Jachting pro pot eby kapitán VS
sestavil Pavel esák
Jachta je plachetnice, která slouží k rekrea ním nebo sportovním ú el m. Není možné se zabývat
jachtami v celé jejich mnohosti a rozmanitosti. Pro naši pot ebu se budeme v novat u nás
nejb žn jším ploutvovým jednost ž ovým plachetnicím s vysokým oplacht ním.

Konstrukce lodi
Lodní trup
- plachetnice kýlová - lodní trup vybíhá dole do pevného kýlu, který je v nejnižší ásti opat en
zát ží (balastem). Plachetnice se z jakéhokoli náklonu sama op t vzp ímí (nep evratitelnost).
K plavb pot ebuje v tší hloubku, komplikovan jší je p eprava po souši. V tšinou to jsou
plachetnice námo ní nebo na velká jezera, u nás se vyskytují málo.
- plachetnice ploutvová - z relativn plochého trupu vybíhá v tšinou jediná ploutev (ká a),
pohyblivá v ploutvové sk íni v ose lodi. Ploutev lze zdvihnout nebo zaklopit (tím se zmenší
ponor p i plavb nad m lkou vodou). Nejrozší en jší typ plachetnice u nás. Lo není
nep evratitelná, p eprava po souši snazší než u p edešlých. Trup má v p í ném ezu profil bu
oblý ve tvaru širokého „U“ - jola, nebo jednou (p ípadn vícekrát) lomený - šarpie. Pla ky
v lomech šarpie se nazývají outory, p enesen pak také tyto hrany jako takové. Trup je v tšinou
zakon en vícemén svislou plochou - zrcadlo, na které je zav šeno kormidlo. Prostor pro
posádku - kokpit - je v tšinou až za st žn m.
- plachetnice ploutvokýlová - hybrid p edešlých, z hlediska vlastní plavby spojuje jejich
nevýhody. Používá se k plavb v m lkých mo ích nebo ústích ek. Aby bylo dosaženo
nep evratitelnosti, musí být balast na m l ím kýlu mnohem t žší. Nevím o žádné u nás.
- plachetnice vícetrupové - katamarany a trimarany
Materiál a konstrukce trupu
- d evo - klasický materiál. Základem je kýlová pla ka, na které jsou postavena žebra. Boky a
dno lodi tvo í obšívka. Obšívka tvo ená prkny kladenými hranami p es sebe se nazývá klinker,
prkna položená (v n kolika vrstvách) hranami na tupo k sob je karvel (také kravel). Obojí je u
nás spíš historické, u mo e lze ale asto vid t. Nov ji se užívá obšívka z p ekližky.
- ocel nebo jiné kovy - trup je proveden nýtováním nebo sva ováním, klasická žebra jsou
nahrazena soustavou výztuh.
- ferrocement - užívání „laminátu“ z ocelového pletiva a betonu má p vod v dob druhé sv tové
války, kdy bylo t eba rychle budovat levné luny pro vále né ú ely. Dnes se užívá p evážn u
námo ních plachetnic st ední velikosti.
- laminát ze skelné textilie a syntetické prysky ice je v tšinou samonosný a jeho tuhost bývá
zvýšena d ev nými nebo kovovými výztuhami
V našich vnitrozemských vodách se vyskytují nej ast ji lod s p ekližkovou obšívkou, nebo lod
laminátové.

Oplacht ní
Oplacht ní slouží k pohonu plachetnice a tvo í je takeláž (kulatiny a lanoví) a vlastní plachty. Na
jednost ž ových ploutvových plachetnicích se užívá dvou druh oplacht ní:
- oplacht ní ráhnové - hlavní plachta tvaru nepravidelného ty úhelníku je zav šena na vratiráhn
a dole na vratipe .
- oplacht ní vysoké - trojúhelníková hlavní plachta je vytažena na st že , který je vyšší než u
ráhnového oplacht ní a dole p ipevn na na vratipe (v b žné praxi mu i odborníci íkají ráhno).

