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Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 10/2018 



Sportovní centrum mládeže a většina závodníků ALT 29er se přesunuli na Lago di Garda, 
kde se v Rivě konalo soustředění a následně se jel finálový závod série Eurocup. Účast byla 
rekordní po všech stránkách. Soustředění i závodu se poprvé zúčastnilo 9 českých 
posádek. Celkem zde startovalo 131 lodí. Níže jsou pravidelné denní zprávy, jak ze 
soustředění, tak i z vlastního závodu.


Soustředění Sportovního centra mládeže a ALT 29er 

1. den - V Riva del Garda bylo dnes zahájeno soustředění lodní třídy 29er. Na vodu vyplulo 
celkem sedm českých posádek a další dvě se k flotile přidají zítra. Víťa Ott přivezl druhý 
člun a tak bude o závodníky dobře postaráno. Dnes týmy vypluly na odpolední vítr, který byl 
sice před Rivou poměrně slabý, ale o pár set metrů dál sílily poryvy až na 17 uzlů. Pro řadu 
posádek to bylo celkem náročné, ale je vidět, že se postupně zlepšují a zvykají si především 
na vlny, které jim dělají největší starosti.
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O rostoucím zájmu o třídu 29er nemůže být nejmenších pochyb. Přestože se jedná "jen" o 
závod série Eurocup, je přihlášeno již 135 lodí. Nás může těšit i rekordní česká účast devíti 
posádek. Část týmu bude jistě bojovat o dojetí se ctí, ale uvidíme jak se s konkurencí 
poperou naši nejlepší. Nyní nás čeká ještě pár dnů tréninku.


2. den - Ranní vítr se dostavil v plné síle a naše flotila si užila skvělý trénink. Kromě manévrů 
jsme se zaměřili na průjezd bránou a obeplouvání návětrné bóje s různými variantami 
vytahování genakru. Na závěr jsme zvládli několik tréninkových rozjížděk. Té poslední se, 
začleněni do posádek, zúčastnili také naši nováčci Lucie a Lukáš Košatovi. I přes silný vítr 
si vedli velmi dobře. Po polední pauze jsme vypluli do slabšího jižního větru, který ale 
postupně opět zesílil a tak si všichni mohli vychutnat úchvatné podmínky podzimní Gardy. 
Přijely další české týmy a naše flotila devíti lodí už byla dobře vidět. Postupně se k nám 
přidaly posádky z NED, GBR a IRL. Věnovali jsme se převážně kratším rozjížďkám. Nyní 
někteří usilovně pracují na lodích a večer nás čeká ještě důkladný rozbor. Závod se blíží. 


3. den - Letošní soustředění Sportovního centra mládeže a ALT 29er je u konce. Dnes jsme 
si užili pěkný jachting v ranním větru. Na vodu vyplulo všech 9 posádek. Nacvičovaly se 
především starty a dojezdy k návětrné bóji. Tedy nejkritičtější momenty nadcházející regaty, 
která startuje již zítra. Na start posledního Eurocupu letošní sezóny by se mělo postavit 
neuvěřitelných 135 posádek, včetně 9 z Česka. Tak na nás myslete a drže všem 
závodníkům palce. Nyní probíhá příprava lodí a večer se sejdeme ke strategickému rozboru.


29er Eurocup 2018 - Riva del Garda 

1. den - Na Lago di Garda byl odstartován finálový závod letošní série Eurocup lodní třídy 
29er. Na odpoledním startu úvodní rozjížďky se sešlo 131 posádek, které byly rozděleny do 
dvou skupin. Naši nejlepší závodníci měli sice velké ambice, ale úvod jim rozhodně nevyšel. 
Po vybudování dobré pozice na startu přišla pouhých 10 sekund před startem masivní 
změna větru z levé strany a bylo po nadějích. Nakonec nejlépe zvládla úvodní rozjížďku 
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naše nejmladší posádka Michal a Lukáš Krsičkovi, následováni Áňou Milerovou a Janem 
Pokorným, kteří dokončili na 31. resp. 33. místě ve skupině. Později byla odstartována i 
druhá rozjížďka, ve které už to pro naše bylo o poznání lepší. Na 3. místě točili návětrnou 
bóji Jára Čermák s Petrem Košťálem. Pak se sice propadli na 10. místo, ale vzápětí vše 
vylepšili na 7. Před posledním zaďákem byla ale rozjížďka ve slábnoucím větru zrušena. 
Skvěle jela opět i posádka bratrů Krsičkových, kteří byli před zrušením na pěkném 14. 
místě. Zítra čeká závodníky start na ranní vítr, který snad bude silnější a stálejší.


2. den - Dnes pokračovala kvalifikace posledního závodu série Eurocup na Lago di Garda. 
Ranní vítr od severu se tentokrát nedostavil a převládal slabší vítr z jihu. V něm se odjely 
dvě rozjížďky, které našim závodníkům moc radosti neudělaly. Naštěstí se později ke 
stávajícímu větru přidala termika a konečně pořádně přifouklo. Naše nejlepší posádky 
okamžitě vystřelily kupředu. Matěj Vítovec a Martin Krsička dojeli na 10. a 17. místě a 
poskočili na průběžné 47. místo, které jim zajišťuje postup do zlaté skupiny. Jára Čermák a 
Petr Košťál si v silném větru připsali 14. a 19. místo a poskočili na 51. místo. Lépe jezdila 
také většina ostatních závodníků hájících naše barvy. Pouze naši, po včerejšku nejlepší - 
Michal a Lukáš Krsičkovi, se vzhledem k jejich nízké hmotnosti propadli na 92. místo. Ve 
zlaté skupině nás tedy budou reprezentovat pouze dvě posádky. Zítra je start opět v 10 
hodin. Počasí se má postupně kazit, tak uvidíme, co nás bude čekat.


