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Abstrakt: 

Hledání sportovních aktivit které zmírňují následky tělesného postižení, je soudobá otázka, 

která se rozvojem sportu zdravotně postižených dostává do popředí celé společnosti. Spojení 

jachtingu a paraplegiků vytváří možnost eliminovat dopad onemocnění při jízdě na 

oplachtěném plavidle. Cílem práce je stanovit podmínky, za kterých lze tento sport 

provozovat, a definovat vhodný typ plavidla, včetně nezbytných bezpečnostních opatření. 

Cíl práce: 

Stanovit podmínky pro bezpečné provádění jachtingu paraplegiků 

Úkoly práce: 

Stanovit možnost ovládání oplachtěného plavidla paraplegiky, podle výše míšního poranění. 

Provést rozbor malých oplachtěných plavidel a stanovit kriteria pro výběr vhodného plavidla 

pro jachting paraplegiků. Určit prostředky pro bezpečné provádění jachtingu paraplegiků. 

Metoda: 

Analýza podmínek pro bezpečné provádění jachtingu paraplegiků na oplachtěném plavidle. 

Výsledky: 

Na základě této analýzy vyplývá, že částečně ovládat malé oplachtěné plavidlo může 

postižený v rozsahu Th2- Th5. Při postižení v oblasti Th 6- Th12 může paraplegik jezdit 

samostatně s dopomocí, při nižších poraněních jezdí bez omezení. Na základě stanovení 

indexu příčné stability je nejvhodnější pro jachting paraplegiků dvoutrupé malé plavidlo 

s indexem stability do 4,5. Pro zajištění pasivní bezpečnosti je mimo záchranné vesty 

nezbytné zvolit i vhodný oblek. Ke snížení rizika poranění u postižených v oblasti Th2 - Th5 

je nutné využít speciální sedačku. 
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Title of the diploma thesis: Selection of Sailing Craft for Parapeligic People 

Abstract: 

The discovery and enjoyment ofhandicapped sports activities is a contemporary matter, 

becoming more prominent in the whole of society thanks to the development of handicaped 

sports. 

Linking yachting and the paraplegie offers us the posibility to reduce the impact of the 

disability while sailing. Our goal is to establish the conditions under which it is possible to 

practise this sport, defme suitable types of sail, and necessary safety devices. 
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Úvod 

Od pradávna spoutávali lidé větrnou energii. Pomáhala roztáčet čerpadla, mlít mouku a 

v dnešní době je hojně využívána pro výrobu elektrické energie. My se však pokusíme 

spoutat vítr pomocí plachty pro pohon lodi s trochu netradiční posádkou. Najdeme 

vhodné technické řešení a správnou metodiku výcviku. O tom, zda zůstaneme stát na 

místě a nebo se budeme nekontrolovatelně řítit, bez možnosti ovlivnit svůj směr, 

rozhodne příroda, které je vítr součástí. 

Vodní sporty jako jedna z mála aktivit dokáží minimalizovat důsledky handicapu 

vzhledem k tomu, že hlavní úlohu zde přebírá vodní prostředí a hladina, povětrnostní 

podmínky a kvalitní plavidlo. Na základě všech specifických i nespecifických validních 

informací se musíme co nejlépe připravit na provozování jachtingu pro zdravotně 

postižené, především umět zvolit optimální plavidlo a potom, můžeme začít s provozem 

těchto aktivit, u kterých zažijeme neopakovatelné zážitky, které jsou nesdělitelné. 

Vrátíme paraplegikům pocit nespoutaného pohybu v rámci vodního prostředí, vnímat 

každou vlnku i závan větru a vzdálit se od každodenní reality, které musí s velikým 

úsilím čelit. 

Proto, abychom mohli bezpečně tento sport provozovat je nutné si stanovit cíl hodnotící 

kriteria pro bezpečný jachting paraplegiků, prostřednictvím jednotlivých úkolů , kterou 

jsou v této práci řešeny. 
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Teoretická část: 

1. Využití síly větru v historii 

Již staří obyvatelé Polynésie hojně používali lodní plachty k pohonu svých kánoí, a tak 

velká část ostrovů v Tichém oceánu byla osídlena dávno před příchodem Evropanů. 

Vzhledem k tomu, že ve stejné době se i Číňané plavili směrem na sever ve svých 

džunkách, které svou manévrovatelností a rychlostí předstihovaly lodi Jejího 

Veličenstva, lze těžko nalézt toho námořníka, který vytáhl jako první plachtu na stožár. 

(32) 

Zpočátku se lodi pohybovaly pouze na zadní vítr a při pohybu proti větru se stále 

používala pádla nebo vesla. Vikingské a římské galéry měly lavice s obouručnými 

vesly. Proto zvuk bubnu, práskání bičem a drsné povely kapitánů se staly tradiční 

předlohou pro dobrodružné filmy, vytvářejí jedinečnou atmosféru tehdejšího prostředí. 

V prvopočátcích nejvíce ovlivnil vývoj lodní dopravy obchod a vojenské cíle. Obchodní 

lodi se potom stávaly terčem pirátů, neboť převážely nemalé bohatství. Veliký rozmach 

lodní dopravy vedl rovněž k velkému zdokonalování plavidel až k vícestěžňovým lodím 

s ráhnovou takeláží. K plavbě již byl využíván také boční vítr.( 4) 

Předpokládá se, že soutěžení plachetních lodi začalo v Nizozemí někdy v 17. století, 

odkud brzy postoupilo do Anglie, kde se začaly objevovat první na zakázku zhotovené 

závodní ,jachty". V roce 1851, vyzval americký jachetní klub v New Yorku své členy k 

prvnímu souboji a to vedlo k založení slavné tradice Amerického poháru, nejstarší 

dodnes existující sportovní soutěže na světě. První regatu vyhrál domácí klub, který 

slavnou trofej ubránil až do roku 1983, kdy ji získala posádka lodi Australia II. 

Postupem času se závody jachet, a to nejenom na moři, vyvíjely spolu se 

zdokonalováním výcviku posádek.(35) 

V naší republice spadají zmínky o organizovaném jachtingu do roku 1893. Námořní 

jachting je provozován organizovaně od roku 1934, jedná se o plavbu pražských 

vodních skautů. Po skončení druhé světové války, vzhledem k omezené možnosti 

cestování, není mnoho zpráv o úspěších českých jachtařů. Výjimku tvoří plavba v roce 
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1965lodí třídy "Beluga" po vodách Jadranu. Výrazným úspěchem byly plavby 

Richarda Konkolského v letech 1972 - 1980, který se vydal na plavbu kolem světa 

v roce 1974 a na další plavbě v roce 1976 obsadil druhé místo v náročné mezinárodní 

konkurenci. 