Plachty
- hlavní plachta - má nejv tší plochu a je nejvýznamn jší z hlediska pohonu plachetnice
- kosatka - je to pomocná plachta o menší ploše. Krom toho, že její plocha zv tšuje celkovou
plochu plachet, spo ívá její nejd ležit jší funkce v usm rn ní vzdušného proudu p i obtékání
hlavní plachty a zv tšuje tak její ú innost.
- genua - je kosatka velkých rozm r . Za silného v tru bývá použita i samostatn .
- spinaker - balonová plachta pro plavbu na zadní vítr. V poslední dob se užívají i spinakry
asymetrické.
Materiál plachet - klasická bavlna, moderní syntetické materiály (dacron, mylar, duradon = um lý
len, nylon…), pro nenáro né použití nap . i kašírovaný polyetylen. Aby zadní lem držel tvar
(vyklenutí) bývá podep en spírami.
Kulatiny
- st že - hlavní pevná svislá kulatina. Slouží k nesení plachet, p ípadn i umíst ní signál
n lka - nástavec vícedílného st žn , nesoucí zpravidla zvláštní plachty
elen - pevná kulatina vybíhající vp ed
- ráhno - vodorovná nebo šikmá kulatina, na které je zav šena plachta. Obvykle se tak nazývá i
vratipe , ke kterému je upevn n dolní lík hlavní plachty.
- pn - v tšinou vodorovné nebo mírn šikmé kulatiny, které upravují správnou polohu plachet,
Krom již zmín ného vratipn to je nap íklad spinakrový pe .
Lanoví pevné
slouží k zajišt ní stability a tuhosti pevných kulatin. Jsou to:
- st h - lanko kotvící st žen na p í plachetnice
- upína ky - kotví st že do stran a mírn vzad. Mohou být upevn ny na vrcholu st žn , potom
vedou obvykle p es p í né salingy. Spolu s nimi zajiš ují bo ní tuhost st žn a prost ednictvím
jejich napnutí lze regulovat pr hyb st žn vzad. Jestliže jsou upevn ny zhruba v 3/4 výšky
st žn nemívají salingy. V tší plachetnice mohou mít ob soustavy upína ek (oberwant a
unterwant).
- pardun - lano kotvící st žen k zádi plachetnice (pouze na v tších lodích)
Lanoví pohyblivé
- spoušt - slouží k vytahování a spoušt ní plachet. Za plavby se s nimi manipuluje pouze
minimáln (s výjimkou spoušt spinakru). S jejich pomocí lze regulovat nap tí p edního líku
plachty.
- ot že - jsou lana sloužící k ovládání plachet. K ovládání hlavní plachty prochází ot ž
kladkostrojem. Lana ot ží musí být ohebná a silná tak, aby je bylo možné pohodln držet
v ruce. Vhodné je za ízení, umož ující zajistit ot že v dané poloze (rohatky, svírky,…)
- kiking - soustava lanek, která prost ednictvím pák nebo kladek p sobí mezi patou st žn a
vratipn m a brání tak jeho zdvihání. Tím dochází rovn ž k napínání zadního líku hlavní plachty
a regulaci jejího vydutí.
Kormidlo
Slouží k ízení sm ru plavby. Na zrcadle lodi je v záv su kormidla upevn na kniha, v níž je oto n
sev en vlastní list kormidla. ovládá se pomocí kormidelní páky, která m že být prodloužená
oto nou pinou, nebo rozvidlena do tzv. lyry. P i vychýlení listu kormidla dojde
k hydrodynamickému p sobení a k stá ení sm ru plavby. Z toho plyne, že pro funkci kormidla je
d ležitá rychlost plavby.

