účastníci shodli na tom, že se jednalo o velmi vydařenou a přínosnou akci. Další
příprava pak proběhla v Circolo Vela Arco na Lago di Garda v Itálii. Po úvodním soustředění
se naši závodníci zúčastnili úvodního závodu sezóny - Easter Regatty. Na startu se sešlo 29
lodí ze 4 zemí a odjelo se pěkných 7 rozjížděk. Z našich nejlépe dojela posádka Vítovec /
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Krsička na 10. místě a Čermák / Košťál na místě 14. Dále pak Ott / Houšková na 16. místě a
svoji zahraniční závodní premiéru si odbyla také posádka Krsička / Krsička, kteří skončili v
náročných podmínkách na předposledním 28. místě. Od dubna se začalo závodit a trénovat
také na domácích vodách. Úvod sezóny byl odstartován v Lipně nad Vltavou a následně se
flotila přesunula do Černé v Pošumaví na týdenní soustředění, kterého se účastnili i další
závodníci ALT 29er. Akce se pak opakovala i začátkem června na téže vodě.
Od konce června začala pro závodníky hlavní sezóna. Nejprve Eurocup v Kielu a polské
Gdynii, kde panovaly velmi náročné a tvrdé podmínky. Posádka Čermák / Košťál pak
odletěla reprezentovat na mistrovství světa mládeže do Corpus Christi v americkém Texasu.
Tam opět převládal celý týden velmi silný vítr a našim závodníkům se v obrovské konkurenci
příliš nedařilo. O poznání lepší to bylo o měsíc později, tedy v srpnu ve finských Helsinkách.
Čermák s Košťálem si vedli velmi dobře a dokonce se po úvodních rozjížďkách drželi na 12.
místě. Konec kvalifikace jim sice nevyšel, ale stejně jako v Kielu postoupili do finálové zlaté
skupiny. Celkově to pro ně znamenalo 45. místo ze 137 lodí z 21 národů. Naše nejmladší
posádka Krsička / Krsička skončila na 124. místě. Technické a zdravotní problémy postihly
posádku Vítovec / Krsička, kteří prakticky nic neodjeli.
Po několika domácích závodech čekalo závodníky podzimní soustředění na Nechranicích a
především pak národní mistrovství. V něm opět po roce zvítězili Čermák / Košťál, před
posádkou Vítovec / Krsička. Další členové SCM Ott / Muzikář pak skončili na 3. místě a
Krsička / Krsička na místě 5. Celkem startovalo 13 posádek.
Na závěr závodní sezóny se 9 českých posádek, včetně všech členů SCM, přesunulo na
finálový závod série Eurocup, ve kterém startovalo rekordních 131 posádek. Svůj poslední
oficiální závod v této mládežnické třídě si skvěle užili Vítovec / Krsička, kteří se probojovali
do zlaté skupiny a celkově skončili na 43. místě. Ve zlaté skupině bodovali také Čermák /
Košťál, kteří si dojeli pro 47. místo. Ott a Muzikář skončili na 88. místě a Krsička / Krsička
na 100. místě.
V závěru sezóny ještě plánujeme trénink se zahraničním coachem v italském Anziu.
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Co se podařilo
V letošní sezóně se podařilo opět posunout výkonnostní úroveň těch nejlepších posádek a
to především díky jejich větší všestrannosti. Týmy teď dokáží podávat dobré výkony ve
všech povětrnostních podmínkách. Důkazem toho je postup našich nejlepších posádek do
zlaté skupiny na všech velkých regatách, tedy v Kielu, Helsinkách i na Gardském jezeře.
Skvělý je rychlý výkonnostní vzestup naší nejmladší posádky Krsička / Krsička. Ti se sice
letos účastnili ještě mistrovství světa dětské třídy Optimist, ale na 29eru odjeli 4 závody v
zahraničí a to včetně mistrovství Evropy v Helsinkách. Dále se podařilo zachovat dobrý
bezpečnostní standard a pracovat na osvětě. Nové posádky již neváhají začínat s ochranou
přilbou, což není sice nezbytné, ale u mládeže je to celosvětově vítáno. Dobrým signálem je
nový příchod nejlepších závodníků ze všech dětských tříd, tedy Optimist, RS Feva i Cadet.
