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Od pátku 28.10. do 30.10.2022 proběhlo školení trenérů III. Třídy v Praze, pořádané klubem 
OYC. Školiteli byli Robert Kába a Johanka Rozlivková. Účastníků školení bylo 9, a jednalo se u 
všech o jachtaře, se zkušenostmi ze závodů. 
 
V pátek v 17.00h jsme zahájili školení trenérů, po administrativních úkonech, začalo 
představením jednotlivých účastníků, a jejich představ ohledně trénování. Následně jsme 
probrali teoretické záležitosti ohledně trenéra, tréninku, včetně rozebrání scénářů tréninku, 
a různých možnostech stylu tréninku. Před ukončením pátečního programu, byly rozděleny 
jednotlivé druhy tréninku na sobotní praktická cvičení. 
 
V sobotu ráno po 8h se začali strojit lodě za asistence a rad trenérů jako příprava na vodu. Po 
připravení lodí proběhly briefingy před vyplutím jednotlivých trenérů s figuranty. Figuranti 
byli s různými zkušenostmi ježdění na lodi, od víceméně začátečníků, až po jachtařské 
závodníky. K dispozici pro figuranty jsme měli LT RS Tera. Figuranty jsme na dopolední 
cvičení měli 3, tak jednoho figuranta jsme doplnili, z řad účastníků školení. Trenéři měli 
k dispozici dva motoráky, a každý trenér na praktická cvičení měl k dospozici dvě lodě RS 
Tera s figuranty. Na Každém motoráku byl jeden školitel, který pozoroval budoucí trenéry při 
jejich tréninku.  
 
Během sobotního dopoledne, jsme zvládli některá cvičení, ale bohužel klesající síla větru nás 
donutila tréninky přerušit, na polední pauzu, asi v 11,45h. Vzhledem k tomu, že se po obědě 
situace s větrem moc nevylepšila, tak školitelé zadali, aby trenéři vymysleli cvičení na břehu, 
která budou zlepšovat teoretické jachtařské dovednosti a znalosti. Mimo různé teoretické 
kvízy, jsme využili možnost trenažéru, který má OYC k dispozici, a jednotlivé skupiny trenérů 
si připravili cvičení s pomocí trenažéru, především technika obratů, sezení na lodi, chování 
při obratech, apod. Takto se jednotlivé skupiny střídaly s figuranty při jednotlivých cvičení, 
opět za dohledu školitelů. Na odpoledne přišel ještě 4 figurant, tak již nebylo potřeba 
doplňovat figuranty z řad školených trenérů. 
 
Po 15h se situace na vodě s větrem vylepšila, tak jsme vyjeli opět na vodu na praktická 
cvičení podle scénářů tréninku, připravených jednotlivými trenéry. Tréninky na vodě 
probíhaly až do večera, dokud nám to povolila viditelnost na vodě, s bezpečným pohybem 
v plavebním provozu, jsme po 17h ukončili cvičení na vodě a jeli na břeh. 
Po přistání si všichni trenéři udělali debriefingy s figuranty, a v případě některých nejasností 
při tréninku na vodě, bylo vše probráno a vysvětleno. Poté jsme ještě využili čas do 19h, 
abychom si stáhli videa, krátce jsme probrali jak by měly vypadat rozbory, komentáře nad 
videi. 
 
V neděli od 9h, prakticky celé dopoledne jsme věnovali probrání všech videí natočených při 
sobotním tréninku, okomentování jednotlivými trenéry, kteří si videa natáčeli, ale i 
komentáře ostatních trenérů k danému cvičení, povedené i nepovedené prvky tréninku, a 



možnosti zlepšení tréninkových postupů. Po poledni, 12,15h, proběhla příprava na 
teoretické testy, a následně proběhly ostré závěrečné teoretické testy na trenéry III. třídy. 
 
Všichni účastníci školení trenérů zvládli teoretické testy, ve kterých uspěli, ale bohužel jedna 
z účastnic, u které nebyly dostačující praktická cvičení, příprava, apod., neuspěla 
v praktických cvičení, a bude muset si praktickou část zopakovat. 
 
Hodnocení školených trenérů při praktických cvičením probíhalo stále při všech cvičeních, 
přípravě trenérů, pohybu na vodě při cvičeních, na motoráku, komunikace s figuranty, apod.  
 
Ukončení celého školení trenérů III. třídy v OYC, proběhlo ve 14,00h. 
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Robert Kába 
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