
Jachtařská akademie ke dni 17. 9. 2018 
 
 
 

Ahoj přátelé, kamarádi, trenéři.      V Praze dne 17. 9. 2018 
 
  
K dnešnímu dni je na stránkách Jachtařské akademie – www.jacht-akademie.cz dokončen a uveřejněn základní 
obsah, který jsem slíbil před rokem zhotovit. Toto se povedlo díky práci Vás všech, kteří jste se na obsahu buď 
aktivně podíleli, či jste jen posílali rady a připomínky. 
 
Velmi důležité období nastává právě teď, kdy je potřeba Jachtařskou akademii aktivně využívat, soustavně 
s uvedeným materiálem pracovat, stále obsah vylepšovat, anebo doplňovat o nové trendy. Toto se může 
povést pouze tehdy, když budeme mít od Vás zpětnou vazbu, jak obsah využíváte v tréninku se svými svěřenci, 
co se Vám líbí, co chcete zlepšit, co zde postrádáte. Každá Vaše reakce je pro nás velmi cenná. Jednou měsíčně 
Vás budeme informovat o novinkách, co se právě tvoří, anebo chystá. 
 
Dále se povedlo navázat spolupráci s trenérskou školou pod  FTVS v Praze, kde v dálkovém studiu si trenéři 2. 
třídy mohou zvýšit trenérskou kvalifikaci na trenéra 1. třídy. Jedná se o dvouleté studium, kde vždy jeden 
víkend v měsíci, v období říjen až květen, probíhá výuka na fakultě. Toto bude doplněno odbornou činností, 
kterou zajistí ČSJ. Na studium se může podle naplněnosti přihlásit každý trenér 2. třídy, který má zároveň 
ukončené středoškolské studium. Studium na fakultě je bezplatné. 
 
Jako velmi dobrý příklad uplatnění trenéra v zahraničí je možno uvést příklad Vojty Šindeláře z ČYKu a následně 
z Cere. Vojta se na jaře zúčastnil Praktického semináře na Nechranicích pod vedením Martina Trčky, kde získal 
trenéra 3. třídy. Následně rozeslal svůj životopis na řadu jacht klubů v USA a byl přijat jako trenér mládeže třídy 
29er do Riverde Yacht Clubu v New Yorku. Pracoval tam ještě s irským a kanadským trenérem cca 3 měsíce. 
Výborná zkušenost a otevřené dveře i pro další naše, mladé trenéry. 
 
Zde pár upozornění na videa, či výukový materiál, které byste neměli přehlédnout. 
 
Třída Feva- Milan Hájek – uveřejněno na http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8-kategorie/53-rs-
feva-technika-jizdy/ 
 
Třída Optimist- Tonda Mrzílek – uveřejněno na http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8-
kategorie/80-optimist-technika-jizdy/ 
 
Třída Cadet- Zdeněk Parůžek, Petr Kořán-  uveřejněno na http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8-
kategorie/78-cadet-technika-jizdy/ 
 
 Dále je  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/ 
 
 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/ 
 
 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/. 
 
Základní nácviky mladých jachtařů od Tondy Mrzílka najdete na http://www.jacht-
akademie.cz/vzdelavani/novinky/83-zakladni-navyky-mladych-jachtaru-a-treneru/. 
Optimální trim od Tomáše Mufa Musila najdete na http://www.jacht-akademie.cz/vzdelavani/novinky/8-
kategorie/75-optimalni-trim/ 
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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/ 
 
 Nepodařilo se nám zajistit na podzimní Praktický seminář pro trenéry anglického kouče. I když jsme oslovili 
všechny tři doporučené anglické trenéry a kouče, ani jeden si nenašel na nás čas. Toto nás velmi mrzí a budeme 
za rok zkoušet se s některým z nich domluvit s předstihem. 
 
Přednášky v zimních měsících v roce 2019 budou. 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 vrcholům  námořního  jachtingu- Richard Konkolski 

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

 29. 1. 2019 Navigační a weather routing systémy- Workshop- Libor Hošek 

 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 

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 ještě 
jednou 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, volejte na 606 954 652.  

   

V Praze dne 17. 9.  2018 
 
 Zdeněk  Sünderhauf 
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