Zlomovým se stal rok 1990, kdy byla založena" Česká asociace námořního jachtingu" a 

tak mimo tuzemských soutěží, se stále více posádek českých objevuje i na světových 

mořích. Jako poslední velký úspěch je druhé místo z roku 2004 vybojované na 

Olympijských hrách Lenkou Šmídovou. 
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2. Charakteristika postižených osob 

2.1. Míšní poranění 

2.1.1. Epidemiologická charakteristika 

Výskyt vážného poranění míchy je odhadován na 28-50 případů I 1 milion 

obyvatel/lrok (USA). Přesná čísla v ČR nejsou k dispozici, Beneš v roce 1987 uváděl 

asi 200-300 případů za rok v celém Československu, neúplná databáze České 

spondylochirurgické společnosti uvádí v roce 1999 234 poranění. Vzhledem 

k všeobecnému nárůstu vážných úrazů, především dopravních, lze očekávat další 

zvyšování počtů poraněných. Pro postižené se vžil v našich zemích název 

paraplegici.(!) 

2.1.2. Podstata strukturálních a funkčních změn pří míšním poranění. 

Nejdůležitějším experimentálním poznatkem, ověřeným klinickým pozorováním, jsou 

dramatické změny patologického vzhledu míšní léze během prvních dnů po úraze, které 

lze popsat jako primární a sekundární mechanismus poranění. Primární mechanismus 

poranění je reprezentován nejčastěji nárazem a přetrvávající kompresí, jak tomu bývá 

při tříštivé zlomenině obratle, nebo při zlomeninách s dislokací a při traumatickém 

výhřezu ploténky. Náraz na míchu je dočasnou kompresí při hyperextenčním typu 

poranění páteře, při kterém nemusí být prokazatelné změny na skeletu páteře. 

Hyperflekční mechanismus vede k distrakci míchy. K laceraci míchy i durálního vaku a 

k anatomickému přerušení může dojít při tříštivých zlomeninách obratlového těla, při 

zlomeninách oblouků a při střelném či bodném poranění.(2) 

Autodestrukční změny, charakteristické pro sekundární poranění, začínají systémovým 

efektem neurogenního šoku. Po počáteční krátké iritaci nastupuje prolongovaná 

bradykardie a hypotenze, snížená periferní resistence a snížený srdeční výdej. Lokální 

cévní poškození sekundárním mechanismem vede ke krvácení, především v šedé hmotě 

míšní, k narušení mikrocirkulace a autoregulace v důsledku poškození kapilár 
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mechanicky, vasospasmy a trombózou. Tyto změny se typicky šíří daleko od místa 

primárního poranění. Biochemické změny, podílející se na nepřímém poškození míchy, 

spočívají v cytotoxickém působení glutamátu, v produkci volných radikálů, v aktivaci 

lipidové peroxidace a mnoha dalších biochemických dějích. Dochází k výraznému 

posunu elektrolytů ve smyslu vstupu kalcia do buněk, k úniku buněčného kalia a ke 

zvýšení intracelulárního natria. Edém míchy je významný a progresivní a podílí se na 

něm jak primární, tak sekundární mechanismus poranění. Následkem všech těchto změn 

je ztráta funkce míchy- kondukční blok. Patologické změny akutního stadia 

charakterizuje centrální krvácení někdy vystupňované až do obrazu hematomyelie, 

vzdálené venosní krvácení, centrální hemoragická nekrosa a edém. Na úrovni axonů lze 

prokázat transekci, otok, nahromadění buněčných organel, poruchy myelinových 

pochev a počínající zánětlivou reakci. V chronickém stadiu přechází patologický obraz 

v centrální kavitaci, lze prokázat blízké i vzdálené infarkty po ischemickém postižení. 

Typické je jizvení a gliosa s arachnoiditidou a někdy obraz posttraumatické 

syringomyelie. V chronickém stadiu evidujeme rovněž hojné regenerační pochody. 

2.1.3. Klinický obraz. 

Klinický obraz míšního poranění závisí na závažnosti poranění míchy v jejím příčném 

průřezu. Obrazem kompletní transversální léze je úplná ztráta funkce míchy pod úrovní 

poranění. Prakticky vždy je spojena se spinálním šokem, který zřídka trvá déle než 24 

hodin. Při částečném poranění míchy spinální šok překrývá zachovalou funkci míchy. 

Kompletní návrat funkce do 72 hodin po úraze lze považovat za otřes míchy- míšní 

komoci. Z míšních syndromů s částečně zachovalou funkcí je nejčastější syndrom 

poranění přední míchy při flekčním typu úrazu. Poškození předních dvou třetin míchy, 

které obsahují kortikospinální a spinotalamický trakt, se zachovalými zadními provazci, 

dává obraz úplné ztráty volního pohybu pod místem poranění se ztrátou čití, bolesti i 

tepla, při zachovalé propriocepci. Při centrálním míšním syndromu, který je typický pro 

extenční poranění dolní krční páteře v oblasti instumescence, se maximum 

patologickoanatomických změn nachází centrálně v šedé hmotě míšní. Klinický obraz je 

charakterizován ztrátou hybnosti horních končetin s různě zachovalou hybností končetin 

dolních. Relativně malé poruchy čití doprovázejí tento syndrom a někdy můžou mít ráz 
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syringomyelické disociace čití. Vzácně můžeme při penetrujících poraněních pozorovat 

hemisyndromy míšní (např. Brown-Sequard sy ). Priapismus je nepříznivou známkou 

transversální léze míšní. Poruchy motoriky a čití jsou markantní a mají zásadní význam 

pro určení výšky poranění. Vztah míšního segmentu k obratlovému tmu je dán přibližně 

Chipaultovým pravidlem ( dolní krční páteř = míšní segment + 1, horní hrudní + 2, dolní 

hrudní +3, lumbální intumescence se promítá do výšky trnůTh12-Ll, epikonus míšní 

leží ve výši L2). Ztráta hybnosti jednotlivých svalů rovněž určuje hladinu míšního 

poranění (bránice- C4,biceps C6 atd). Určení výšky poranění míchy stanovením 

hladiny alterovaného čití na těle zraněného je jednoduché a přesné. Nesmí se ale 

opomenout distribuce dolních krčních segmentů na horních končetinách. V horní části 

hrudníku asi 5 cm nad bradavkami proto sousedí segment C5 

s horními hrudními Thl-3! Opomenutí tohoto anatomického atributu může mít pro 

zraněného katastrofální následky,protože výška poranění bývá klinikem udávána do 

oblasti horní hrudní páteře a obtížně zobrazitelný C-Th přechod uniká pozornosti při 

zobrazení. 

Pro klinické hodnocení poranění míchy je nejrozšířenější hodnocení podle Frankela:(3) 

A: bez motorické a sensitivní funkce pod místem poranění 

B: zachovaná pouze senzitivní funkce 

C: zachovaná nepoužitelná motorická funkce 

D: užitečná motorická funkce na dolních končetinách 

E: normální funkce míchy 

2.1.4. Následky podle výšky poranění 

Podle toho, v jaké výšce je mícha zraněná, dochází k omezení hybnosti a citlivosti 

pacienta. 

