
             
         V Praze dne 12. 2. 2020 
Ahoj trenéři a kolegové.  
V rámci Jachtařské akademie a Trenérsko- metodické komise jsme již v novém roce  zahájili sérii 
zimních přednášek, které se snažím organizovat již od roku 2014. Poslední tři roky ale již pod 
hlavičkou Jachtařské akademie ČSJ- www.jacht-akademie.cz.  
 

1) Zatím proběhly velmi úspěšně tyto   Jachtařské přednášky 2O20, s takovou 
návštěvností: 

 
1. Karel Lavický- 35 
2. Christian Dumard- 80 
3. Marian Jelínek- 200! 
4. Jan Johan Hirnšál- 54 
5. Fabrizio Lazzerini- 65- shrnutí od Tomáše Karase- 

viz v příloze 
2) Dále zbývají ještě tyto přednášky, na které Vás srdečně zveme: 

1. 18. 2. 2020- Martin Trčka: Management a příprava 
na závody a taktika v závodě. 

2. 25. 2. 2020- Jiří Denk: Dobrodružství v Antarktidě 
3. 3. 3. 2020- Petr Ondráček: Metody překonávání 

bouří na moři 
4. 10. 3. 2020- Václav Brabec: Závodní pravidla a 

řešení protestních situací 
3) Při 50. výročí Setkání námořních jachtařů v Libštátě  jsem za Český svaz jachtingu 

předal ocenění zakladatelovi Milošovi Havlíčkovi a dlouhodobému organizátorovi Jardovi 
Berntovi. Za Český svaz jachtingu tam dále vystoupili- Eva Skořepová, David Křížek, Jarda 
a Jakub Havelkovi, Petr Ondráček a  Zdeněk Sünderhauf. Skvělé setkání s legendami 
českého jachtingu.  

 
4) Rekvalifikaci na trenéra jachtingu II. třídy na rok 2020 jsme již zahájili na 

Přírodověděcké fakultě, Hlavova 8 dne 14. 1. 2020 za přítomnosti hlavních trenérů 
Jakuba Kozelského a Milana Hájka a za organizaci Zdeněk Sünderhauf s Denisou 
Binjošovou. Na zahájení byli přítomni tito vybraní uchazeči: Jiří Himmel, Ondřej Bobek, 
Adéla Cvachová, Tereza Samšulová, Marek Směšný, Milan Ptáčník, Miroslav Horák, 
Robert Kába, Jiří Hýža, Jan Richter, Kateřina Vainert, Jindřich Nuc. Proběhla otevřená 
diskuze, jak v programu navázat na úspěšnou rekvalifikaci v loňském roce, co dále zlepšit 
a jak budou vypadat 2 praktické semináře a to v Brně pod vedením Milana Hájka a na 
Lipně pod vedením Jakuba Kozelského. Jakub Kozelský následně zpracoval na základě 
připomínek návrh průběhu závěrečného koučování na vodě. 
 

5) Na úspěšný loňský rok navazuje projekt Michala Kučery  s názvem "Přímá práce s kluby". 
V roce 2019 pilotní projekt nesl název "Přímá práce v klubech". Rozdíl je v tom, že 
minulý rok jsme začínali a téměř nikdo o tomto projektu nevěděl a nevěřil mu. Proto 

http://www.jacht-akademie.cz/


bylo potřeba vyrazit do klubů a představit smysl projektu. Kluby, které se do projektu 
zapojily, byly zřejmě velmi spokojené a tak se zapojily do pokračování. "Přímá práce s 
kluby" znamená, že již nebude možné s každým klubem pracovat v místě klubu, ale 
počítá se se společnými akcemi a soustředěními. 
Závodnici a trenéři z těchto klubů se od podzimu 2019 do jara 2020 účastní tréninkových 
soustředění na moři. Někteří dokonce všech původně vypsaných čtyřech (dvě na 
podzim, dvě na jaře), jako cílené zimní přípravy na jachtařskou sezonu. Přidanou 
hodnotou těchto soustředění je to, že budou moci trenéři následně kvalitně pracovat i s 
ostatními závodníky na klubové úrovni během závodní sezony 2020. Pro nově zapojené 
kluby do projektu byl stanoven další termín soustředění v dubnu na moři. Celkově se 
soustředění na jaře zúčastní 9-10 klubů a cca 13-15 trenérů. 

  
6)  Praktický seminář na  trenéra III. třídy a obnovení platnosti licence trenérů II. třídy 

proběhne letos pod vedením Michala Kučery ve dnech  29.-31. 5. 2020 na Nových  
Mlýnech. Přihlásit se již teď můžete na Jachtařské akademii- www.jacht-akademie.cz.  

 
7) Spustili jsme na Jachtařské akademii projekt -  SportMentor, za kterým se skrývá 

uznávaný odborník Marian Jelínek, který aktivně spolupracuje s Jachtařskou akademií již 

3 roky. Informace o aktivitě již šla do většiny oddílů, díky Daně Dvořákové viz.- 

http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/121-sportmentor/. Pro 

názornou ukázku byla vytvořena zvláštní stránka – odkaz zde http://bit.ly/2o4aNPY, kde 

se  můžete podívat na vybraná, živá videa. Nabízí se zde klubům možnost získat koupí 

jednoho kurzu 10 přístupů do členské sekce, a to na prodlouženou dobu 3 let a to vše 

za 3 990 Kč. Na facebooku ČSJ doběhla  soutěž o tři přístupy zdarma, pro oddíly, které 

poslaly fotografie z činnosti s dětmi. Zvítězily YC Lodní Sporty Brno, YC DIM Bezdrev a 

YC Baník Most. Dále se připojil z odebírání SportMentora  Český Yacht Klub a 

z prostředků TMK a Jachtařské akademie byly zakoupeny přístupy pro svěřence našich 4 

reprezentačních trenérů a pro vybrané 4 oddíly v rámci aktivity: „ Rozvoj mládežnického 

jachtingu v oddílech“ pod úspěšným vedením  Michala Kučery. Velmi dobrá odezva je 

od Davida Křížky, který se svými svěřenci na soustředění ve Španělsku si prošli 7 modulů 

od Mariana Jelínka a večer vždy rozebírali společně tématiku. 

 
Děkuji všem, kteří mi pomáhají s těmito aktivitami v rámci  celé Trenérsko-  metodické 

komisi a Jachtařské akademii.  
 
 

Pěkný den a jachtingu zdar! 
Zdenál Sünderhauf 
Jachtařská akademie ČSJ 
TMK ČSJ 
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