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Setkání školitelů trenérů jachtingu III. třídy ČSJ  

CERE 9.12.2021, zapsal Vladimír Dvořák, dvorak@sailing,cz   

Účastníci  
Zdeněk a Radek Sunderhauf, Tonda Mrzílek, Johana Rozlivková, Michal Kučera, Jan Richtr, Michal 

Horák, Robert Kába, Tereza Šamšulová, Štěpán Novotný, Tomáš Karas  

 Program setkání: 
1. Jachtařská akademie – představení fungování  

2. Znalostní báze školicích materiálů  

3. Metodika školení – vlastní průběh 3 denního školení, zkoušky, samostudium  

4. Dobrá praxe organizace školení + kluby  

5. Ekonomika školení – odměny školitelů, náklady na školení, rozdělení nákladů mezi ČSJ, klub a 

trenéry  

 

Jacht akademie – fungování v roce 2022  
Zdeněk a Radek Sunderhaufovi. 

 

• Jachtařské přednášky – představení nového cyklu přednášek v roce 2022 

Program:  

1. 18. 1. Marian Jelínek: ÚSPĚCH JE NÁVYK, aneb správné návyky jako cesta mezi nejlepší! 
2. 25. 1. Václav Brabec: Zavodní pravidla jachtingu – štít i meč. 
3. 1. 2. Jirka Denk: Plavby v roce 2021- Mexiko, Nikaragua, Kostarika a Panama 
4. 8. 2. Katka Staňková: Nehody na moři a organizace záchrany 
5. 15. 2. Karel Lavický: Příprava na olympijské hry v Tokiu a jejich průběh 
6. 22. 2. Libor Hošek: Weather routing pro veřejnost, pro závodní týmy  
7. 1. 3. Petr Ondráček: Bezpečně na moři s Colregem a elektronikou 

 

Přednášky budou koncipovány jako hybridní, tedy bude omezený počet míst (cca 50) na místě a 

přednášky budou dostupné i přes internet. Po naplnění kapacity na místě bude přihláška omezena 

jen na přihlášku sledování vzdáleně. Přihlášky na přednášky budou otevřeny v první dekádě ledna na 

webu Jacht akademie. Pro členy ČSJ a SSJ budou přednášky zdarma, pro ostatní budou placené.  
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Znalostní báze školicích materiálů v roce 2022  
• Aktualizaci tréninkových materiálů rekvalifikačního kursu Trenér II. 

Aktualizaci zajištuje Jakub Kozelský a Tomáš Karas. Bude hotová před startem jarního kursu Trenér II. 

třídy v únoru.  

• Materiály pro školení a testy kursů Trenér III. třídy  

Jacht akademie je jediný zdroj pravdy – všechny autorizované materiály musí být tam 

Autorizovaný materiál je jen od garanta / metodka - Michal Kučera a Tonda Mrzílek  

Otázky na testy - jsou v nich dnes chyby - Tonda aktualizuje do cca půlky ledna  

Rozhodnutí o prospěchu   

- Ověření teoretických znalostí testy – nebudeme řešit nic jiného, než prospěl / neprospěl. 

V rámci aktualizace testů bude i určeno jaký počet bodů je nutné pro hodnocení „prospěl“ 

- Praxe – jen zpětná vazba – na co se má dále trenér soustředit.   

Proces organizace školení trenérů III. tříd   
Proces plánování a organizace kursů Trenér III. třídy je dán přílohou směrnice C97: „Metodický 

pokyn: Proces organizace školení Trenér 3. třídy“ 

Podpora týmem Jacht akademie  

Tým Jachtařské akademie bude zajišťovat i organizační podporu kursů Trenér III. třídy následovně: 

• přihlášky na kursy Trenér III. třídy budou na webu Jacht akademie  - řeší Radek Sünderhauf  

• ověření přihlašovacích údajů proti databázi členů ČSJ (členství v ČSJ je podmínkou toho být 

trenér jachtingu ČSJ) a komunikace k nápravě plus následná zápis úspěšných absolventů do 

databáze ČSJ řeší Markéta Švecová  

• pomoc s organizací a komunikací mezi školiteli, kluby a účastníky řeší Anety Keszi  

• znalostní bázi přednášek a testů technicky spravuje Radek Sunderhauf  

• závěrečné testování – rozeslání přihlašovacích údajů a vyhodnocení testů řeší Radek 

Sunderhauf  

Vstupní podmínky na školení trenér III. třídy  

Chceme, aby vstupní bariéry byla z formálního hlediska minimální.  