Poranění nad čtvrtým krčním obratlem: Odtud vybíhá brániční nerv. Přestane-li 

fungovat, člověk nemůže dýchat ani hýbat končetinami a svaly trupu. 

Pátý krční obratel: Zachování funkce deltového svalu, člověk pouze dokáže zvednout 

ramena, jinak se nehýbá. 

Šestý krční obratel: Poranění znamená, že je zachována navíc i funkce bicepsu, člověk 
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ohne ruku v lokti, ale nedokáže ji vrátit zpět. Jinak se nehýbá. 

Sedmý krční obratel: Zachován triceps, člověk ohne loket tam a zpět, ale nehýbe prsty -

těmi pohne, pokud není přerušena funkce nervu, vybíhajícího z části míchy ještě 

o kousek níže. Jinak se nehýbá. 

Hrudní část páteře je nejzranitelnější a postižení míchy je zde nejčastější. Lidé ochrnou 

na dolní polovinu těla. 

První bederní obratel: Zde končí mícha. 

Druhý bederní obratel: Zde odstupují nervové kořeny a jejich poranění může znamenat 

poškození funkce svalstva dolních končetin, člověk není schopen samostatného stoje 

a chůze, má omezenou citlivost dolních končetin a svěračů. 

Nižší bederní oblast: Poškození nervových kořenů ovlivňuje hybnost chodidel 

a svěračů. 

Varující údaje: 

Každoročně přibývá na světě najeden milión obyvatel20 až 40 lidí s poraněním míchy. 

V České republice přibývá ročně cca 150 nových paraplegiků nebo kvadruplegiků. 

Poranění míchy se vyskytuje především u mladších věkových skupin. Dvě třetiny 

z celkového počtu postihují lidi mezi 15- 30 lety, muži tvoří 70- 80% případů. 

U poloviny těchto poranění dochází k úplnému přerušení míchy. (29) 

2.1.5 Komoce míchy 

Vzniká při prudkém pohybu míchy v páteřním kanálu (tupým nárazem na páteř), 

posunem obratle nebo ploténky s okamžitou spontánní repozicí či" whiplash" 

mechanizmem. Pato genetickým podkladem jsou tranzitorní biochemické a funkční 

změny na buněčných membránách a synapsích s vazomotorickými poruchami.(ll) 

Klinický obraz: Ihned po úrazu jsou přítomné poruchy hybnosti a citlivosti pod úrovní 

míšní léze. Většinou se upravují v hodinách až dnech. Jde tedy o stav přechodný, 

funkční poruchu s rychlou úpravou. Toto poranění má velmi dobrou prognózu, i když 

počáteční klinické příznaky zdaleka optimistické nejsou a projevují se jako syndrom 

transverzální léze míšní.(22) 
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2.1.6 Kontuze míšní 

Jedná se o stav daleko závažnější než komoce (otřes). Ke kontuzi (zhmoždění) míchy 

nebo caudy equinae dochází při posunu luxovaného obratle a poraněním kostními 

úlomky při frakturách páteře. Traumatickou ne~?"ózou bývá predilekčně postižena šedá 

hmota míšní a ložisko bývá prokrvácené s okolním edémem a poruchami cirkulace. 

Klinický obraz závisí na lokalizaci a rozsahu kontuzního ložiska či ložisek, 

symptomatologie odpovídá vertikální a horizontální míšní topice. ( ll ) 

2.1. 7 Transverzální léze míšní 

Jedná se o úplné přerušení míchy a vede pod úrovní léze k plegii a k anestézii pro 

všechny kvality čití. ( 22) 

Obrázek č.l - Haedovy zóny (18) 
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2.1.8. Neúplné přerušení míchy 

Nejčastěji vzniká jako důsledek střelného, bodného, řezného poranění a může být 

součástí poranění páteře. Důležité je určení poranění míchy v ploše. Tedy zda jsou 

porušeny dráhy motorické, senzitivní či vegetativní. Projevy postižení jsou závislý na 

úrovni postiženého segmentu, ale reálný projev postižení je ryze individuálně závislé na 

drahách, které jsou skutečně porušeny (tedy např. postižený s částečným porušením 

míchy v segmentu C5 může zvládnout samostatný stoj a pohyby končetinami mohou 

být jen lehce oslabené. 

Známe několik základních typů neúplných přerušení míchy: 

Brown-Sequardův syndrom 

Projevuje se tak, že pod úrovní léze na straně postižení je spastická paréza z poruchy 

pyramidové dráhy a porucha taktilního, hlubokého čití z postižení zadních provazců 

míšních. Kontralaterálně je porušena citlivost pro teplo, chlad a bolest ze zkřížené 

spinothalamické dráhy. ( 22) 

Syndrom akutního stlačení míchy zpředu 

Jedná se o poranění předních dvou třetin míchy při částečném nebo úplném neporušení 

zadních provazců míšních. Projevuje se jako paraplegie s poruchou čití pro bolest a 

teplo, ale zůstává zachovaný pohybocit a polohocit a částečně ušetřeno bývá čití pro 

dotyk a vibrace. 

Syndrom akutního poranění vnitřní části míchy 

Je charakterizován výraznější poruchou hybnosti horních končetin než dolních 

končetin na kterých může dojít k významné obnově funkce. Dále s poruchou čití 

syringomyelitického typu s lépe zachovaným hlubokým a taktilním čitím s poruchou 

mikce a defekace ( 3) 
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2.1.9. Léze cauda equina 

Jedná se v podstatě o periferní parézu (plegii) tudíž do tématu poškození míchy nepatří, 

ale pro úplnost je uvedena. Projevuje se snížením až vyhasnutím šlachookosticových 

reflexů dolních končetin, poruchou perianálního a perigenitálního čití s mikčními a 

defekačními obtížemi a chabou obrnou některých svalů bérce a nohy. (ll) 
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3. Charakteristika plachetnic 

Jednotlivé typy plachetnic lze rozdělit podle několika hledisek: 

• podle počtu trupů 

• podle oplachtění 

• podle situování kýlu a zátěže 

Dále se je možné dělení podle matriálů, ze kterých jsou vyrobeny hlavní části a nebo 

podle profilu trupu. 

Charakteristiku plachetnic určují její hlavní parametry. Rozumíme tím hlavní rozměry 

lodě/ délku a šířku/, hmotnost, výtlak a rozměry oplachtění. Z těchto hlavních 

parametrů vyplývají další důležité hodnoty a vlastnosti lodi, jako např. velikost a tvar 

laterálu, stabilita lodi, návětrnost apod. 

3.1. Výtlak 

Schopnost lodi plout je dána tím, že její celková hmotnost je v rovnováze 

s hydrostatickým vztlakem nadnášejícím loď. Ten odpovídá hmotnosti kapaliny, 

vytlačené ponořenou částí trupu. 