Co se nepodařilo
Na regatách dětských tříd Optimist i RS Feva byla představena lodní třída 29er, ale zájem
ze strany rodičů i závodníků byl velmi malý. Jachtařská komunita je rozdělena a naše třída
má spoustu zarytých odpůrců, kteří se nebojí ani lživých výroků a polopravd. Naštěstí je ale
spousta rodičů s vlastním názorem a tak k nám opět přijdou velmi dobří jachtaři, kteří jsou
navíc již v příznivé věkové skupině. Co se vlastního coachování týče, pak vidím velkou
slabinu na startech velkých závodů. Naši závodníci mají dostatečnou techniku a znalosti na
provedení všech manévrů potřebných k získání a udržení dobré startovní pozice, ale chybí
jim dravost a agresivita. Tu se sice snažíme vyprovokovat a navodit, ale není to přirozené.
Situace se zlepšuje, ale je třeba hledat lepší tréninkové postupy. Velkým krokem ke zlepšení
bude zapojení našich závodníků do mezinárodních skupin, kde bude více kvalitních
jachtařů, kteří v tréninku lépe navodí situace na startech velkých regat. Dalším problémem
se stále více stává vybavení. Lodě už mají řadu šrámů, i když jsou udržovány v maximální
formě. Stěžně už ztrácejí svoji dynamičnost a přidělované plachty už jsou stěží na trénink.
Všichni členové SCM investovali do plachet a nastavitelných vantů, ale bylo by dobré,
kdyby už někdo odstartoval nákup nových lodí, který je v jiných třídách pochopitelně
naprosto běžný.
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Hodnocení posádek
Matěj Vítovec / Martin Krsička - Posádka se rozloučila s aktivní 29er kariérou pěkným
výsledkem na Eurocupu na Lago di Garda. Tým byl dlouhodobě jedním z nejrychlejších v
silném větru a dokázal zvládnout prakticky cokoliv. Zlepšil se také ve středním a dokonce i
slabém větru, kde byly problémy s rychlostí spíše psychického rázu. Je škoda, že posádka
končí, ale jsou z nich skvělí jachtaři a určitě nás budou dobře reprezentovat i v budoucnu.
Oba přechází na foilující třídu WASZP, ale Martin Krsička se chce věnovat nadále i
katamaránům. V letošním roce vybojoval titul na Tornadu a s úspěchem se zúčastnil Flying
Phantom Extreme Sailing Series v Cardiﬀu.
Jaroslav Čermák / Petr Košťál - Posádka jezdí teprve druhým rokem, ale už má dva tituly
mistrů ČR. Navíc ve všech velkých mezinárodních závodech, včetně mistrovství Evropy,
postoupil tým do zlaté skupiny. Tým vyhrál i absolutní hodnocení Poháru ČR a je právem
naší posádkou č.1. Oba závodníci navíc dobře komunikují s ostatními a neváhají předávat
své zkušenosti dál. Slabinou jsou starty, resp. bojovnost a dravost, ale vše se postupně
zlepšuje ruku v ruce s technikou.
Adam Ott / David Muzikář - Tým neměl nejlepší sezónu. Potýkal se zdravotními problémy
a to vyvolalo neúčast na řadě zahraničních závodů. Nicméně se oba dokázali rychle začlenit
a ztrátu tréninku dohnat. To se pak projevilo 3. místem na mistrovství republiky a slušným
umístěním na italském Eurocupu.
Michal Krsička / Lukáš Krsička - Naše nejmladší posádka dokázala získat velmi dobrou
techniku jízdy a nyní již dokáží závodit ve všech podmínkách. Chybou byla jejich výměna
rolí v posádce, která byla způsobena hledáním nejlepší varianty pro vzájemnou komunikaci.
Nyní jsou oba zpět na svých postech. Posádka byla zatím velmi lehká, ale i tak dokázala
předvádět velmi dobré výkony v různých povětrnostních podmínkách.

