
Odborka JACHTAŘ 
 
Cíl: Ten, kdo usiluje o tuto odborku, by měl ovládat dobře plachetnici, jezdit 

bezpečně, znát i teorii plachtění a umět řešit i nestandardní situace. 

 
 
 
 
 

 

Začal jsem dne:    

Dokončil jsem dne:    

Podpis vůdce oddílu    

Počty ke splnění odborky (vybírám si je sám po poradě s patronem): 

Věková kategorie 
Tvar 
nášivky 

HLAVNÍ 
PODMÍNKY 

DOPLŇUJÍCÍ 
PODMÍNKY 

Mladší skautky a 

skauti 

 3 2 

Starší skautky a skauti 
 

5 4 

Mladší roveři a rangers 
 

vše 8 

 
Postup plnění: 

 
 

 

 
 

  

 
 

   

DOKAŽ TO (hlavní podmínky) ������������    ��������    ������������    ��������    

ZKUS TO (Doplňující podmínky) ��������    ��������    ������������    ����    

 



A) DOKAŽ TO (Hlavní podmínky)  
 

 
Zadání aktivity 

 

Co plněním projektu prokážu, 
že  

znám/umím/ dokážu využít? 
 

 
Podpisy: 

Já a patron 

1. Znám názvosloví 
plachetnice a povely 
používané na plachetnici. 

Prokážu, že vím, jak se co na 

lodi jmenuje a co znamenají 

jednotlivé povely 

 

2. Znám základy navigace a 
kurzy větru 

Znám základní způsoby 

navigace a rozumím kurzům 

větru  

 

3. Znám zásady bezpečného 
plachtění 

Znám bezpečnostní rizika a 

dovedu se jich vyvarovat 
 

4. Umím nastrojit a odstrojit 
plachetnici.  
 

Prokážu, že umím nachystat 

loď k plachtění a také ji po 

skončení správně uložit 

 

5. Samostatně vypluji 
s posádkou, předvedu obrat 

proti větru (re) a bezpečně 

přistanu 

Prokážu, že umím alespoň 

základně ovládat plachetnici 
 

6. Ovládám nastavení plachet 
v závislosti na směru větru a 

držení daného kurzu 

Prokážu, že umím nastavit 

plachty efektivně a také jejich 

nastavení průběžně sledovat a 

měnit 

 

7. Obepluji trojúhelník o 

straně 300 m 

Prokážu schopnost plavby na 

všechny kurzy, zejména 

křižování proti větru 

 

 

8. Znám základy záchrany 
převržené lodě a prakticky 
jsem si ji vyzkoušel 

Jsem schopný v případě 

převrhnutí lodě zachovat 

klidnou hlavu a loď zachránit 

 

9. Ovládám manévr "muž 
přes palubu".  
Znám základy pomoci 
tonoucímu. Obojí jsem 

prakticky předvedl 

Umím se vrátit pro člena 

posádky spadlého do vody a 

pomoci mu, kdyby se se topil 

 

10. Znám základní předpisy 
pro plavbu a pravidla 
jachetních soutěží 

Znám pravidla předností mezi 

plachetnicemi a jinými 

plavidly 

 

 

 

 



B) ZKUS TO (Doplňující podmínky)  
 

 

Popis aktivity 
Podpisy  
(já, patron, 
odborník) 

1. Umím ovládat kosatku v souladu s hlavní plachtou  

2. Mám základní znalosti o teorii plachtění (druhy oplachtění 

jachet, princip fungování plachty a ploutve) 

 

3. Znám rizika obratu po větru (halsy), umím jej provést a 

také se mu vyhnout 

 

4. Znám základy meteorologie pro plachtaře  

5. Vyrobím či opravím část plachetnice (zašiji plachtu, 

vyrobím ploutev či kormidlo, opravím stěžeň) 

 

6. Přistanu k bójce a molu 

 

 

7. Přespím na zakotvené lodi  

8. Absolvuji jachetní regatu větší než oddílovou  

9. Vyzkouším si jízdu na jiném typu plachetnice než P550 

(závodní plachetnice se spinakrem, vyvažování na hrazdě, 

jednoposádková závodní plachetnice, delší plavba na 

kajutové lodi, katamaran...) 

 

10. Zvládám jízdu na windsurfu  

11. Připravím alespoň jednoho člena oddílu ke splnění nižšího 

stupně této odborky 

 

12. Vykřižuji poslepu proti větru  