3.2. Laterál 

Je boční průměr ponořené části trupu, včetně kýlu a kormidla. Laterál působí proti 

každému příčnému obtékání a tím působí proti bočnímu posuvu plachetnice I snášení/, 

k čemuž dochází vlivem bočních sil, které působí na napjaté plachty. Pro plavební 

schopnost každé plachetnice je dostatečně velký laterál bezpodmínečně nutný. Zvláštní 

význam má poloha těžiště laterálu, protože k němu vztahujeme všechny působící síly. 
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3.3. Stabilita 

Stabilita lodi je schopnost trupu zachovávat svoji polohu v příčné a podélné rovině. 

3.3.1. Příčná rovnováha 

Jestliže loď stojí bez náklonu, leží její těžiště /G/ i tvarové těžiště /Fl na společné svislé 

ose, obvykle v rovině podélné symetrie lodi. Polohu a velikost síly působící na těžiště 

lG/ 

ovlivňuje konstrukce lodi, posazení posádky a nastavení plachet. Polohu a velikost 

tvarového těžiště ovlivňuje náklon lodi na bok, protože ponořená část trupu dostává 

náklonem jiný tvar. Vlastnost lodi plout ve vzpřímené poloze nazýváme počáteční 

stabilitou. Konečná stabilita je název pro úhel náklonu, z něhož je ještě plachetnice 

schopna se vzpřímit. 

Protože tvar lodi má velký vliv na stabilitu, mluvíme o tvarové stabilitě. U malých 

člunů, které mají velkou tvarovou stabilitu, se používá dvou základních tvarů žeber 

trupu, profilu U a profilu V. 

Profil tvaru U vykazuje velkou počáteční stabilitu, ale poměrně brzy se stává labilním. 

Profil V má sice menší počáteční stabilitu, snadno se tedy i malou silou naklání, ale jeho 

konečná stabilita je větší a k převrhnutí dojde až při velkých úhlech náklonu. 

U malých plachetnic bez kýlu se stabilita podstatně zvyšuje využíváním hmotnosti 

posádky, která při největším vysednutí na návětmém boku lodi posouvá do návětří i 

těžiště lodi /G/. 

U moderních typů lodí I třídy FD, 420,470, FBI s poměrně velkou plochou plachet se 

používá" létající hrazdy", kdy je kosatník zavěšen na laně, zakotveném na stěžni. ( 12) 
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Obrázek č.2 - Zavěšení na " létající hrazdě" 

3.3.2. Podélná rovnováha 

Těžiště G i těžiště F mají ležet na podélné svislici i v podélném pohledu: loď je pak 

v rovnovážné poloze a odpor trupu při pohybu vpřed je pak nejmenší. Leží-li těžiště G 

před těžištěm F, je příď lodi více zatížená, takže její dopředný odpor je větší - říkáme, 

že loď je předotížná. Leží-li těžiště G za těžištěm F, ponořuje se záď, a takové lodi 

říkáme zadotížná. Za lodí vzniká sání, které brzdí její rychlost. 

Musíme proto dbát na správné umístění posádky v lodním kokpitu i v podélné ose. 

Např.: Při sílícím větru se příď více zanořuje a záď zvedá, těžiště F se posouvá dopředu 

a posádka se musí posunout k zádi lodě. 

3.4. Návětrnost a závětrnost 

Další důležitou Ylastností plachetnice, která ovlivňuje její plavební vlastnosti, je 

návětrnost a závětrnost. 

Pro návětrnost lodi/ snaha vyostřovat pod účinkem větru, uvolníme-li kormidlo/ a 

závětrnost I snaha za těchto podmínek odpadat po větru/ je rozhodující poloha těžiště 

plachet ITI vzhledem k těžišti laterálu lL/: Je-li těžiště plachet za těžištěm laterálu 

/vzhledem k přídi lodi/, pak síly, působící v těžišti plachet a laterálu, vyvolají kroutivý 
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moment stáčející plachetnici do návětří. Je-li těžiště plachet naopak před těžištěm 

laterálu, má loď sklon stáčet se do závětří. 

Návětmost není konstantní, zvětšuje se náklonem lodi. Náklonem se těžiště plachet 

promítá do závětří, tím se zvětšuje momentové rameno výsledné síly plachty IP/ vůči 

těžišti laterálu /L/ a zvětšující se moment stáčí loď více proti větru. 

Obrázek č.3 - Obrat plachetnice 

Vyostřování - změna směru vstříc větru až do přímého protivětru. 

Odpadání - změna směru od větru až do chvíle, kdy plachetnice začíná přehazovat. (12) 
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4. Síly ovlivňující plavbu plachetnice 

Síly aerodynamické. které vznikají působením proudícího vzduchu - větru na plachtu a 

vyčnívající část lodi nad vodou. 

Síly hydrodynamické, které vznikají pohybem ponořené části lodního trupu /laterálu/ ve 

vodě. 

4.1. Aerodynamické síly 

Pohonnou silou plachetnice je vítr. Než vysvětlíme vliv působení na pohyb plachetnice, 

je třeba uvést terminologii, označující směr a sílu větru. 

Plachetnice se může pohybovat na vodě pomocí větru všemi směry mimo úhlu cca 45o 

proti větru. Tento úhel se nazývá mrtvým úhlem. ( 12) 
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Obrázek č.4 - Směr plavby v závislosti na větru.(8) 

4.2. Působení aerodynamických sil 

Pro znázornění skutečných poměrů sil na plachtě skládáme vektorový skutečný směr 

větru V s se složkou větru W, která je způsobena dopřednou rychlostí lodi, má směr 

rovnoběžný se směrem plavby, ale smysl opačný: výslednicí je zdánlivý vítr, který 

přichází do plachet více zpředu. 

Zdánlivý vítr naplňuje profil plachty pod úhlem náběhu a. Tento úhel tvoří tětiva 

plachty a zdánlivý směr větru V. Proudící vzduch vytváří na plachtě, jako na 

aerodynamickém profilu, vztlakovou sílu Pv, která je kolmá se směrem zdánlivého 

větru, a odporovou sílu O, mající směr vzduchového proudění. Výslednice sil je síla P, 

působící na aerodynamické těžiště plachty, kterou dále rozkládáme na složku T ve 

směru pohybu lodi a na sílu Q, kolmou ke směru lodi. Síla T je vlastní hnací síla, která 
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pohání plachetnici dopředu. Síla Q je boční síla plachty, která musí být co nejvíce 

zachycena pohybem laterálu ve vodě. Protože však laterál nemůže zachytit celou boční 

sílu Q plachty bez příčného obtékání, je skutečný směr plavby odkloněn od roviny 

symetrie lodi o úhel ~ do závětří: jeho velikost je znatelná při pomalé plavbě , při větší 

rychlosti se výrazně zmenšuje se čtvercem rychlosti -na cca 2st. 