Žebříček Sportovního centra mládeže 29er
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Náhled hodnocení výkonnosti závodníků - posádka Čermák / Košťál - 71%

Hodnocení stavu české flotily lodí 29er
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Plány pro rok 2019
Přípravnou část odstartují tři soustředění v únoru a v březnu v italském Anziu. Lokalita byla
vybrána záměrně, aby naši mohli trénovat se zahraničními závodníky. To nám bohužel
Chorvatsko nenabízelo. V Římě ale dochází k rekonstrukci klubu a tak se zdá, že se jejich
flotila přesune do Palerma, což je pro nás už logisticky a finančně nereálné. My jsme tedy
zvolili základnu v Anziu a stále jednáme o širší spolupráci. V dubnu se pak SCM přesune na
Lago di Garda, kde se pojede tradiční Easter Regatta. Na další tři měsíce jsou v plánu
soustředění a regaty na domácích vodách. Následně ty nejlepší čeká Kieler Woche v
Německu a mládežnické mistrovství světa World Sailing v polské Gdynii. Tam se o týden
později pojede i mistrovství světa 29er. V srpnu se pak flotila přesune na Gardské jezero na
mistrovství Evropy. Pak budou následovat soustředění a závody v ČR, včetně mistrovství
republiky a závody série Eurocup na maďarském Balatonu a v Riva del Garda v Itálii.

Chceme odstranit naše slabiny. Chystáme společné závody s dětskými třídami Optimist, RS
Feva a Cadet. Chceme nadále prezentovat naší třídu v tom nejlepším světle a dát dětem
možnost si loď vyzkoušet. Bez pomoci Českého svazu jachtingu to ale nepůjde. Třída
Optimist je svým vedením přímo napojena na třídu 420, kam manipulativním přístupem
přesouvají své závodníky. U třídy RS Feva to není takový problém, ale část dětí myslím
zbytečně odchází na třídu RS 500. Zároveň chceme více apelovat na závodníky a rodiče,
aby investovali do vybavení a pořídili kromě plachet i nové kulatiny a případně lodě. V
tréninkovém procesu zavádíme dvourychlostní SCM a na zahraničních akcích se pokusíme
více spolupracovat se zahraničními týmy.
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Navržení závodníci do Sportovního centra mládeže 29er pro rok 2019
SCM “A”
1. Jaroslav Čermák 2001 / Petr Košťál 2002
2. Adam Ott 2001 / David Muzikář 2003
3. Michal Krsička 2003 / Lukáš Krsička 2003
4. Anna Justová 2002 / Petr Tupý 2001

SCM “B”
5. Šimon Jurečka 2003 / Matěj Jurečka 2001
Těchto deset závodníků (pět posádek) navrhuji VV ČSJ k zařazení do Sportovního centra
mládeže lodní třídy 29er pro rok 2019. Zároveň navrhuji posádku Jaroslav Čermák a Petr
Košťál k zařazení do RDJ.
Jaroslav Čermák / Petr Košťál - naše v současné době nejlepší posádka. Po dvou letech
na 29eru má na svém kontě 2 tituly mistrů republiky a vítězství v Poháru ČR. V zahraničí
letos byla na všech velkých regatách ve zlaté skupině.
Adam Ott / David Muzikář - posádka má obrovskou snahu a nasazení, což je občas sráží
a je příčinou zbytečných chyb. Po zapracování na psychice a s více tréninkem má posádka
šanci na další zlepšení. Problémem je vyšší hmotnost posádky, která jezdí na vlastní lodi a
vybavení.
Michal Krsička / Lukáš Krsička - naše nejmladší a nejperspektivnější posádka dokázala
za jeden rok udělat obrovský pokrok. Navíc tým odjel čtyři závody v zahraničí a účastnil se
všech tréninků organizovaných SCM. Posádka má “bratrský” problém s komunikací, ale vše
se postupně zlepšuje.
Anna Justová / Petr Tupý - velmi šikovná a nadějná posádka, která naprosto zbytečně
ztratila jeden rok objížděním závodů na RS Feva, kde stejně kvůli hmotnosti neměli šanci na
lepší umístění. Na podzim se ale naplno zapojili a jejich výkonnost roste. To je i důvod jejich
navržení do SCM.
