
Jachtařská akademie a Trenérsko- metodická 
komise  ke dni 8. 10. 2018 

 
 

         V Praze dne 8. 10. 2018 
  
 
    
 

 
1) Jachtařská akademie k dnešnímu dni obsahuje 15 medailonků osobností, 146 videí, 73 příspěvků a 

stále se rozšiřuje. V rámci šíření obsahu Jachtařské akademie byly osloveny hlavní pořadatelé 
podzimních, námořních  závodů a to YFA, pořadatelé IT regaty ( 16 lodí) a TPC Centrum ( cca 30 lodí), 
pořadatelé ČNR MR. Všem kapitánům lodí  byly poskytnuty odkazy na výukový materiál, který nabídli   
svým posádkám a tím i kontinuálně zlepšují své jachtařské dovednosti.  
  

2) Ve spolupráci s Michalem Smolařem se podepsala smlouva   s trenérskou školou   FTVS v Praze, kde si 
trenéři 2. třídy v dálkovém studiu  mohou zvýšit trenérskou kvalifikaci na trenéra 1. třídy. Jedná se o 
dvouleté studium, kde vždy jeden víkend v měsíci, v období říjen až květen, probíhá výuka na fakultě. 
V  letošním školením roce se podařilo zajistit studium pro 4 naše trenéry a to Johanku Rozlívkovou, 
Karla Lavického, Jana Čutku mladšího a Michala Smolaře. Budeme se s nimi domlouvat, aby v příští 
sezoně každý z nich uspořádal Praktický seminář pro trenéry a tím i dále šířili nové poznatky mezi 
dalšími trenéry. 
 

3) Ve dnech 5. – 7. 10 2018 se uskutečnil další Praktický seminář pro trenéry III. třídy v Lanškrouně.  
Seminář vedl trenér II. třídy Michal Kučera.  V sobotu proběhl i praktický výcvik na vodě, za přítomnosti 
4 dětí na Optimistu. Zúčastnilo se 8 trenérů, či nových zájemců o trénování z Prahy, Kroměříže, 
Lanškrouna. Na závěr proběhlo úspěšné testování pomocí Notebooků a všichni uspěli. Podle zpětné 
vazby od účastníků byl seminář hodnocen velmi kladně. 

 
4) V současné době máme 354 trenérů v evidenci, což je velmi vysoké číslo.  Z toho je 26 trenérů, kterým 

propadla licence, anebo začátkem příštího roku propadne. Všichni tito trenéři byli obesláni s nabídkou, 
že mohou obnovit licenci ve výše proběhlém Praktickém semináři, anebo na jaře v příštím roce. Zhruba 
polovina reagovala, že využijí nabídky v příštím roce. 
 

5) Zimní přednášky v roce 2019 se již finalizují a domlouvají se podrobnosti s přednášejícími. Opět se 
bude od jachtařské veřejnosti vybírat 150 Kč na osobu a držitelé závodní licence budou mít přednášku 
zdarma. Obsah se uveřejní na stránkách jachtařské akademie. 
 

6) Trenérsko- metodická  komise byla rozšířena o dalšího člena Mgr. Matouše Reka. Matouš Rek se bude 
věnovat komunikaci se zahraničními Jachtařskými svazy a organizacemi, v rámci vzdělávání a metodik. 
 

7) Rekvalifikace pro trenéry 2. třídy bude otevřena dne 15. 2. 2019 v trenérské škole na FTVS. 
Podrobnosti se ještě upřesňují a trenéři o této možnosti budou včas informováni. 
 

8) Další schůzka Trenérsko-metodické komise proběhne v Cere dne 20. listopadu od 16 hodin. Zváni jsou 
všichni členové komise, případně i hosté.  
 

Zapsal:  Zdeněk Sünderhauf 

 


