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Ovládání�jednoduché�plachetnice
Kapitán vodních skautů by měl 

mít bezpečně osvojeny základ-
ní jachtařské schopnosti: vyjet 
s plachetnicí na vodu a vrátit se, 
doplout, kam chce bez ohledu na 
směr větru, řídit oplachtěnou pra-
mici či jednoduchou plachetnici i 
její posádku. 

OdPlOuVÁNí�A�PřISTÁVÁNí
Odplouvání a přistávání prová-

díme vždy proti větru. To je rela-
tivně jednoduché, když vítr vane 
od břehu, nebo zhruba souběžně 
s ním. Abychom mohli plout při 
větru vanoucím směrem ke bře-
hu, potřebujeme nějakou rych-
lost (a dostat se s lodí do hluboké 
vody). Abychom ji získali, je nej-
lépe nejprve vyplout na vodu po-
mocí pádel. V mělké vodě u břehu 
opatrně manipulujeme s ploutví 
a kormidlem, aby nedošlo k je-
jich poškození. V žádném případě 
nenajíždíme při přistávání přídí 
na břeh (ani když je to pláž), ale 
v malé vzdálenosti od břehu pro-
vedeme rychle obrat proti větru. 
Loď se téměř okamžitě zastaví a 
v té chvíli necháme plachty vyvlát, 
nebo je spustíme.

PlAVbA

dRuHy�PlAVby
Na�boční�vítr je plavba nejrych-

lejší. Plachta je na závětrném 
boku, mírně přitažená, a loď může 
dosáhnout rychlosti větší, než 
je rychlost větru. Nejvhodnější 
režim plavby pro seznámení se 

s ovládáním plachetnice. Nejvyšší 
rychlosti lze dosáhnout při zado-
bočním větru.
Na�přední�vítr (plavba na větru) 

se užívá při křižování proti větru. 
Změna směru proti větru se na-
zývá ostření, naopak po větru od-
padání. Čím ostřeji může plachet-
nice plout proti větru, tím je větší 
její tzv. stoupavost. 

Pro rychlou plavbu proti větru 
je důležité, aby byla loď dokonale 
vyvážená a to jak předozadně, tak 
stranově. Pro správné předozadní 
vyvážení se posádka přesune tak 
daleko dopředu, aby se zrcadlo 
zvedlo nad hladinu, takže voda ob-
téká loď plynule bez vírů za zrca-
dlem. To podporuje rychlost lodě 
a zmenšení stranového splouvání 
vlivem větru. Při sílícím větru se 
členové posádky mohou přemís-
ťovat lehce dozadu, při slábnou-
cím větru naopak dopředu. 

Velmi důležité je stranové vy-
vážení lodě. Ve středním větru 
musíme zajistit, aby loď měla 
(pokud možno) za všech okolnos-
tí stěžeň svisle. Jakýkoliv stranový 
náklon má několik nepříznivých 

důsledků: 
• snižujeme si plochu plachet 

vystavenou větru,
• náklonem do závětří (návětří) 

se loď stane návětrnou (závětr-
nou) a přímý kurs musíme vy-
rovnávat kormidlem, které pak 
působí jako brzda, 

• náklonem se zmenšuje účin-
nost ploutve a zvětšuje se stra-
nové splouvání, 

• při velkém náklonu hrozí, že si 
„ráhno sáhne do vody“ a to je 
dobrý předpoklad k převrácení 
lodě. 

Na P550 je stranové vyvážení 
prvořadou úlohou kosatníka. Nej-
dříve vyvažuje kosatník, nestačí-li 
to, potom i kormidelník.
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Kormidlování je hlavní a důle-
žitou činností kormidelníka. Ten 
drží v „přední“ ruce otěž hlavní 
plachty, v „zadní“ ruce páku nebo 
pinu kormidla. Pinu drží před tě-
lem, což mu umožňuje přidržet 
v případě potřeby otěž i pinu jed-
nou (zadní) rukou a druhou pře-
hmatávat. Kormidelník musí vést 
loď jemně a citlivě podle měnícího 
se směru větru.

Špiónky se umísťují buď na 
přední lem kosatky po obou stra-
nách, nebo na upínačky (boční 
stěhy). Loď se plaví ve správném 
směru, vlají-li návětrné i závětrné 
špiónky ve vodorovné poloze ve 
směru vzduchu, proudícího kolem 
kosatky. 