• Věk aby mohl mít VMP 

• Motivace - PROČ být trenér 

• Vstupní osobnostní profil  

V tuto chvíli nemáme ošetřenou ochranu před pedofily a psychopaty. Čistý trestní rejstřík by mohl 

být řešení, ale není dostačující – řešením by mohlo být doporučení statutárního zástupce základního 

článku – klubu nebo alt, který účastníka na kurs vysílá.  

Metodika školení a znalostní báze  
Školení trenérů III. třídy budou rozdělena na: 

• Školení nováčku – Trenérů III. třídy, která budou zaměřena obecně. Pro ně budou i vytvořeny 

jednotné školicí materiály. 
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• Pokračovací školení – další školení nutné pro prodloužení platnosti licence budou 

koncipována jako specializovaná pro podporované lodní třídy 

• Q, ILCA, Feva, windsurfing a IQ Foil  

• Pokračovací specializované kury budou realizovány od roku 2023 v roce 2022 je 

úkolem TMK je obsahově a metodicky připravit.  

Školicí materiály budou redigovat a autorizovat garant školení Trenérů III. třídy Michal Kučera a 

metodik školení a školitel Antonín Mrzílek. 

Materiály budou vytvořeny společně se školiteli a budou jim následně k dispozici. Schválené 

materiály pro využití ve školeních budou uloženy na Jacht akademii a pracovní prostor kde se 

budou shromažďovat a rozpracovávat pracovní verze bude na Google drive, který zřídí Michal 

Kučera a pošle na něj školitelům odkaz.  

Ekonomika školení  
Celkově máme na v rozpočtu TMK ČSJ na školení trenérů III. třídy ročně alokováno 150 000.-Kč. Ty 

budou rozděleny následovně: 

• 100 000.- Kč na zajištění kursů  

• 50 000.-Kč na metodický tým 

Odměna školitele je min 3000.-Kč / den plus standardní ČSJ schválené cestovní náhrady.  

ČSJ bude na finančně podporovat organizátory následovně: 

• Kurs bude mít 2 školitele a nejméně 8 a nejvíce 12 žáků – tak aby v praktické výuce mohla 

být zajištěna patřičná kvalita. ČSJ uhradí náhrady na školitele – tedy 2 dny 2 školitelů 2x 

6000,-Kč = 12000,-Kč + cestovní náhrady (odhad 4000,-Kč) plus další náklady (palivo do 

člunu, externí, školitel první pomoci) do maximální výše celkem 20 000,-Kč / kurs 

• ČSJ tedy v roce 2022 bude financovat maximálně 5 kursů trenéra III. třídy, ze kterých by mělo 

vzejít 20 – 30 nových trenérů III. třídy  

Doporučujeme pořadatelům /klubů, KSJ) zavést spoluúčast za školení na úrovni cca 1000.-Kč na 

studenta, aby se zajistila jejich účast. Z těchto peněz lze financovat figuranty a občerstvení.  

Témata z diskuse: 
Z diskuse vyplynula tato témata, které budeme dále rozpracovávat v rámci TMK 

• Osobnostní a dovednostní profil Trenér III., II. a I. Třídy  

• Tréninkový deník - propagace Yarmill + výuka trenérů  

• Záchrana tonoucího - zda dát do praktické části 

• Obnova III. – obsah zaměřený na třídovou specializaci a atraktivní forma  - dobrá praxe Alte 

FEVA, která si přizvala na školení trenérů špičkového trenéra z UK  

• Nahradit název "školitel" názvem "oblastní trenér" – Michal Kučera navrhuje změnit název a 

obsah práce ze „školitele“ na „oblastního trenéra“, který by měl i kooridanační roli v regionu. 

TMK probere s komisí Krajů a klubů  

• Zřízení role „asistent trenéra“ – Michal Kučera navrhuje zřídit registrovanou roli „asistent 

trenéra“ podobně jako je „asistent rozhodčího“. Asistent trenéra pracuje pod dozorem 

trenéra III. Třídy a je to typicky mladý dospělý závodník, který se připravuje na roli trenéra 

nebo rodič. Úlohou asistenta trenéra je pomoci trenérovi s organizační a logistickou 

podporou.  

 