Z vysvětlení rozkladu sil působících na plachtu vyplývá závěr, že dopředná síla je 

relativně nejvyšší při maximálním odklonu plachty od osy lodi /cca 90 st./, tj. při jízdě 

na zadní vítr, kdy téměř celá síla působící na plachtu má dopředný efekt; nejmenší je 

naopak při těsném přitažení plachty, při jízdě ostře proti větru, kdy je boční složka 

výsledné síly největší. 

Ve skutečnosti tomu rychlost lodi zcela neodpovídá, protože zde působí i ostatní 

aerodynamické a hlavně hydrodynamické vlivy I při kolmém dopadu proudu vzduchu 

do plachty vzniká turbulence a v plachtě se vytváří vzduchový "polštář"/. 

Tvar plachty. Plocha plachty, s profilem do určité hloubky, je formována tak, aby bylo 

možné optimálně využít působení větru. Její tvar udržuje I u hlavní plachty/ za jízdy 

stěžeň a vratipeň. Proti tendenci přetočení v horní části, za současného zvedání konce 

ráhna, je plocha plachty udržována vypjatá tahem otěží a podle potřeby také kikingem. 

Manipulací těmito prostředky lze ovlivnit profil plachty, zejména docílit její zploštění. 

Účinek větru na plachtu závisí z velké míry na úhlu náběhu větru do plachty. Do úhlu 

náběhu /a/ přibližně 25 st. Vzniká kolem plachty plynulé laminární proudění. Při větších 

úhlech vzniká proudění zvířené - turbulentní. 

Výsledná síla, která vzniká při laminárním obtékání na plachtě, je dána jednak tlakem 

větru na návětrné straně a jednak podtlakem /sáním/ na straně závětrné. 

Vliv sání je podstatně větší, zvláště u kosatky /až čtyřnásobně/ než-li vliv tlaku. U 

hlavní plachty je obtékání vzduchu rušeno hmotou stěžně a výtahu /až 25% ztrát/. 

Proudění ve spodní části plachty je rušeno trupem, ráhnem a posádkou. U 

dvouposádkových lodí je proudění vzduchu, na hlavní plachtě, příznivě ovlivňováno 

správným nastavením kosatky. Úhel náběhu u kosatky je shodný s úhlem náběhu u 
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hlavní plachty. Mezi kosatkou a hlavní plachtou vzniká tryska, kterou proudí vzduch 

zrychlený profilem kosatky na hlavní plachtu a která zvyšuje její účinnost. 

4.3. Úhel nastavení plachty 

Při stejných podmínkách vybavení má pro rychlost lodi rozhodující význam správné 

nastavení plachty. Úhel náběru větru /a/, který svírá vratipeň se zdánlivým větrem, je 

vhodné volit mezi 15-27 st. Při úhlu přibližně 10 st. se plachta naplňuje a začíná 

"táhnout". Maximální účinek plachty závisí na síle větru a směru jízdy; má tyto dvě 

hranice: 

1. Nastavení pro kurs ostře proti větru při silném větru. Je to nastavení takové, kdy se 

plachta za předním lemem právě ještě nevlamuje a zajišťuje náklon lodi. Velikost úhlu 

je cca 17 st. 

2. Nastavení zajišťující maximální hnací sílu pro plavbu ve směru proti větru, při 

slabém větru je úhel cca 24 st. A při jízdě na boční a zadoboční vítr úhel cca 27 st. 

Připomeňme si však, že jakmile vyostřujeme s přitažením plachty, zmenšuje se složka 

dopředné síly: zvláště při jízdě ostře proti větru má tento fakt velký význam. Proto při 

kursech proti větru volíme raději menší úhel /a/ tak, abychom úhel odklonem ráhna od 

osy lodi a tím dopřednou sílu udrželi větší. 

Profil plachty je dán poměrem hloubky k délce /vydutím/. Z poznatků aerodynamiky i 

praktických zkušeností se ukazuje, že nejvhodnější je, má-li plachta maximální hloubku 

přibližně ve středu. Hloubka profiluje užívána maximálně do poměru 1:10. Příznivý 

efekt takové hloubky se projevuje při slabém a středním větru a při jízdě na boční a 

zadní vítr. Při jízdě ostře proti větru a při silném větru je takováto hloubka nevýhodná, 

účinněji působí plošší plachta I 1:25/. 
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Obrázek č.S - Nastavení plachty při plavbě po větru 

4.4. Hydrodynamické síly 

Z hydrodynamických sil jsou nejdůležitější: odpor vznikající třením vody o zanořenou 

plochu lodi a tvarový odpor trupu ve vodě. 

4.4.1. Odpor třením 

Částečky vody přicházející do styku s ponořenou částí trupu, přilnou k jeho povrchu. 

Vzájemným třením částeček o sebe se vytvátí tzv. mezní vrstvička vody. Síla této mezní 

ustvy je závislá na hladkosti povrchu, na velikosti zmáčené plochy a jiných vlivech; 

zvětšuje se směrem k zádi; odpor třením roste, pohybuje-li se loď v rozrušeném proudu 

nebo ve ·dnách. 

4.4.2. Tvarový odpor 

Tento odpor je složen z vírového a vlnoYého 
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Vírový odpor - za zádí jedoucí lodi se tvoří tzv. kýlová voda, vznikající spojením 

oddělující se mezní vrstvy s vnějším prouděním. 

Vlnový odpor- se při jízdě na hladké vodě projevuje na přídi i zádi šikmými vlnami, 

mezi kterými vznikají příčné vlny. (12) 
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5. Měření vzdálenosti a síly větru 

5.1. Měření vzdálenosti 

Vzdálenost na moři se měří v mílích (1 námořní míle = 1853,27 m), síla větru je měřena 

v námořních mílích za hodinu nebo v uzlech. Uzly jsou rozděleny na stupně Beauforta 

(Bf), které popisují rychlost větru. Tento systém vymyslel v 18 stol. admirál Beaufort a 

je používán dodnes. ( 9 ) 

Stupeň Bf Popis Rychlost 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

bezvětří méně než 1 uzel( méně než 1kmlh) 

Kouř stoupá vzhůru, 

moře jako zrcadlo. 

vánek 1-3 uzly (1-5 kmih) 

Směr větru ukazuje vychýlení kouře, nikoliv však větrná korouhev, 

zčeřená hladina vypadá jako rybí šupiny. 

větřík 4-6 uzlů (6-12 kmih) 

Vítr cítíte na tváři, listy se chvějí, korouhev se otáčí podle směru větru, 

malé vlnky stále krátké, ale již znatelné. 

slabý vítr 7-10 uzlů (12-19 kmih) 

Listy a malé větvičky jsou ve stálém pohybu. Vítr zvedá lehké vlajky. 

Velké vlnky, hřebínky se začínají lámat. 

mírný vítr 11-16 uzlů (20 -29 kmih) 

Zvedá prach a volné papíry. Slabé větve se pohybují. 