Teorie plavby

Stabilita lodi
bo ní stabilita lod je dána momentem sil, p sobících na trup. V t žišti lod p sobí její tíha,
v t žišti pono ené ásti p sobí vztlak vody. Tyto síly jsou u vyvážené lod v rovnováze na jedné
svislici. P i vychýlení se t žišt pono ené ásti posune pon kud stranou a vzniklý moment sil
p sobí proti vychýlení. Mírou stability lod je tzv. metacentrická výška, neboli výška metacentra
nad t žišt m lod . Metacentrum je potom pr se ík p sobící vztlakové síly s rovinou soum rnosti
lod . U kýlové plachetnice je díky balastu metacentrická výška kladná i v p ípad , kdy se lo
st žn m položí na hladinu. U ploutvové plachetnice se p i vzr stajícím náklonu metacentrická
výška zmenšuje, až p i ur itém náklonu klesne na nulu a p i jeho p ekro ení následuje neodvratné

p evržení lod . Náklon je zp soben p edevším p sobením v tru, p ípadn vlnami. K vyvážení lod
p ispívá posádka vlastní tíhou na opa né stran .

Hydrodynamika
Plavba výtla ná a v kluzu - p i stání lod , nebo p i malé rychlosti plavby lo pluje podle
Archimedova zákona. Jde o takzvanou výtla nou plavbu, která je díky nutnému ponoru
doprovázena významným odporem. P i zrychlování plavby se postupn stále více uplat uje
dynamické p sobení na dno lodi až p i ur ité rychlosti se lo jakoby vyhoupne na hladinu - bylo
dosaženo klouzavé plavby, p i které rapidn klesnou plavební odpory a rychlost se dále zvýší.
Drift (snos)- síla p sobící na plachty se rozkládá na dv složky. Složka p sobící v ose lodi slouží
k jejímu dop ednému pohybu, složka kolmá potom snáší lo do strany. Tento bo ní drift by
neumož oval k ižování proti v tru a významn komplikoval plavbu na bo ní vítr. K jeho omezení
slouží plocha kýlu nebo ploutve, která zv tšuje odpor lodi proti driftu. P i pohybu lodi k tomu
p istupují i síly dynamického p sobení na ploutev i kormidlo. Pro zjednodušení uvažujeme t žišt
bokorysu pono ené ásti trupu v etn ploutve a kormidla tzv. t žišt laterálu (z latinského
latus, eris, n. - bok) jako p sobišt t chto sil.

Aerodynamika plachet
Vítr obtékající plachtu proudí na náv trné stran pomaleji, na záv trné stran naopak rychleji.
Tedy na náv trné stran se pohybová energie v tru m ní v tlakovou (tlak vzroste), naopak na
záv trné se pohybová energie zvýší na úkor tlakové (tlak poklesne - vznikne ssání). Plachta se
chová v podstat jako jednoduché k ídlo. Výsledná síla je sou tem tlaku a ssání na placht . Pro
zjednodušení op t uvažujeme p sobení této síly v geometrickém t žišti plachet. Velikost této síly
závisí na rychlosti v tru a nastavení plachty - úhlu náb hu. Tento úhel však není možné libovoln
zv tšovat, protože dojde k odtržení proudnic od plachty a k turbulentnímu proud ní (ví ení).
Protože tažná síla na placht je tvo ena p ibližn ze 2/3 ssáním a jen z 1/3 tlakem, má to za
následek její prudký pokles. Abychom mohli ješt zv tšit úhel náb hu, použijeme kosatku, která má
hlavní úkol usm rnit proud ní na záv trné stran hlavní plachty aby k turbulencím nedošlo. Musí
být ale správn nastavena.
Nastavení plachet volíme tak, abychom dosáhli maximálního výkonu. Hlavní plachtu nastavíme
tak, aby ležela p ibližn v polovin úhlu který svírá sm r zdánlivého v tru s osou lodi. Zdánlivý
vítr je výsledkem skládání rychlosti skute ného v tru a rychlosti plavby a jeho sm r ukazuje

korouhvi ka (v ji ka, policajt, frklík) na vrcholu st žn nebo upína kách. Úhel náb hu m žeme
zv tšovat dokud nedojde k odtržení proudnic. To poznáme podle indikátor našitých na plachtu
(špionky). Kosatku nastavíme tak, aby nebyla pytlovit uzav ena a na hlavní placht se netvo ily
faldy.

