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Oběžník pro trenéry Českého svazu jachtingu 
Dne 11.6.2020  
 

 

Informační materiál Trenérsko metodické komise ČSJ. 

Z příspěvků sestavil Vladimir Dvořák, Předseda TMK e-mail dvorak@sailing.cz  

 

 

1. Informace z TMK  
 

Jmenuji se Vladimír Dvořák a po odstoupení Zdeňka Sunderhaufa z VV ČSJ jsem byl na 

dubnovém jednání VV ČSJ kooptován jako člen VV ČSJ a schválen jako nový předseda TMK. 

Převzal jsem tedy po Zdenálovi „štafetu“. Zdenál dále zůstává členem TMK, manažerem 

Jachtařské akadamie a manažerem rekvalifikačního kursu ČSJ „Trenér jachtingu II. třídy 

(vzdělávací program akreditovaný MŠMT pod čj.: 093/ 2017- 50“. 

Zdenálovi patří obrovský dík za vytvoření obou programů. Podobné programy tu leta nebyly a 

získat živnostenský list jako profesionální trenér jachtingu bylo do roku 2019 možné jen na 

FTVS UK v rámci programu Licence B. Díky Zdenálovi a partě kterou kolem sebe vytvořil 

(počínaje Michalem Smolařem jako garantem programu, přes Kubu Kozelského jako architekta 

obsahu praktické části a tvůrce velké části obsahu přes řadu našich nejlepších trenérů, jachtařů, 

rozhodčích, záchranářů, meteo a dalších kteří do programu přispěli jak metodicky tak jako 

školitelé přes organizační tým – IT, logistika, video a foto, komunikace,…(omlouvám se, že zde 

nevyjmenují každého). Celý tento široký tým Zdenál nadchnul a vedl díky jemu a tomuto 

realizačnímu týmu se stal ČSJ druhým subjektem oprávněným vydávat osvědčení kvalifikace 

pro získání živnostenského listu. Celá takto nově vytvořená část specializace je i vstupem pro 

studium Licence B na FTVS. Díky Zdenálovi a jeho týmu budeme mít v září po skončení 2 

ročníků více než 20 profesionálních trenérů jachtařů! Byl to díky Zdenálovi takový kvapík, že 

široká jachtařská veřejnost možná ani neznamenala, že jsou zde 2 akreditované organizace 

oprávněné vydávat osvědčení trenéra II třídy – FTVS a ČSJ a to způsobilo komunikační zmatky 

a nedorozumění. Pro mne je velký úkol celý program řádně komunikovat. Druhým úkolem je 

připravit se Zdenálem, Kubou Kozelským, členy TMK a dalšími jachtaři a specialisty 

aktualizaci programu pro obnovu akreditace (od října 2020). Zprávu z průběhu současného 

kursu a plán na další období najdete dále.  

Stejný dík zaslouží Michal Kučera, který vytvořil nové metodiky a tréninkový program pro 

trenéry III. Třídy a program pro podporu obnovy výcviku jachtařů a závodníků v klubech. O 

akcích těchto program dále. 

Mám velkou radost, že jsem po Zdenálovi „zdědil“ takhle skvěle našlápnutou TMK a těším se 

na další spolupráci a rozvoj jachtingu u nás.  

 

Výběrové řízení – trenér SCM windsurfing. VV ČSJ a Sportovní úsek ČSJ vyhlásí v nejbližší 

době výběrové řízení na trenéra SCM windsurfing. Karel Lavický jako současný trenér se 

nominoval na OH v Tokiu a díky odložení OH o rok se musí další rok plně věnovat případvě na 

OH. Karlovi moc děkujeme za skvělou práci a držíme palce v přípravě na OH. Výběrové řízení 

se mohou zúčastnit trenéři I a II. Třídy ČSJ, včetně těch, kteří úspěšně dokončí  rekvalifikační 

kurs Trenér II. třídy ČSJ.  
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2. Zpráva o činnosti  

Veškerá činnost byla díky nouzovému stavu způsobeném pandemii Covid19 významně 

poznamenána omezením pohybu a shromažďování. Plánové akce se tedy musely zčásti odložit 

nebo přesunout do on line podoby. Díky Zdenálovi byl v rámci ČSJ a tedy TMK 

implementován MS M365 a jeho platforma pro on line komunikace a schůzky se stala 

základním komunikačním nástrojem. Nemožnost potkat se u vody a vyříkat si dotazy, náměty, 

nářky a přání osobně se projevila bohužel i v nárůstu neosobní komunikace e-maily a dopisy. 

Tato forma komunikace často nevede k vyjasnění problému, ale spíše k jeho eskalaci a 

přechodu z věcné do osobní roviny. To se bohužel stalo v jachtařské komunitě a v oblasti 

působení TMK se tak stalo u výše uvedeného tématu fungování vzdělávání trenérů II. Třídy. 