Pokud loď pluje příliš ostře pro-
ti větru (přeostřuje), pak se zvedá 
(neklidně vlaje) návětrný špiónek, 
protože na návětrné straně ko-
satky se plynulý proud vzduchu 
mění ve víření. Zároveň se začíná 
třepotat přední lík kosatky. Když 
loď naopak pluje málo ostře, pak 
se zvedá závětrný špiónek, proto-
že víření vzniká v závětří kosatky. 
Směr plavby upravuje kormidel-
ník pouze malými výchylkami kor-
midla, protože velké výchylky loď 
brzdí. 

Při plavbě proti větru hledáme 
kompromis mezi ostrostí kursu a 
rychlostí lodě. Ostřejší kurs zna-
mená kratší dráhu, ale za cenu 
snížení rychlosti (a možného 
splouvání). Méně ostrý kurs zase 
znamená rychlejší plavbu, ale za 
cenu prodloužení dráhy. Optimál-
ní je zlatá střední cesta, umožňu-
jící nejrychlejší postup lodě do ná-
větří. Vždy však platí jedna zásada 
– nejdříve získat rychlost a pak 
teprve vyostřovat. Při malé rych-
losti klesá účinnost ploutve a loď 

splouvá do závětří.
Jednou z podstatných věcí, kte-

ré ovlivňují rychlost lodě, je jízda 
v poryvech. Příchodem poryvu 
se změní směr zdánlivého větru, 
zvětší se vztlak na plachtách a tím 
i hnací síla plachetnice. Zvětší se 
však i náklonná síla plachet, a pro-
to je nutné intenzivněji vyvažovat. 

Na poryv reaguje nejdříve kosat-
ník a pokud nestačí loď vyvážit, vy-
važuje kormidelník, který se snaží 
poryvu využít a mírně vyostřuje. 
Při zeslábnutí větru mezi poryvy je 
postup opačný – nejdříve se vrací 
do původní polohy kormidelník, 
potom teprve kosatník. Současně 
s tím kormidelník mírně odpadá. 
Dobrý kosatník reaguje na pří-
chod poryvu s předstihem (pozo-
ruje poryvy na hladině) a začne 
vyvažovat dřív, než se loď začne 
naklánět. Nereaguje-li kosatník 
včas, loď se v poryvu nakloní, „za-
boří“ se do vody a zpomalí. Z toho 
plyne, že chce-li posádka využít 
poryvu ke zrychlení lodě, musí za-
bránit příčnému náklonu.
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Při plavbě na�zadní�vítr (plavba 
s větrem v zádech) rychlost ne-
může přesáhnout rychlost větru. 
Plachty postavíme „na motýla“, to 
znamená, že hlavní plachta je na 
druhé straně než kosatka, a těžiš-
tě lodi posuneme co nejvíce doza-
du, aby se nezabořovala příď lodi.

Ploutev můžeme v některých 
situacích vysouvat. Do slabého 
větru ploutev zasouváme na ma-
ximální plochu, v silném větru 
můžeme ploutev povysunout a na 
zadní vítr vždy vysouváme zcela z 
vody a je možné použít i spinakr.

List kormidla by měl být kol-
mo do vody, aby měl maximální 
účinnost při obratech. Není dob-
ré, když list kormidla směřuje do-
zadu, tím vzniká enormní tah na 
kormidelní páce.

ObRATy
Re – obrat proti větru. Obrat 

proti větru je manévr, kterým pla-
chetnice při křižování proti větru 
přechází z jednoho boku na druhý. 
S výjimkou velmi slabého větru se 
plachetnice obratem vždy zpoma-
lí, takže obrat znamená ztrátu. 
Aby tato ztráta byla co nejmenší, 
musíme obrat pečlivě nacvičit. 

Před obratem kormidelník upo-
zorní kosatníka, že má v úmyslu 

udělat obrat (nejčastěji zvoláním 
„re“). Je důležité, aby na začátku 
obratu měla loď plnou rychlost. 
Získáme ji krátkým odpadnutím 
s mírným povolením plachty. Po-
tom kormidelník nakloní mírně 
loď do závětří, čímž se loď stane 
návětrnou a jde do obratu sama. 
Kormidlem (odtlačováním piny od 
sebe) jemně koriguje rychlost otá-
čení lodě proti větru. Zpočátku vy-
chýlí kormidlo jen málo, a teprve 
až se loď dostane do rotace kolem 
svislé osy, může výchylku kormid-
la postupně zvětšovat bez nebez-
pečí zabrzdění lodě. 