Šimon Jurečka / Matěj Jurečka - velmi šikovný kormidelník přichází z Optimista.
Zaučovat jej z kosatky bude velmi zkušený bratr. Díky tomu je velký předpoklad, že jejich
výkonnost rychle poroste a oba počítají i s účastní na zahraničních soustředěních a
regatách.
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Navržené posádky pro přidělení lodí 29er ČSJ pro rok 2019
1. Jaroslav Čermák 2001 / Petr Košťál 2002 - navrženi do SCM, ideální parametry
2. Michal Krsička 2003 / Lukáš Krsička 2003 - navrženi do SCM, mladá, perspektivní a
lehká posádka
3. Anna Justová 2002 / Petr Tupý 2001- navrženi do SCM, šikovná posádka s rostoucí
výkonností
4. Šimon Jurečka 2003 / Matěj Jurečka 2001 - navrženi do SCM “B” nově příchozí
kormidelník se svým bratrem - zkušeným závodníkem na 29eru
5. Jakub Dobrý 1999 / Tereza Dobrá 2002 - posádka se rychle zapojila a podává dobré
výkony, věk kormidelníka již není perspektivní pro SCM
6. Barbara Pavlíková 1999 / Anna Taubnerová 2003 - kosatnice měla málo startů, ale
kormidelnice se snažila vždy hledat řešení a závodila, její věk ale není perspektivou pro
SCM
7. Alex Nahodil 2002 / Jan Sušil 2002 - posádka se posunula kupředu, ale postupně se
začíná dostávat na hmotnostní limit
8. Lucie Košatová 2004 / Lukáš Košata 2004 - úspěšná sourozenecká dvojice přichází z
RS Feva, ale chtějí se věnovat výhradně 29eru
9. Tadeáš Tkadlec 2003 / Adam Hudec 2004 - nová posádka přichází z lodní třídy Cadet, v
příští sezóně chtějí ale ještě kombinovat třídy
10. Tibor Neveloš 2006 / Adam Neveloš 2004 - úspěšní kormidelníci z Optimistů přecházejí
do jedné bratrské posádky, chtějí ale dále kombinovat třídy. Malá hmotnost
kormidelníka.
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Vlastní loď
Adam Ott 2001 / David Muzikář 2003 - navrženi do SCM - vlastní loď
Markéta Bauerová 2003 / Vanda Paigerová 2003 - nová posádka - vlastní loď YC CERE
V záloze (nenavrženi pro nedostatek lodí):
• Anna Milerová 1997 / Jan Pokorný 1994 - skvělá a svědomitá posádka, vyšší věk
• Jiří Smrčka 2001 / Štěpán Veselý 2003 - snaha a svědomitost, ale příliš velká hmotnost
• Anna Košťálová 2006 - kosatnice v záloze
Pro nenavržené posádky se pokusíme hledat řešení. Jan Pokorný (aktivní člen výboru ALT
29er) se pokusí zajistit prostředky na nákup vlastní lodě. Pro Jiřího Smrčku se pokusíme
zajistit zapůjčení lodě od posádek, které se z důvodů párování tříd nebudou moci zúčastnit
daného závodu, či soustředění.
Na závěr bych rád poděkoval Českému svazu jachtingu za projevenou důvěru i podporu.
Lodní třída 29er roste nejen celosvětově, ale díky vaší podpoře, i u nás. Posouvá se
výkonnost závodníků a roste jejich konkurenceschopnost v zahraničí. Zájem o závodění na
29eru v příštím roce má 14 posádek, resp. 29 mládežníků, což je vlastně skvělý příslib pro
náš jachting. Třídou již prošlo téměř 60 závodníků a řada z nich ukazuje své jachtařské
dovednosti v dospělých lodních třídách. Nyní je naší nejzářivější hvězdou Sára Tkadlecová,
která tvrdě pracuje na své olympijské kampani v lodní třídě 49erFX. Věřím, že další ji budou
brzo následovat. Děkuji a těším se na další přínosnou spolupráci.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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