Jachtařská akademie 

V dubnu proběhla v náhradním termínu a on line formou (díky nouzovému stavu) poslední 

přednáška Jachtařské akademie, Václava Brabce: Závodní pravidla a řešení protestních situací 

byla díky nouzovému stavu realizována on line přes aplikaci MS Teams. 

Na vstupném celé série přednášek Jachtařské akademie bylo během ledna až března 2020 od 

nečlenů ČSJ vybráno celkem 36 300.-Kč, které se staly příjmem TMK, respektive ČSJ a ze 

kterých byla uhrazena významná část nákladů na Jachtařskou akademii. 

Program Trenér jachtingu II. Třídy  

Jak jsem již psal v úvodníku, rekvalifikační kurs ČSJ „Trenér jachtingu II. třídy (vzdělávací 

program akreditovaný MŠMT pod čj.: 093/ 2017- 50“ byl velmi dobře marketingově 

komunikován, ale díky souběhu a podobě s programem akreditovaného kursu Licence B FTVS 

UK  došlo k politování hodnému smíšení podmínek obou programů a následnému zmatku 

v rámci jachtařské komunity, zejména v lodní třídě Q a Sportovnímu středisku (SPS). Během 

dubna a května jsem si udělal analýzu celého programu. Zde je její shrnutí. Historicky (až do 

získání akreditace ČSJ) byla jediným subjektem, který vydával osvědčení o kvalifikace trenéra 

II. třídy nutným pro získání živnostenského listu FTVS UK. Proces fungoval tak, že student se 

přihlásil pro programu FTVS UK Licence B, ČSJ mu vystavil doporučující dopis a potvrdil 

studentovi absolvování Specializace. Nevím zda pro ni byl vytvořen TMK nějaký proces a 

zkouška - za dobu cca 8 let si nevzpomínám, že by byl. Nevím, zda byl vůbec nastavený s 

FTVS nějaký smluvní vztah o spolupráci. Tím, že ČSJ získal akreditaci MŠMT se ČSJ stal 

druhým subjektem pro vydávání osvědčení o kvalifikaci trenéra II. třídy. Protože se ČSJ 

respektive TMK velmi rozumně rozhodl neplýtvat silami na výuku obecné části byla vytvořena 

Dohoda o spolupráci s FTVS UK, která nastavila oboustrannou spolupráci - tedy ČSJ dodá 

Specializaci - Garant Michal Smolař pro program FTVS Licence B a vice versa FTVS dodá 

obecnou část - Vědecký základ pro ČSJ a jeho akreditovaný program Trenér II. třídy. Dohoda 

mezi FTVS a ČSJ, ale není exklusivní a tudíž ČSJ může uznat absolvování obecná části od 

jakéhokoliv subjektu s akreditací MŠMT nebo si tuto část může odškolit sám. Vydaná Směrnice 

D6, ale popisuje pouze proces získání osvědčení od ČSJ na základě akreditace MŠMT.  Není 

tedy jednoduché pro nezasvěceného člověka - ať už jachtaře tak pracovníka FTVS zajištujícího 

program (Lada Novotná), nebo Živnostenský úřad oba tyto programy pochopit a zorientovat se 

v nich. Díky tomu došlo ke zpochybnění získaného osvědčení u trenérů prvního ročníku, včetně 

zpochybnění osvědčení trenérky SPS Nikol Staňkové. ČSJ dostal na základě podnětu, který 

někdo podal na Živnostenský úřad,  žádost o podání vysvětlení celého programu a potvrzení 

osvědčení vydaného trenérce SPS. Moc mne mrzí, že k tomuto komunikačnímu zmatku došlo, a 

že byla Nikol Staňková a tým dětí a rodičů členů SPS vystaveni tak stresové situaci. Pro 

zlepšení orientace jsme tedy připravili vizualizaci obou vzdělávacích programů jako přílohu 

směrnice D6 ( je přílohou tohoto oběžníku). Dále připravuji shrnutí celého programu včetně 
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důsledků jeho nepochopení pro VH ČSJ. Vše zlé je k něčemu dobré. Tento případ ukázal, že 

ČSJ se musí více zaměřit nejen na to dělat správné a užitečné věci ale dělat je správně a lépe 

úředně ne jednoduché postupy, komunikovat. Nechtěně jsme vystavili tento program a jednu 

s jeho absolventek neplánovanému „zátěžovému test“ Živnostenským úřadem. I výstup z jeho 

šetření věřím, že bude nakonec užitečný. Věřím, že tento skvělý program, který si zaslouží 

potlesk a který se (věřím, že nedorozuměním) dostal do superpozice úspěch/průser překlopíme 

do pozice ÚSPĚCH vnímaný a oceňovaný jachtařskou veřejností.  

