
Pracovní schůzka Trenérsko metodická komise dne 28. 11. od 14 hod v Jacht klubu CERE. 

 

Účastníci: 

1) Zdeněk Sünderhauf 
2) Michael Maier 
3) Antonín Mrzílek 
4) Josef Čermák 
5) František Bauer 
6) Tomáš Karas 

Omluven :  

7) Michal Smolař 

Nepřítomni: 

8) Michal Kučera 
9) František Košvica 

Hosté: 

10) Radek Sünderhauf 
11) Pavel Fulín 

 

Zápis z jednání: 

1) Účastníci byli seznámeni s vyvíjeným Webem Jachtařské akademie. Pracovní verzí je provedl a 
vysvětlil Radek Sünderhauf (manažer projektu) s Pavlem Fulínem ( e-learningová část a 
testování). Všichni zúčastnění již viděli pilotní projekt a měli konkrétní připomínky- velká 
pochvala. Některé funkce se budou ještě upravovat např. rozkliknutí videa přes celou 
obrazovku, atd. Začátkem prosince dojde k ostrému spuštění. Zatím Jachtařskou akademii 
najdeme v testovacím režimu na: http://www.jacht-akademie.cz/index.php?pes=1 . Od 
prosince by měla již fungovat na www.jacht-akademie.cz . 

2) Bylo vysvětleno, jak se zpracovávají  techniky jízd u jednotlivých tříd. Hotové jsou techniky jízd 
Fireball a Melges, připravují se Cadet- Zdeněk Parůžek, Bic Techno- Pavel Kamneský, Feva- 
Milan Hájek, 29er- David Křížek, Laser- Martin Trčka, Optimist- A. Mrzílek. A. Mrzílek projevil 
obavu, že má málo materiálu pro třídu Optimist. Je možno využít zahraničních materiálů. Fr. 
Bauer poslal materiály, které jsou již zpravované, a můžeme je použít. Výborné materiály pro 
začínající jachtaře má Michal Kučera. Z. Sünderhauf se s M. Kučerou sejde ještě do konce roku.  

3) Informace o proběhlých, praktických seminářích a naplánovaných na rok 2018. Forma 
vyhovuje, některé požadované úkoly by bylo dobré zadat účastníkům předem. Scénáře 
tréninků od K. Kozelského rozpracovat (např. animace), vystavit na Jachtařskou akademii a 
měly by sloužit jako základ pro Praktické semináře. Úkol pro Tomáše Karase. Některé 
přednášky se budou muset natáčet znovu- A. Mrzílek, M. Kučera, Dovrtělová, H. Chlumská. 

4) U Praktických seminářů v úvodu se zaměřit na získání dovedností provozování trenérských 
člunů a jejich údržbu. První pomoc a záchranářské dovednosti- to již probíhá.  

5) Vysvětlen záměr- teoretické části pro udělení trenéra ČSJ se naučit z postupně publikovaných 
videí a pomocí e-learningových testů splnit požadavky. Následně bude připuštěn k Praktickým 
seminářům. Zatím takto řešíme zkoušky na trenéra III. třídy. Úkol pro Josefa Čermáka. 

6) Máme přidělenu  Rekvalifikaci na trenéra II. třídy od MŠMT na 150 hodin. Obdobně se skládá 
z teoretické a praktické části. Půjde o kombinaci Workshopu, e-learningového vzdělávání a 
testování a Praktických seminářů. Úkol pro Michala Smolaře. Z. Sünderhauf se s ním sejde 
individuálně. 

7) Info o propojení Jachtařské akademie s Webem ČSJ. Zatím prokliky přes Loga, postupně dále 
sbližovat. Na tomto shoda. 

http://www.jacht-akademie.cz/index.php?pes=1
http://www.jacht-akademie.cz/


8) Michal Maier navrhuje jako součást JA - informace o jachtařských revírech v ČR a relevantní 
informace o Jacht klubech v jejich blízkosti, včetně informace jak vstoupit do Jacht oddílů. Úkol 
pro Z. Sünderhaufa. 

9) Schválena příručka- „ Jachtařský deník pro mládež“, která vychází z metodiky RYA. F. Bauer 
podle ní postupuje v Pilotním projektu- Jachting v hodinách TV v ZŠ. Tato příručka by měla 
sloužit jako základní metodika u Jacht campů, Příměstských táborů atd. Následně bude 
předložena na VV ČSJ. 

10) Další schůzka TM komise proběhne dne 27. února 2018 od 14 hod v CERE. Prosíme F. Bauera 
o rezervaci. 

Zapsal dne 3. 12. 2017       Josef Čermák a Zdeněk Sünderhauf 

 