Vzájemná poloha t žiš plachet a laterálu má vliv na chování plachetnice ve v tru:
- lo se chová neutráln , když jsou t žišt plachet a laterálu na svislici nad sebou. Ideální stav,
který se snažíme dosáhnout umíst ním nebo prohnutím st žn a zejména pomocí p edozadního
vyvážení.
- náv trná lo má t žišt plachet za t žišt m laterálu. Má snahu se stá et proti v tru. Mírná
náv trnost p ispívá k bezpe nosti a je vhodná p i plavb proti v tru. P íliš velká zt žuje
ovládání lodi.
- záv trná lo má t žišt plachet p ed t žišt m laterálu. Má snahu stá et se po v tru. Tato
vlastnost je velmi nebezpe ná! Lo je záv trná také p i plavb na zadní vítr s vytaženou ploutví
a rovn ž p i použití spinakru. Výhodou je v tomto p ípad , že drží sm r.

Plavba

P ímá plavba
- na bo ní vítr je plavba efektivní. Plachta je na záv trném boku a lo m že dosáhnout rychlosti
v tší, než je rychlost v tru. Nejvhodn jší pro výcvik za áte ník . Nejvyšší rychlosti lze
dosáhnout p i zadobo ním v tru.
- na p ední vítr (plavba na v tru) se užívá p i k ižování proti v tru. ím ost eji m že
plachetnice plout proti v tru, tím je její stoupavost v tší. Zm na sm ru proti v tru se nazývá
ost ení, naopak od v tru odpadání.
- na zadní vítr (plavba s v trem v zádech) pat í k zdánliv jednoduchým, ale nebezpe ným
zp sob m. Rychlost nem že p esáhnout rychlost v tru. Plachty postavíme „na motýla“ a t žišt
lodi posuneme co nejvíce dozadu. Povytáhneme ploutev. Zkušené posádky i p i plavb po v tru
mírn k ižují, plavba se pak podobá plavb na zadobo ní vítr. Je možné použít spinakr.

Obraty
- Re - obrat proti v tru. K jeho provedení je pot eba dostate ná rychlost. P ed jeho zahájením
mírn odpadneme (zvýšení rychlosti) potom za sou asného zvolání „re“, kterým upozorníme
kosatníka, za neme ost it a setrva ností dokon íme obrat. P itom p ejde vratipe nad osou lodi
a posádka se p esune k vyvažování na opa ný bok. Po obratu op t mírn odpadneme a ost íme,
až když jsme získali n jakou rychlost.
- Halsa - obrat po v tru. Plachetnice za ne odpadat až do plavby po v tru. P itáhneme hlavní
plachtu k ose lodi a pokra ujeme setrva ností až dojde k p esmyknutí plachty, teprve potom
ot ž op t povolíme a dokon íme obrat. P itom se posádka p esune k vyvažování na opa ný bok.
Manévr skýtá nebezpe í a krom toho p i n m dojde ke ztrát nastoupané výšky proti v tru.
Jeho použití je na míst p i velmi slabém v tru, nebo p i st ídavé zadobo ní plavb
(tzv. „k ižování po v tru“).
Obraty provádíme vždy se spušt nou ploutví a po p edchozím upozorn ní posádky. Celá innost
musí být provedena co nejrychleji. Kormidlo vychylujeme maximáln o 30° ÷ 45°, p i v tším
vychýlení lo již nereaguje zatá ením, kormidlo pouze brzdí a to p i obratu m žeme nejmén
pot ebovat.
Odplouvání a p istávání provádíme vždy proti v tru. To je relativn jednoduché, když vítr vane
od b ehu, nebo soub žn s ním. Abychom mohli plout na vítr vanoucí sm rem ke b ehu,
pot ebujeme n jakou rychlost. Abychom ji získali, je nejlépe nejprve vyplout na vodu na „d ev ný
vítr“ nebo motor. V m lké vod u b ehu opatrn manipulujeme s ploutví, aby nedošlo k poškození.
V žádném p ípad nenajíždíme p i p istávání p ídí na b eh (ani když je to pláž), ale v malé
vzdálenosti od b ehu provedeme rychle obrat proti v tru. Lo se tém okamžit zastaví a v té
chvíli necháme plachty vyvlát, nebo je spustíme. Plachty nenecháme nikdy flatrovat (zmítat se ve
v tru), to je poškozuje nejvíce.

