Krátké shrnutí práce trenérů ČSJ za jejich funkčního období na základě vyplněných dotazníků a
komunikace s trenéry
Trenéři: Michal Smolař, Antonín Mrzílek, David Křížek, Karel Lavický
Diskutované okruhy
1. Co se podařilo
Všichni trenéři považují za klíčové zlepšení tréninkového systému ve skupině vybraných
jedinců. Většina tréninkových kempů se odehrávala v kvalitních a osvědčených jachtařských
revírech. Do tréninků vstupovaly zkušenosti načerpané spoluprací se zahraničními trenéry a
zejména u mládeže se podařilo takovou prací pozvednout kvalitu a vnímání jachtingu
mladých závodníků na daleko vyšší úroveň.
Začalo se se sledováním fyzické kondice na profesionální úrovni, ale bohužel tato práce byla
utlumena a současnosti nemá jasnou a kontrolovatelnou strukturu. Tuto situaci je důležité
napravit a je to úkolem budoucím pro odpovídající komise.
2. Co se nepodařilo
Vytvořit kompaktní týmy s jasnou strukturou a odpovědnostmi, které by měly ze vzájemné
spolupráce dlouhodobě těžit. Přestože, je jachting sport individuální, je důležité, aby
sportovci vnímali týmového ducha a společně si pomáhali zejména v organizaci přípravy a
dalších činnostech (doprava, stravování atd.), tak aby finanční prostředky vkládané do
jednotlivých skupin (RD, SCM a SPS) byly efektivně využity pro správné věci.
Samostatným tématem je spolupráce s rodiči. Jejich podpory si všichni nesmírně váží a jejich
aktivní přístup je nezbytný pro další sportovní vývoj svěřenců. Je však potřeba tuto podporu
lépe uchopit, organizovat a to bude důležitý úkol pro trenéry.
3. Co je pro práci trenérů nejdůležitější
- Technické vybavení
- Spolupráce ze zahraničními týmy
- Podpora jejich práce od ČSJ (jasné pravomoce, odpovědnosti a spravedlivé ohodnocení)
a v neposlední řadě spolupráce a komunikace směrem k ČSJ, jsou body, kterými se budou
odpovědné komise ČSJ zabývat.
4. Co je nejdůležitější pro posun českých jachtařů na mezinárodní úroveň a úspěšnou
kvalifikaci na OH
Tato otázka přinesla širokou škálu odpovědí od financí přes fyzickou kondici, podporu OH
tříd, slabou sportovní základnu, nedostatek klubových trenérů a dalších.
Je třeba se zabývat stanovením hlavních cílů a priorit, které nás posunou kupředu.
Závěr
Trenérské hodnocení potvrdilo, že nastavená cesta je správná a rozhodně má smysl v takové práci
pokračovat.
Na druhou stranu je potřeba důkladně promyslet body a kroky, které jsou negativní a neposunují
jachting tam, kde ho chceme mít.

Důležité bude zlepšení komunikace odpovědných komisí směrem k trenérům. Je nezbytné, aby byly
jasně nastaveny budoucí cíle a odpovědnosti, tak, aby z této spolupráce vznikaly řešení prospěšná
sportu.
Dovoluji si tímto poděkovat trenérům za jejich dlouhodobou práci a za jejich čas strávený nad
položenými otázkami.

V Praze 12/5/2019
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Jan Kraus