Kosatník na začátku nechá ko-
satku přitaženou a společně s ob-
ratem a kormidelníkem přechází 
na druhý bok. Přitažená kosatka 
se naplní větrem z opačné stra-
ny, což pomáhá otáčení lodě bez 
nadměrného kormidlování (a tím 
i brzdění kormidlem). Jakmile pro-
chází ráhno nad osou lodě, kosat-
ník přetáhne kosatku na druhý 
bok, dotáhne otěž a připraví se na 
vyvažování. 

Kormidelník pokračuje v otáčení 
lodě až do směru, kdy se kosatka 
i hlavní plachta naplní větrem na 
novém boku. Přitom by měl tro-
chu odpadnout od směru ostře 
proti větru, aby se obnovila rych-
lost lodě před obratem. 

Nejčastější chyby při obratu:

• loď nepluje před obratem do-
statečnou rychlostí,

• obrat trvá příliš dlouho – loď 
zpomalí,

• kormidelník zbytečně vychyluje 
kormidlo – loď zpomalí,

• loď se po obratu nakloní (po-
sádka málo vyvažuje),

• kosatník předčasně přitáhne 
otěž a loď skončí obrat ostře 
proti větru (těžko se rozjíždí),

• kormidelník nedotočí obrat 
(skončí ostře proti větru). 

Halsa – obrat po větru s přehoze-
ním ráhna. Kormidelník postupně 
mění kurs na zadní vítr, přitom 
posádka povoluje otěže plachet.

Přelétnutí hlavní plachty na 
opačný bok je velmi prudké (po-
dle síly větru) a může při tom do-
jít nejen ke zranění posádky ráh-
nem, ale i k náklonu lodě (až do 
převržení). Tento náklon vyrovná 
posádka krátkým a účinným vy-
važovacím impulsem vysednu-
tím na nový návětrný bok. Impuls 
musí být opravdu krátký, jinak se 
loď rozhoupá a hrozí její převrá-
cení. Při silných poryvech přibrzdí 
kormidelník přelétnutí ráhna otě-
ží hlavní plachty. Zabrání se tím 
rázu do takeláže (může způsobit 
natržení plachty, utržení vantu, 
atp.) Po přelétnutí plachty na dru-
hý bok kormidelník „odpadne“ na 
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zadní kurs, posádka vyrovná ná-
klon lodě a teprve potom kormi-
delník „vyostřuje“ do nového boč-
ního (zadobočního) kursu.

Kormidlo vychylujeme maxi-
málně o 30-45°, při větším vychý-
lení kormidlo už jen brzdí a ne-
zvyšuje účinnost točení. (V přípa-
dě silného větru při halse mohu 
kormidlo na malou chvíli vytočit i 
o více stupňů, abych „švihem“ do-
cílil rychlejšího obratu lodě.)

čINNOST�POSÁdKy
Kormidelník drží kormidlo a 

hlavní otěž. Posazení kormidelní-
ka by mělo odpovídat situaci.

Nelze zcela doporučit místy pro-
vozovanou praxi, kdy kormidelník 
při slabém větru nemusí příliš vy-
važovat a sedí nebo leží v lodi tak, 
aby působil co nejmenší odpor 
vzduchu při plavbě (samozřejmě 
tak, aby měl dostatečný rozhled). 
Důvodů, proč je to špatně, je více. 
Kormidelník není flexibilní, reak-
ce na vítr je pomalá. Nejdůležitější 
ale je, že není schopen dostatečně 
rychle reagovat na případné po-
ryvy větru. Dále nízko posazený, 
nebo ležící kormidelník nemá ta-
kový přehled a výhled, jako kormi-
delník výše posazený. Potřebuje 
vidět okolní lodě, špionky, přední 
lem kosatky, místo, kam jede a sa-
mozřejmě neustále musí sledovat 
návětrnou hladinu, která prozra-
dí, jaký jde vítr.

