
Jachtařská akademie 
 

Ahoj přátelé kamarádi.  
    
Rád bych upozornil na kompletní dokončení videí - Technik jízd pro mládežnické třídy a to,  Optimist od Tondy 
Mrzílka, Cadet od Zdeňka Parůžka a Petra Kořána a Feva od Milana Hájka. 
 
1) Všechny tři třídy najdete na Jachtařské akademii na těchto odkazech: 
 
Třída Feva- Milan Hájek – dokončeno a uveřejněno na http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8-
kategorie/53-rs-feva-technika-jizdy/ 
 
Třída Optimist- Tonda Mrzílek – dokončeno a uveřejněno na http://www.jacht-
akademie.cz/vzdelavani/novinky/8-kategorie/80-optimist-technika-jizdy/ 
 
Třída Cadet- Zdeněk Parůžek, Petr Kořán- dokončeno a uveřejněno na http://www.jacht-
akademie.cz/vzdelavani/novinky/8-kategorie/78-cadet-technika-jizdy/ 
 
2) Dále je dokončeno video o spouštění, manévrování a údržby trenérského člunu s Frantou Bauerem, které 
najdete na http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8-kategorie/79-spousteni-na-vodu-trenerskeho-
clunu-manevry-a-jeho-udrzba/ 
 
3) Velmi důležitá část pro usnadnění tréninků vznikla ve spolupráci Kuby Kozelského a Tomáše Karase- Animace 
scénářů tréninků, které najdete na  http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8-kategorie/73-
scenare-treninku/ 
 
4) Dále je vhodné pro trénink s dětmi zařadit videa od Martina Trčky – Strategie a taktika v okruhových 
závodech. Toto najdete na http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8-kategorie/70-strategie-a-
taktika-v-okruhovem-jachtingu/ 
 
 
5) Jako jedna z nejdůležitějších částí výcviku je video s Honzou Sedláčkem- První pomoc a základy vodní 
záchrany. Podívejte se s dětmi na http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/24-prvni-pomoc-a-vodni-
zachrana/ 
 
6) Proběhne další Praktický seminář pro trenéry na Lipně ve dnech 28. – 30. září 2018  
 
Seminář povede Milan Hájek, jachtař roku 2017. Bude vyvěšeno na Jachtařské akademii.  
 
 
7) Navrhovaná témata přednášek v 2019 (ještě může dojít ke změnám) 

Z dosavadního průběhu přednášek, z jejich zpětných vazeb, dotazů a rozhovorů s přednášejícími, plánujeme na 
příští rok 2019 níže uvedené přednášky. 

Budou opět probíhat každé úterý od 18.30 hodin na adrese: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Hlavova 
8, Praha 2 

   15. 1. 2019 Cesta k vrcholu v námořním jachtingu- Richard Konkolski 

22. 1. 2019 Mentální koučink u vybraných závodníků- Workshop- Marian Jelínek 

 29. 1. 2019 Navigační a weather routing systémy- Workshop- Milan Koláček 

 5. 2. 2019 Meteorologie pro okruhového jachtaře- Workshop- David Křížek 

12. 2. 2019 Meteorologie při závodě na moři- Workshop- Milan Koláček 

19. 2. 2019 Shrnuti taktiky a strategie v okruhovém závodě- Petr Pefi Fiala 
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26. 2. 2019 Navigace na moři ve ztížených podmínkách- Petr Ondráček 

5. 3. 2019 Závodní pravidla přehledně- Martin Soušek 

12. 3. 2019 Výzvy, stavba lodí, dobrodružství na moři- Ruda Kreuschneider 

 

 

 

Přeji všem, aby Jachtařská akademie a jeho náplň Vám pomohla v náročné trenérské činnosti. Zároveň prosím o 
zpětnou vazbu, posílejte návrhy, připomínky, co Vám na Jachtařské akademii chybí, anebo na co bychom se 
měli do budoucna zaměřit. 

Pište na info@jacht-akademie.cz 

  Zároveň děkuji všem, kteří se na vzniku a průběhu Jachtařské akademie podílí. Moc si toho 
vážím. 

V Praze dne 14. 5. 2018 
 
 Zdeněk  Zdenál  Sünderhauf 
 
 
 

 