Malé vlny se prodlužují. Tvoří se pravidelné pěnové hřebeny vln. 

čerstvý vítr 17 - 21 uzlů (30-39 kmih) 
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6 

7 

8 

9 

10 

Malé listnaté stromky se začínají kývat. Vlnky s hřebínky vznikají i na 

vnitrozemských vodách. 

Mírné vlny získávají znatelnější a delší formu. Vyskytuje se mnoho 

hřebínků z bílé pěny. Může se objevit vodní tříšť. 

silný vítr 22-27 uzlů (40-50 kmih) 

Silné větve se pohybují. Telegrafní dráty začínají hvízdat. Deštníky se 

větrem obracejí. 

Začínají vznikat velké vlny. Rozšiřují se pěnové hřebeny vln. 

Pravděpodobný výskyt vodní tříště. 

mírný vichr 28-33 uzlů (51-61 kmih.) 

Celé stromy jsou v pohybu. Chůze proti větru se stává nepříjemnou. 

Moře se vzdouvá a bílá pěna z lámajících se vln začíná být unášena 

v pruzích ve směru větru. Hřbety vln se začínají převalovat. Vodní tříšť 

může ovlivňovat viditelnost. 

vichr 34-40 uzlů (62-74 kmih.) 

Větve stromů se lámou. Zvětšují se obtíže při chůzi. 

Tvoří se středně vysoké vlny značné délky. Vítr zvedá pěnu z hřebenů 

vln. 

silný vichr 41-47 uzlů (75-87 kmih.) 

Dochází k přímým fyzickým škodám, jako jsou odfouknutá obložení 

komínů anebo střešní tašky. 

Tvoří se vysoké vlny. Husté pruhy pěny jsou sfoukávány ve směru větru. 

Hřebeny vln se začínají převalovat. Vodní tříšť může ovlivňovat 

viditelnost. 

bouře 48-55 uzlů (88-101 kmih) 

Ve vnitrozemí vzniká ojediněle. Dochází k vyvracení stromů a k vážným 

fyzickým škodám. 

Velmi vysoké vlny s dlouhými převislými hřebeny. Pěna je unášena ve 

spojitých pruzích po směru větru 
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silná bouře 56-63 uzlů (102-117 kmih.) 

Vznikají dalekosáhlé škody 

Výjimečně vysoké vlny někdy zakrývají malé a střední lodě. Moře je 

kompletně zakryto unášenou bílou pěnou. Bílé hřebeny jsou zpěněny. 

Zhoršená viditelnost. 

uragán 64 uzlů a více (118 kmih. a více) 

Dochází ke vzniku rozsáhlých škod. 

Vzduch je plný pěny a vodní tříště. Moře je zakryto unášenou tříští. 

Špatná viditelnost. 

(8) 

5.2. Měření síly větru 

Sílu větru můžeme měřit i daleko exaktněji. Během výcviku byl využíván "Windmetr" 

značky "Silva", který vedle momentální síly větru, měřené v několika veličinách, 

informuje zároveň o průměrných hodnotách větru. Dále zobrazuje aktuální čas, který je 

důležitý, pokud jsou měření zapisována, a dále informaci o aktuální a průměrné teplotě 

ovzduší. Podobné zařízení je při prováděném výcviku nezbytné, informuje nás o 

aktuálních povětrnostních podmínkách, neboť velmi slabý vítr a bezvětří je pro výcvik 

nevhodný, zatímco silný vítr vytváří pro začátečníky určitá nebezpečí. 

Obrázek č.6 - Měřič větru a náklonoměr. 

Dalším nebezpečím, kterému můžeme předejít, je hypotermie. Vzhledem k tomu, že 

příjemná 20-ti stupňová teplota v silném větru je vnímána jako chlad, dokáže působit 
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velice negativně na posádku. Podrobněji se budu této problematice věnovat v kapitole 

věnované bezpečnosti a správnému oblečení. 

32 



6. Cíl a úkoly práce: 

6.1. Cíl práce: 

Vyhledání co největšího množství dat a informací ve vztahu k problematice jachtingu a 

stanovit podmínky pro bezpečné provádění jachtingu u paraplegiků. 

Výsledek ~!~J~~ syntetizovat a prezentovat v praktické části magisterské práce. 

Takto vytvořený dokument může být využit odbornou i laickou veřejností zejména při 

práci s handikepovanými osobami a může být šířen, např. formou skript, webové 

publikace, atp. 

6.2. Úkoly práce: 

Na základě shromáždění aktuálně dostupných informačních zdrojů: 

• Stanovit možnost ovládání oplachtěného plavidla paraplegiky, podle výše 

míšního poranění. 

• Provést rozbor malých oplachtěných plavidel a stanovit kriteria pro výběr 

vhodného plavidla pro jachting paraplegiků. Podle hlavních technických 

parametrů. 

• Určit prostředky pro bezpečné provádění jachtingu paraplegiků. 

6.3. Metodika práce: 

6.3.1. Typ studie 

Práce je zpracována formou review s následnou syntézou informací ve vztahu 

k problematice, se zaměřením na rekreační provozování jachtingu zdravotně 

postižených, konkrétně paraplegiků. 
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6.3.2. Metody práce 

Rešeršní práce, při kterých byly použitým zdrojem informací: odborné publikace, 

internetové zdroje, odborné databáze, bakalářská práce, audio-video záznamy, články 

z odborných a populárních časopisů, osobní interviews, atp. 

analýza vyhledaných informací, včetně překladů cizojazyčné literatury 

syntéza do kompaktního celku, kategorizace. 

V tabulce lokomočních schopností je základní proměnnou označení segmentu poranění 

určující klinické projevy, lokomoční schopnosti a roli při ovládání plavidla. 

V analýze oplachtěných plavidel to jsou hlavní parametry lodě (délka, šířka, hmotnost, 

výtlak a rozměry oplachtění). 

6.3.3. Časový plán 

Období určené pro vypracování diplomové práce bylo rozvrženo na tři vzájemně 

navazující časové etapy: 

I. etapa - leden až květen 2007 byl vyhrazen na sběr dat 

II. etapa - červen až červenec 2007 proběhl proces analýza - syntéza získaných dat 

III. etapa - srpen 2007 proběhla samotná tvorba a fmální úprava magisterské práce 
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Praktická část: 

7. Analýza podmínek pro ovládání oplachtěného plavidla 
paraplegiky 

Abychom mohli stanovit možnost ovládání oplachtěného plavidla paraplegiky, podle 

výše míšního poranění. Je nutné definovat jednotlivé role, které mohou paraplegici při 

ovládání oplachtěného plavidla vykonávat. 