 

Byla dokončena pro studenty programu povinná série přednášek Jachtařské akademie 

ČSJ, kdy poslední přednášku Václava Brabce: Závodní pravidla a řešení protestních situací byla 

díky nouzovému stavu způsobeného pandemii Covid19 realizována on line přes aplikaci Teams. 

 

V termíny 29.5. – 31.5. 2020 proběhl v Sailing centre na Nechranicích Praktický seminář 

studentů kursu Trenér II. Jako figuranti zde byli juniorští závodníci SCM Laser pod vedením 

Štěpána Novotného a celý seminář proběhl v rámci pohárového závodu Las a Lar, tak, aby 

průběh na vodě byl shodný s reálnou prací trenéra na významném závodě. Praktický seminář 

začal pátek 29. 5. v odpoledních hodinách. Účastníci semináře (12 nových adeptů na trenéry 

druhé třídy) vypluli na vodu, kde se pod vedením Jakuba Kozelského, dlouhodobě velmi 

úspěšného trenéra své manželky Veroniky a v poslední době belgického národního týmu, 

věnovali tréninku reprezentantů tříd Laser a Laser Radial. S vedením semináře pomáhali také 

olympionici Veronika Kozelská a Martin Trčka, reprezentační trenér Štěpán Novotný, úspěšný 

závodník a trenér Milan Hájek a hlavní organizátor Zdenál Sünderhauf.  

Páteční odpoledne nabídlo téměř ideální jachtařské podmínky – slunce a vítr 5–8 m/s. Byla 

postavená trať pro krátkou tréninkovou rozjížďku, účastníci semináře byli rozděleni po dvou na 

jednotlivé čluny a každý člun měl na starost jednoho závodníka. Během víkendu si budoucí 

trenéři druhé třídy vyzkoušeli v praxi i koučování přímo během závodu. 

Jakub Kozelský připravil celou osnovu a obsah praktického semináře.  

Program: 

• Čtvrtek 

Příjezd na Nechranice a příprava člunů. 

• Pátek 

10:00 – 11:00 organizační brífink – organizace semináře 

13:00 – 15:00 trénink na vodě, tréninkové rozjížďky 

Po návratu z vody: 

Rozbor komunikace se závodníky, výzvy pro závod. 

Večer (v případě nepřízně počasí během dne) 

- Přednáška „Příprava na vrchol kampaně/sezóny – testování lokality“ 

- Diskuze „Vrcholový jachting a studium, přechod do seniorské kategorie“ 

• Sobota 

9:30 – 10:30 Ranní brífing se závodníky – meteo příprava, na co se zaměřit během 

závodu s konkrétním závodníkem 

Dle závodního programu coaching na vodě 

Po návratu z vody: 

Doporučený rozbor se svými svěřenci – individuálně se svými svěřenci. 

Rozbor komunikace se závodníky. Obtížné momenty, modelové situaci atd. 

Večer Přednáška Neil Coxon – „Management vrcholového sportu“ – z přednášky byl 

pořízen video záznam, který bude součástí videí na Jachtařské akademii 

• Neděle 

Ranní brífing se závodníkem – meteo příprava, na co se dnes zaměřit během závodu s 

konkrétním závodníkem 

Dle závodního programu coaching na vodě. 

Po návratu z vody: 
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Doporučený rozbor se svými svěřenci – individuálně se svými svěřenci. 

Rozbor natočených videí coachingu na vodě. 

Program byl nabitý, jachtařské podmínky výborné a hodnocení semináře studenty bylo výborné. 
 

Projekt “Rozvoj mládežnického jachtingu” (přímá práce s kluby). 

Projekt vede Michal Kučera a přihlásilo se do něj 15 jachetních klubů, které zlepšit nebo 

obnovit výchovu okruhových závodníků. Na základy dotazníků a rozhovorů s kluby, které 

proběhly v lednu a únoru byl systém práce s kluby následovně:  

Určení závodníci ze zapojených klubů se budou i se svými klubovými trenéry v průběhu roku 

2020 zúčastňovat společných soustředění na moři i v ČR.  

Začátkem března před nouzový stavem proběhlo 1. týdenní soustředění v březnu v 

Chorvatsku za účasti 10 závodníků z 5ti zapojených klubů. Spolu s nimi se soustředění 

účastnili kluboví trenéři nebo budoucí trenéři, kteří se učili systému práce s mládeží. 

Představujeme klubům vytvářené metodické pomůcky a materiály a učíme je s nimi pracovat.  

Další dvě jarní soustředění jsou kvůli virové epidemii posunuta a nyní jsou připravovány nové 

termíny. 