3. den - Po rozdělení do finálových skupin se na Gardě odjely další rozjížďky. Ve zlaté 
skupině si o místo polepšili Matěj Vítovec s Martinem Krsičkou. Těm se v poslední větrné 
rozjížďce podařilo dojet na krásném 10. místě. Se smůlou se potýkala druhá zlatá posádka 
Jára Čermák s Petrem Košťálem. V jedné rozjížďce najeli do vyplavených řas, což pro ně 
znamenalo propad o 20 míst. V další rozjížďce se pak převrátili u návětrné bóje a opět 
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ztratili velmi dobrou pozici. Ve stříbrné skupině si polepšili Adam Ott a David Muzikář, kteří 
závěrečnými dojezdy 13 a 14 poskočili na průběžné 88. místo. Zítra nás čeká poslední den 
regaty. Předpověď je velmi nepříznivá, ale na balení lodí v dešti už jsme zvyklí.


4. den - Dnes přišlo velké finále série Eurocup lodní třídy mládežnických skiffů 29er. Od 
rána bylo poměrně chladno, hustě pršelo a foukal velmi silný nárazový vítr. Komise otálela s 
vyplutím závodníků, ale nakonec na vodu vyslala zlatou skupinu. Obě naše posádky se na 
vodu moc těšily, i když věděly, že podmínky jsou velmi tvrdé. Matěj Vítovec s Martinem 
Krsičkou vyplouvali mezi prvními, za asistence dalších českých závodníků. Jako jediní se 
vydali na vodu po hlavním sjezdu, kam se nikdo jiný ze 131 posádek neodvážil. Při jejich 

vyplutí tak na břehu aplaudovalo přes 90 jachtařů, kteří ocenili tento kousek velkým 
potleskem. Pro kluky to byl poslední oficiální závod jejich 29er sezóny a tak se loučili ve 
velkém stylu. Bohužel svůj um nemohli v plné parádě ukázat na vodě. Komise totiž nechala 
dvacítku statečných posádek čekat na vodě, dokud vítr nezeslábl a dokud pak postupně 
nedojely i ostatní týmy. Za 3 hodiny čekání byla konečně odstartována rozjížďka v dešti a 
slábnoucím větru, který se nakonec stočil tak, že se jelo z brány na jeden bok až k návětrné 
bóji. Matěj Vítovec a Martin Krsička dojeli na 37. místě a v absolutním pořadí si připsali 
celkové 43. místo. Další naše zlatá posádka Jára Čermák a Petr Košťál dojeli na 19. místě a 
poskočili na 47. příčku. Stříbrná skupina byla vyslána na vodu, když už vítr nedovolil odjet 
další rozjížďky. Všichni tak pěkně zmokli a mohli se dát do balení. Jejich včerejší pořadí tak 
zůstalo nezměněné. Děkujeme všem rodičům za podporu a především pak Víťovi Ottovi za 
asistenci na druhém člunu. 
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29er Eurocup - Riva del Garda ITA - 131 lodí 

43. Matěj Vítovec / Martin Krsička - 44,17,38,10,17,47,50,36,9,37 - 208b


47. Jaroslav Čermák / Petr Košťál - 40,22,33,14,19,63,59,56,18,19 - 222b


88. Adam Ott / David Muzikář - 55,54,48,35,33,36,12,11 - 231b


97. Anna Milerová / Jan Pokorný - 33,36,43,53,44,46,20,25 - 250b


100. Michal Krsička / Lukáš Krsička - 31,35,46,47,49,18,45,30 - 254b


102. Anna Justová / Petr Tupý - 54,50,52,41,31,39,21,24 - 261b


103. Matěj Jurečka / Tomáš Zita - 51,42,43,40,38,33,40,28 - 267b


116. Alex Nahodil / Jan Sušil - 62,52,57,45,45,55,BFD,34 - 352b


124. Jiří Smrčka / Jáchym Kubů - 61,64,63,63,DNF,DNC,44,DNC - 430b


Žebříček SCM - celkové pořadí (po škrtání) 

1. Čermák / Košťál - 10b


2. Vítovec / Krsička - 17b


3. Krsička / Krsička - 29b


4. Ott / Muzikář - 30b


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.
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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.


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.


Nyní probíhá výběr závodníků do Sportovního centra mládeže a výběr pro přidělování lodí 
ČSJ. Zároveň byl odvezen člun a několik lodí do Anzia pod Římem, kde bude probíhat 
podzimní a zimní příprava pro nadcházející sezónu. Veškeré informace na stránkách třídy 
www.czech29er.cz.





Za SCM 29er vypracoval trenér


	 	 	 David Křížek
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