innost posádky a ízení plachetnice
- kormidelník sedí na boku lodi tak, aby mohl sledovat prostor p ed lodí, hlavní plachtu a brázdu
za lodí. Drží kormidlo a hlavní ot ž, má na starost oto nou ploutev. Pokud je kosatník na hrazd
i všechno ostatní lanoví. Sezením na boku vyvažuje lo .
- kosatník drží ot že kosatky, má na starost ostatní lanoví a spoušt cí ploutev. Vyvažuje lo
(t eba i s pomocí záv su na hrazd )
vyvažování - cílem je udržet st že pokud možno svisle. Nejprve vyvažuje kosatník, za silného
v tru musí vyvažovat naplno i kormidelník. Pro v tší vyložení se kosatník (na n kterých lodích i
kormidelník) p ipne na hrazdu - lanko vedoucí se st žn k postroji, v n mž kosatník sedí.

P edpisy pro plavbu plachetnic

- vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu o hmotnosti v etn vlastního zatížení do
1000 kg a plachetnice s plochou plachet do 12 m2 - není t eba pr kaz zp sobilosti a
taková lo nepodléhá evidenci
- povinná výbava pro lo o hmotnosti do 500 kg: vyvazovací lano 5 m dlouhé, vyléva ka
a alespo jedno pádlo
- plachetnice, která je malým plavidlem musí dát p ednost všem plavidl m, která nejsou malá
- plachetnice má p ednost p ed všemi ostatními malými plavidly, která nejsou plachetnice
- plachetnice si dávají p ednost:
a) mají-li vítr z r zných sm r , musí plavidlo s v trem z levého boku uvolnit dráhu plavidlu,
které má vítr z pravého boku
b) mají-li vítr ze stejných sm r , musí plavidlo v náv t í uvolnit dráhu plavidlu v záv t í
c) má-li plavidlo vítr z levého boku a nelze z n ho p esn ur it, zda má jiné plavidlo na
náv trné stran vítr z pravého nebo levého boku, musí mu uvolnit dráhu

Závody

Dálková plavba
Plachetnice plují od startu k vzdálenému cíli po libovolné trase. Povinností všech plachetnic je
dodržování závodních pravidel. Za zvláštní závod tohoto typu lze pokládat plavbu k obrátce a zp t,
nap íklad p i „Modré stuze HKVS“

Okruhový závod
Jede se zpravidla na trati schematicky znázorn né na obrázku. Dotyk zna ky a mezi lod mi je
d vodem k diskvalifikaci. Obejde-li se kolize bez následk , lze ji od init alternativním trestem oto kou o 360°, nebo 720°.
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N které t ídové plachetnice:

Optimist
Cadet
Finn
Létající holan an
Evropa
„ ty istadvacítka“
„ ty istasedmdesátka

VR
sekera
mo . koník
erv. hv zda
O
stylisovaná lilie

Fireball
Vaurien
Pirát
Beluga
Star
Olympijská jola
P550 (P520)
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A na záv r n kolik pou ek,

které je t eba za áte ník m stále p ipomínat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

P ímo proti v tru plout nelze!
Když si nevíš rady, postav p í proti v tru a povol hlavní ot ž!
Totéž p i nebezpe ném náklonu!
Na provedení obratu je pot eba rychlost – nejprve odpadni!
Kormidlo vychyluj maximáln do 45°!
P ed p istáním nezapome vytáhnout ploutev!