Jako náhradní program v nouzovém stavu jsme vymysleli program „virtuální regata“. Jedná 

se a 7 virtuálních rozjížděk zaměřených na pravidla, jejich užití v různých situacích na vodě, 

dále pak na fyzickou připravenost pro závodní sezónu. Od března do května se jí zúčastnilo 14 

klubů  a 37 závodníků + jejich trenéři a rodiče. Virtuální regata vzbudila velmi slušný zájem a 

budeme v ní příští zimu znovu pokračovat. Výstupy z této virtuální regaty budou zároveň 

sloužit trenérům jako metodické materiály pro klubové účely. 

 

Poslední květnový víkend se za velmi proměnlivého počasí konalo pod vedením Sailing 

Academy Michala Kučery (trenér II. třídy, člen Trenérsko-metodické komise) a za podpory ČSJ 

školení nových trenérů jachtingu III. třídy v areálu YC Dyje v Pavlově. Praktické 

dovednosti si trenérský tým mohl vyzkoušet na 12ti dětech, které mají minimální jachtařské 

zkušenosti. Bylo připraveno 8 lodí Optimist staršího „data narození“ získané díky výměně 

klubových lodí z dotace MŠMT. Skupině trenérů byla předvedena výjimečná práce s dětmi ze 

strany školitele Michala Kučery a nově vznikající skupina nadšených dětí v YC Dyje dostala 

první, a rovnou ten nejlepší základ dovedností a nezapomenutelných zkušeností na vodě. Celý 

seminář provedl trenérské adepty velmi propracovanou a dokonalou metodikou zejména práce s 

nováčky, doplněný praktickou zkušeností. Do řad trenérů jachtingu tak přibyla další skupina 

fajn lidí, gratulujeme a velký dík za report a foto Helena Pavlíková. Jako vedlejší, ale významný 

efekt byla pomoc YC Dyje rozjet po letech nový program základního výcviku mladých jachtařů. 
 

Školení trenéru III třídy jsou v kompetenci Krajských organizací ČSJ, projekt TMK a Michala 

Kučery je postaven jako metodika a dobrá praxe k jeho využití na krajích.  
 

 

3. Plánované akce   

 
 Program Trenér jachtingu II. Třídy  

Shrnutí a presentace výsledků prvních 2 ročníků rekvalifikačního kursu Trenér jachtingu 

II.třídy pro VH ČSJ připravuje Tomáš Karas, já doplním shrnutí nešťastné komunikace a 

jejich důsledků a návrh jak do budoucna riziko podobných nedorozumění zmírnit. 

 

Na období červen – srpen je plánováno dokončení rekvalifikačního kursu Trenér jachtingu 

II.třídy 

Složení zkoušek z teoretické části studia buď v rámci studia Vědecký základ sportovního 

tréninku (obecná část) na FTVS UK a nebo v jiném MŠMT akreditovaném subjektu. Potvrzení 
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o složení zkoušky musí studenti poslat Markétě Švecové. Složení zkoušky a dodání potvrzení je 

povinnou podmínkou vydání osvědčení.  

Závěrečný praktický seminář s účastníky soustředění FEVA ( cca 25 lodí) 

Termín: 19. – 21. 7. 2020. V neděli v době závodů příjezd trenérů a následně dva plné dny 

výcviku! 

Lokalita: Sailing Centrum Nechranice- zajišťuje Franta Bauer 

Hlavní Kouč: Milan Hájek 

Zaměření výcviku: obecně zlepšení startů!  

Závěrečné zkoušky a testy: ANO 

Vydání osvědčení: ANO pro ty, kdo dodají potvrzení a úspěšném složení zkoušek z teoretické 

části a úspěšně absolvují závěrečné praktické zkoušky a testy. 

Držíme všem studentům palce a těšíme se na rozšíření řad profesionálních trenérů jachtingu. 

 

Na období červen – září je plánováno obnovení akreditace rekvalifikačního kursu Trenér 

jachtingu II.třídy u MŠMT (vydává se na dobu 3 let a ČSJ končí v září 2020). Součástí 

obnovení akreditace je aktualizace obsahu odborné části studia, která již započala pod vedením 

a garanci Jakuba Kozelského a ve spolupráci s členy TMK. Manažerem rekvalifikačního kursu a 

zkušebním komisařem bude i nadále Zdenál Sunderhauf.  

Další ročník rekvalifikačního kursu Trenér jachtingu II.třídy vypsán po obnově akreditace, 

ale už nyní se mohou zájemci předběžně hlásit u Zdenála. Otevření programu a výzva 

k registraci bude dána včas na vědomí na webu ČSJ, Jachtařské akademii a v Oběžníku pro 

trenéry. 

 

 

 