7.1. Role při ovládání plavidla 

Role při ovládání plavidla je možné rozdělit do čtyř základních skupin 

• Vůdce plavidla, který je schopen řídit loď samostatně 

• Člen posádky, který je schopen zvládnout většinu situací při řízení plavidla 

• Člen posádky podílející se částečně na řízení plavidla 

• Pasivní člen posádky v roli pasažéra 

Plavbu rozděluje na fázi přípravnou, nasednutí na plavidlo a přípravu k jízdě, 

samostatnou jízdu a obraty, řešení krizových situací, přistávací manévr. 

7.1.1 Přípravná fáze 

Přípravnou fázi provádíme na mělké vodě anebo s plavidlem vytaženým na břeh. 

Sestává se z nastrojení oplachtění a kontroly funkčnosti plavidla, těsnosti plováků a 

funkčnosti kormidel. Do přípravy se snažíme zapojit i paraplegika, kterého seznámíme 

s jednotlivými součástkami a způsobem, jakým se k lodi upevňují. Aktivně se může 

zapojit hlavně do vztyčování hlavní plachty. Nastrojení plavidla provádíme výhradně 

v postavení přídí proti větru, otěže necháváme volné, kormidla zůstávají volná a 

zvednutá. V této fázi si může paraplegik vyzkoušet sezení na palubě a přesunování 

v rámci obratů. Rovněž se posádka seznámí s vybavením plavidla určeným pro řešení 

krizových situací, funkcí stavěcího lana a činnostmi nezbytnými při převrácení plavidla. 
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7.1.2. Nasednutí na plavidlo: 

• Přesednout na plavidlo stojící na břehu a teprve potom přesunout plavidlo do 

vody. Tento způsob je výhodný vzhledem k tomu, že se vozík paraplegika 

nenamočí, děje se v klidném prostředí, kdy se plavidlo nepohybuje a nereaguje 

na zatížení paluby náklonem. Nevýhodou je vyšší hmotnost plavidla při jeho 

přesouvání do vody a větší otěr plováků při transportu na vodu. 

• Přesednutí na částečně nasedlé plavidlo bývá při tomto výcviku nejčastějším 

způsobem. Výhodou je, že paraplegik nemusí zajíždět vozíkem do vody. 

Plavidlo je unášeno pouze částečně vodní hladinou a méně reaguje na zatížení. 

Nevýhodouje, že postavení plavidla proti větru neumožňuje nasedání z ideální 

strany. 

• Nasednutí na plavidlo volně plující z mola anebo přímo z vody. Nasednutí 

z plovoucího mola je nejméně vhodné vzhledem k tomu, že se obě zařízení 

samostatně pohybují, reagují na zátěž a vytvářejí kritickou situaci, při které 

mohou zapadnout bezvládné končetiny mezi plovoucí zařízení. O něco 

vhodnější je nasednutí přímo z vody na plavidlo, které je ukotveno. Výhodou 

tohoto způsobuje je ideální způsob přístupu k plavidlu. Nevýhodou je, že dojde 

k namočení neoprénu anebo oděvu, včetně záchranné vesty, která potom při 

jízdě chladí a může způsobit hypotermii. Hypotermie pak může být důvodem ke 

zkrácení, nebo ukončení výcviku. 

7.1.3. Umístění posádky a vyvážení lodě: 

Ještě před vyjetím a nebo odpoutáním plavidla je nutné plavidlo vyvážit (zejména 

v podélném směru) posunutím posádky v ose lodi. Plavidlo se zanořenou, nebo příliš 

odlehčenou přídí se projevuje zhoršenými manévrovacími schopnostmi. Ani plavba 

samotná nemůže dosáhnout optimální rychlosti. Zanořená příď je nebezpečná zvláště při 

jízdě ve vlnách, kdy může dojít k jejímu přelití a tím prudkému zastavením plavidla, což 
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je nebezpečné pro celou posádku. Posádka plachetnice si všeobecně sedá na návětrnou 

stranu kolmo k ose lodi. Člen posádky blíže ke stěžni pracuje při jízdě a obratech 

s kosatkou, pokud je takovou plachtou plavidlo vybaveno. Kormidelník blíže k zádi, 

pracuje s kormidlem a hlavní plachtou, rovněž dává povely ostatním členům posádky a 

upozorňuje zejména na obrátky při plavbě. Pokud se nemůže člen posádky pohybovat 

samostatně po palubě lodi, usadí se co nejblíže k podélné ose, aby tak nebyl ohrožován 

plachtou. V kurzu mírně proti větru musíme brát v potaz, že čím jedeme ostřeji proti 

větru, tím se zvětšují boční síly působící na plavidlo a to má potom tendenci se 

naklánět. Pokud zvolíme příliš ostrý kurz, může dojít i k zastavení lodi v takzvaném 

mrtvém prostoru. 

7.1.4. Pohyb po plavidle 

Dalším kritériem pro úspěšnou plavbu je profil paluby a místo pro sezení. U 

jednotrupých lodí je většinou kokpit profilován a takje pohyb zhoršen. Vzhledem 

k tomu se paraplegik musí vzepřít na rukou a přesednout na protilehlou část lodi. Při 

tomto manévru však nedokáže loď ovládat. Zároveň se musí vyhnout ráhnu, které je 

během obratu rovněž v pohybu. 

Proto je výhodnější pro jachting paraplegiků vícetrupé plavidlo, konkrétně katamarán, 

který má rovnou palubu, pokrytou trampolínou. Tato rovná plocha je vhodná pro 

přesouvání se z jedné strany na druhou a lze rovněž přesn)m přesednutím v podélné ose 

lodi plavidlo dobře vyvážit. 

Katamarán rovněž při jízdě nedosahuje takového náklonu jako jednotrupá loď a 

paraplegik tak nemusí překonávat statické síly při jízdě a může se lépe věnovat ovládání 

lodi. 

Některé typy katamaránů nemají ráhno a plachta je vyztužena pouze spirami, to je 

velikou výhodou hlavně při výcviku začátečníků, nemůže tak dojít k poranění při 

přesouvání hlavní plachty z jedné strany na druhou. Proto přicházejí v úYahu menší typy 

katamaránu, které mají pouze hlavní plachtu. Pokud předpokládáme, že plavidlo bude 

během výuky ovládat paraplegik sám při sólové plavbě. Ta by měla být součástí 

pokročilého výcviku. 
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Rovněž dalším parametrem pro výběr by mělo být to, zda je možné nasednout na 

plavidlo z vody bez další dopomoci. Během výcviku se může stát, že pasažér, ať už 

dobrovolně nebo nedobrovolně, opustí palubu lodi a pokud nemůže na plavidlo opět 

bezpečně nasednout, není toto příliš vhodné a je prakticky nemožné, aby paraplegik na 

něm jezdil samostatně. 

U katamaránů lze výhody při nasedání docílit vysunutým pevným zábradlím, mezi 

kterým je vozíčkář schopen prolézt na palubu lodi. Tím se výrazně prodlužuje délka 

výcviku za velmi teplého počasí, kdy je možné s lodí zakotvit, zaplavat si a doplnit 

tekutiny, které by měly být po celou dobu výcviku na palubě k dispozici. 

