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Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 11/2018 

V italském Anziu se konalo soustředění Sportovního centra mládeže lodní třídy 29er. Akce 
se zúčastnily tři posádky (J. Čermák / P. Košťál, M. Krsička / L. Krsička, A. Ott / D. Muzikář) 
a jeden tým 420 (Z. Vychová / E. Vychová).


Počasí bylo poměrně nepříznivé, ale i tak se vše vydařilo. První dva dny se trénovalo ve 
slabém větru a poměrně velkých bočních vlnách, což je pro naši skupinu velmi důležité. 
Následující den vlny ještě hodně narostly, vítr zesílil a přidal se i déšť, který nás ale 
pochopitelně nijak neomezoval.


Na vodě se k nám přidal italský trenér Alessando Franzi, který byl sám zkušeným 
závodníkem ve třídách 420, 29er a 470 a nyní trénuje olympijské katamarány Nacra 17. 
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Trénink byl nesmírně přínosný a všichni si jej i přes velkou únavu pochvalovali. O to více 
jsme se těšili na poslední den soustředění, kdy měly panovat podobné podmínky. Vlny byly 
ale nakonec tak obrovské, že nám znemožnily vyplout. Vše bylo ovlivněno přechodem 
fronty. Navíc vítr místy zesiloval přes 20 uzlů a v bouřkách i více. Obloha byla velmi 
nestabilní a jižně od Anzia se přehnalo obrovské tornádo.


Rozhodnutí ukončit předčasně trénink bylo tedy jediné možné. Posádka 420 se 
pravděpodobně přesune do Anzia v prosinci, kdy se zde jede regata této třídy. Lodní třída 
29er plánuje návrat k Římu začátkem února a pak ještě dvakrát v březnu. To by mělo být již 
za účasti pěti posádek. Nyní nás čeká přechodné období, regenerace a zahájení fyzické 
přípravy pro novou sezónu.


Více o soustředění na: https://www.czech29er.cz/l/soustredeni-anzio-ita a na 
facebooku https://www.facebook.com/czech9er/


Žebříček SCM - celkové pořadí (po škrtání) 

1. Čermák / Košťál - 10b


2. Vítovec / Krsička - 17b


3. Krsička / Krsička - 29b


4. Ott / Muzikář - 30b
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Hodnocení posádek: 

Matěj Vítovec / Martin Krsička - naše nejzkušenější posádka, která má skvělou rychlost i 
techniku v silném větru, se bohužel posledním závodem rozloučila s 29er kariérou. Oba 
závodníci byli v týmu od samotného začátku a vyrostli z nich velmi dobří a úspěšní jachtaři 
a sportovci. Věřím, že jejich přechod na foilující třídu WASZP je dobrá volba a zároveň 
doufám, že se občas ještě svezou na 29eru a předají své zkušenosti dál.  


Jára Čermák / Petr Košťál - nejúspěšnější česká posádka, která vyhrála Mistrovství ČR i 
Český pohár a na zahraničních regatách letos vždy skončila ve zlaté skupině. Tento tým je 
navíc dostatečně mladý, aby nás mohl i v příštím roce reprezentovat v mládežnické 
kategorii a na mistrovství světa mládeže. V Anziu se tým zlepšil v technice jízdy na velkých 
vlnách.


Adam Ott / David Muzikář - tým měl celkem absenci na mezinárodních regatách a je to 
znát na výsledcích. Nicméně i po pauze se posádka dokázala rychle vrátit a předvedla řadu 
dobrých výkonů, jak na mistrovství republiky, tak i na Eurocupu na Gardě. Anzio bylo pro 
tým velmi přínosné.


Michal Krsička / Lukáš Krsička - naše největší naděje pokračují dál ve zdokonalování 
techniky jízdy. Došlo k opětovnému prohození, kdy se na kormidlo vrátil Michal Krsička. 
Posádka už zvládne takřka jakékoliv povětrnostní podmínky a občas dokáží zajet i velmi 
slušný výsledek. Tým zvládal i velké vlny v Anziu a dokázal se vypořádat i s velmi složitým 
přistáváním.


Byla připravena závěrečná zpráva trenéra SCM za rok 2018, která bude předložena VV ČSJ. 
Zároveň byl vypracován návrh na zařazení členů do SCM pro rok 2019 a návrh na přidělení 
lodí. Příští soustředění SCM proběhne po ukončení školního pololetí, tedy hned na začátku 
února.


Další informace na stránkách třídy www.czech29er.cz.





Za SCM 29er vypracoval trenér


	 	 	 David Křížek
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