
 
YCR – Jachting Roudnice nad Labem z.s. 

   Zpráva z letního soustředění: základní výcvik a tréning dětí 

na lodích Optimist a Cadet 2020 

 
Od 15. 8. 2020 do 22. 8. 2020 se konalo letní soustředění mládeže v YCR Jachting 

Roudnice nad Labem. Soustředění se účastnilo celkem 23 dětí.                                                                     

Z toho čtyři úplní nováčci, děti z Roudnice nad Labem a Vědomic,                                                                                   

pět dětí aktivně závodnících za YCR Roudnice devět dětí z dalších jachtařských 

klubů jezdících s námi třídu Cadet tři pětileté děti na seznámení s tímto sportem 

Soustředění vedl Ing. Martin Valík, rozhodčí, trenér III třídy ČSJ 

Závodní taktika a finesy třídy Cadet: Lucie Štursová, rozhodčí, HZS ČSJ 

Záchrana: Vít Krchňavý, HZS ČSJ, Mirek Vlach, rozhodčí, HZS ČSJ 

Technické zajištění: Tři motorové nafukovací čluny, lodě a areál YCR 

 

 



Soustředění bylo zahájeno 15.8.2019 nástupem a vztyčením státní vlajky české 

republiky. 

Každý den byl zahájen v 8:00 rozcvičkou                                                                             

9:00 – 12:15  přednášky a praktický výcvik na vodě                                                     

12:30 –13:30 Oběd            

13:00 – 17:00 praktický výcvik na vodě                                                                          

17:00 – 18:00 rozbor a vyhodnocení dne 

  V sobotu proběhly první přednášky plavebních předpisů a bezpečnostních 

pokynů začátečníkům a názvosloví lodních součástí.                                                

V neděli 16.8. již probíhala výuka kormidlování při tažení lodí za motorovým 

člunem a následně kormidlování plachetnice.                                                          

Od pondělí 17.8. do čtvrtka 10.8. probíhal výcvik ovládání plachetnice a také 

nácvik jachtařských závodů.       

V pátek 21.8. probíhaly kompletní hodnocené rozjížďky cvičného závodu.                                                                                                                                

V sobotu 22.8. odpoledne proběhlo vyhlášení výsledků cvičného závodu s 

rozdáním sladkých cen a diplomů, naložení lodí a úklid.                                                                                 

 

 

 



Vyhodnocení:  

Soustředění mládeže v YCR Roudnice se konalo již podruhé, snažili jsme se jej 

pečlivě připravit tak, aby vše proběhlo s důrazem na bezpečnost dětí, sportovní 

vyžití a jejich spokojenost. Nováčci si osvojili základní jachtařské dovednosti, 

závodníci prohloubili své taktické znalosti a vyzkoušeli si i plavbu s nováčky, 

odpovědnost za ně na lodi je dobrou osobnostní průpravou. Významným 

výsledkem soustředění je účast čtyř nováčků z Roudnice nad Labem a Vědomic 

a jejich zájem o závodní jachting.  

Závěr:  

Soustředění mládeže splnilo všechna očekávání, podařilo se závodícím dětem 

oživit jejich znalosti před druhou polovinou sezony, stmelit a sestavit posádky a 

hlavně představit jachting dětem z Roudnice a jejich rodičům, získat je pro 

tento sport a rozšířit naše řady. Věřím se nám podaří soustředění zopakovat i 

příští rok a vytvořit novou tradici sportovních aktivit na Labi v Roudnici nad 

Labem. 

  Děkujeme za podporu městu Roudnice nad Labem, obci Vědomice, ALT Cadet 

a všem dobrovolníkům, bez jejichž přispění a práci by realizace soustředění 

byla nemyslitelná. 

 



 



 