Správný posez kormidelníka sa-
mozřejmě záleží na síle větru, ale 
obecně má tři možnosti:

1) sedět na bortu lodi, k tomu 
je samozřejmě zapotřebí dosta-
tečný vítr, aby loď nepřevažoval

2) být v podřepu, je to fyzicky 
náročnější, ale kormidelník může 
velmi rychle a při tom i jemně do-
važovat loď dle potřeby

3) klečet na dně, pouze při 
slabém větru. Kormidelník může 
opět velmi dobře loď vyvažovat 
jen lehkými náklony – zároveň zů-
stává možnost rychlého vysednutí 
na bort v případě potřeby.

Kosatník ovládá otěže kosat-
ky, má na starost ostatní lanoví, 
spouštěcí ploutev a vyvažuje loď.

Cílem vyvažování je udržet stě-
žeň pokud možno svisle. Nejprve 
vyvažuje kosatník, za silného vět-
ru musí vyvažovat naplno i kormi-
delník. 

Při větším počtu členů posádky 
na plachetnici při základním vý-
cviku nováčků může kormidelník 
ovládat pouze kormidlo, jeden 
člen je na hlavní plachtě a kosat-
ník na kosatce.

zÁKlAdNí�POVely�
NA�PlAcHeTNIcI

Povely na plachetnici by měly být 
včasné a srozumitelné, na vodě 
není mnoho času a každá sekunda 

se zejména při závodech počítá. 
Při rozestavení, kdy kormidelník 
zároveň ovládá hlavní plachtu a 
kosatník manipuluje s kosatkou a 
vyvažuje, většinou vystačí povely 
indikující otáčky, tedy „re“ a „hal-
sa“. Pokud ale plachtu drží někdo 
jiný než kormidelník, přidávají 
se povely pro plachtaře, „povol“ 
a „přitáhni“, popř. „odpadni“ a 
„ostři“. Případně další povely, 
např. oznámení o jízdě na zadní 
vítr (plachty na motýla), kdy se 
vytáhne ploutev („vytáhni káču“), 
atp. Posádka také může samo-
zřejmě komunikovat s kormidel-
níkem („nevyostříme?“). Sehrané 
posádky malých plachetnic často 
mnoho povelů navíc nepoužívají.
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HRy�NA�VOdě�
PRO�JAcHeTNí�VýcVIK

NA�KAčeNKy�
Skupina lodí následuje vedoucí 

loď trenéra nebo vybranou loď ze 
skupiny např. za odměnu – nej-
lepší v tréninku, nebo jinak moti-
vovanou. Vedoucí loď jede, střídá 
kursy a provádí manévry, ostatní 
lodě ji musí následovat a při tom 
neustále dodržovat mezi sebou 
stálé rozestupy. Vedoucí loď se 
může v průběhu jízdy na pokyn 
trenéra střídat. 

Jedná se o osvědčenou hru pro 
uvolnění dětí mezi jednotlivými 
tréninkovými úseky a součas-
ný účinný trénink ovládání lodě. 
Možná forma motivace pro výběr 
vedoucí lodě „Kačenky“. 

JízdA�NASlePO�
Výborný prvek k osvojení citu 

pro vedení lodě. Kormidelník vede 
loď se zavřenýma očima a snaží se 
udržet kurz a reagovat na změny 
větru. 

JízdA�bez�KORMIdlA�
Zvládnutí jízdy bez kormidla 

znamená pochopení funkce tě-
žiště lodi v souvislosti s manévry 
vyostřování a odpadání od větru 
(obratu a halsy). K nácviku je po-
třebná trpělivost a cit pro vyváže-
ní lodě. Po ovládnutí tohoto prvku 
je možné realizovat rozjížďku bez 
kormidel. Nácvik slouží i k trénin-
ku obratnosti a soustředěnosti. 

SOuTěž�dRužSTeV�(I�JedNOTlIV-
ců)�S�bAlóNKy�(lOV�Ryb)

Hra pro slabý vítr – vytvoříme 2 
družstva. Do prostoru ohraničené-
ho bójkami (např. tréninková drá-
ha) naházíme balónky – tenisáky. 
Družstva stojí na startovní čáře a 

na startovní znamení vjedou do 
prostoru s balónky a sbírají je. Vy-
hrává družstvo (jedinec), které má 
nejvíce balónků.

z připravovaných skript 
ke kapitánské zkoušce 

David Svoboda – Cedník (ed.)
foto Michal  Pavlů
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