Obrázek č. 7 - Vysunutá lavice z boku lodi může výrazně usnadnit nasedání z vody 
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8. Možnosti ovládání plavidla při jednotlivých míšních 
poraněních 

Podle charakteristiky poranění jsme sestavili tabulku charakterizující lokomoční 

schopnosti při jednotlivých poraněních a předpoklad pro ovládání oplachtěného plavidla 

Tabulka č. 1. 

Označení Klinické projevy Lokomoční Role při ovládání 

segmentu možnosti plavidla 

Cl-C3 Výpadek bráničního dýchání, Zádné. Zádná. 

centrální kvadruplegie s poruchou 

čití, bez přístrojů neslučitelné se 

životem. 

C4-C5 Teoreticky je zajištěno spontánní El. vozík ovládaný Zádná. 

dýchání, centrální kvadruplegie. hlavou. 

C6 Centrální paraplegie Dk. a chabá El. vozík ovládaný Pasažér. 

paraparéza Hk. s hlubokou rukou. 

poruchou čití na všech 

končetinách. Postižený je schopen 

se obsloužit rukama za pomoci 

kompenzačních pomůcek. 

C7 Centrální paraplegie Dk. a El. vozík ovládaný Pasažér. 

paraparéza Hk., postižený je rukou, mechanický 

nezávislý může pohybovat rukama vozík s úpravami. 

s omezením. 

C8 Centrální paraplegie Dk. A Mechanický vozík Pasažér, možnost 

částečná paraparéza Hk na distální s úpravami. částečně ovládat 

části. Pohyb rukama je prakticky kormidlo. 

bez omezení kromě jemné 

motoriky. 

Thl Centrální paraplegie dolních Mechanický vozík. Může ovládat 

končetin s poruchou čití. kormidlo. 
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Th2-Th5 Paraplegie dolních končetin, Mechanický vozík. Může ovládat 

zmenšení dechového objemu, kormidlo a hlavní 

částečná extenze trupu. plachtu při 

použití speciální 

sedačky. 

Th6-Th7 Paraplegie, s možností částečné Mechanický vozík, Může ovládat 

flexe a rotace trupu. možnost kormidlo a hlavní 

vertikalizace plachtu při 

s berlemi. použití speciální 

sedačky. 

samostatně. 

Th8- Chabá paraplegie s poruchou čití Mechanický vozík, Může ovládat 

Th12 dolních končetin, částečně možnost kormidlo a hlavní 

zachovalá flexe a rotace trupu. vertikalizace plachtu 

s berlemi. samostatně. 

Ll Paraplegie dolních končetin, Chůze o berlích za Jezdí samostatně, 

zachovalá flexe trupu a částečně i pomoci ortéz, včetně nasednutí 

rotace. mechanický vozík. a vysednutí. 

L2 Paraplegie dolních končetin, plná Chůze o berlích za Jezdí samostatně, 

rotace trupu a částečně elevace pomoci ortéz. včetně nasednutí 

pánve. a vysednutí. 

L3 Cástečná flexe a abdukce Chůze o berlích za Jezdí samostatně, 

v kyčelním kloubu, částečná pomoci ortéz. včetně nasednutí 

extenze v kolenním kloubu. a vysednutí. 

L4 Je zachována plná elevace pánve a Chůze o berlích za Jezdí samostatně, 

plná extenze trupu. pomoci ortéz. včetně nasednutí 

a vysednutí. 

LS Plný pohyb v kyčelním kloubu, Chůze o berlích. Jezdí bez 

omezený pohyb v kolenním s peroneální dlahou. omezení. 

kloubu. 

Sl Pohyb dolních končetin Chůze o berlích. Jezdí bez 

s omezením v distální části. omezení. 

82 Pohyb dolních končetin s malým Chůze s holí. Jezdí bez 
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omezením v distální části. omezení. 

S3 Pohyb dolních končetin bez Chůze bez omezení. Jezdí bez 

omezení, segment obsahuje i omezení. 

inervaci konečníku. 

S4 Pohyb dolních končetin bez Chůze bez omezení. Jezdí bez 

omezení, segment obsahuje omezení. 

inervaci močového měchýře. 

S5 Pohyb dolních končetin bez Chůze bez omezení. Jezdí bez 

omezení, segment obsahuje omezení. 

inervaci genitálií. 

Na základě této analýzy vyplývá, že postižený míšní lézí v rozsahu C6- Thl může 

provozovat jachting pouze v roli pasažéra pod neustálým dozorem může plnit po 

omezenou dobu dílčí úkoly. Postižený v rozsahu Th2- Th5 může plavidlo částečně 

ovládat při V}UŽití speciální sedačky, která fixuje trup. Při míšní lézi v oblasti Th 6 -

Th12 může paraplegik jezdit samostatně s dopomocí při nastupování a vystupování 

z lodi. Postižení v oblasti Ll - S8 se mohou tomuto sportu věnovat prakticky bez 

omezení. 
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9. Rozbor oplachtěných plavidel: 

Abychom vyloučili plavidla, které nelze provozovat bez oprávnění, je nutné před 

analýzou hlavních technických parametrů provést rozbor legislativních opatření 

vztahujících se k uvedené problematice. 

9. 1. Přehled zákonných norem 

Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři z roku 1972 je známé pod 

mezinárodní zkratkou COLREG, upravuje základní chování při jízdě po moři a 

vycházejí z něho všechny národní zákony a vyhlášky. Základní body tohoto pravidla 

obsahují i veškeré testy, které se užívají při získávání oprávnění k plavbě.(17) 

Provoz na vodních tocích upravují tyto zákony a vyhlášky: 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., kterým 

se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 22211995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu 

v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na 

vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 83/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách. 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 22411995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze 

plavidel. 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k 

provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby. 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na 

vnitrozemských vodních cestách. 

Vyhláška FMD č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na 

vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní republiky. 

Vyhláška FMD č. 128/1976 Sb., o cejchování lodí vnitrozemské plavby 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
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Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení. 

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. 

Zákon č. 1 06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 24112002 Sb., o stanovení vodních nádrží a 

vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o 

rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. 

Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon. 

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. ( 27 ) 

Řízení plachetnic podléhá, podobně jako řízení motorových vozidel, řadě zákonných 

norem a vyhlášek, ve kterých je stanoveno, kdo a za jakých podmínek může řídit 

plachetnici. Předpokládáme, že se paraplegici s tímto sportem teprve seznamují a 

nevlastní oprávnění k vedení a obsluze plavidel. 

Budeme tedy pokračovat ve výběru takového plavidla, které nevyžaduje oprávnění a 

používá se výhradně k rekreačním a sportovním účelům. Podle vyhlášky MD 224/1995 

Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, je třeba mít průkaz způsobilosti k 

vedení: 

• lodí s vlastním strojním pohonem i bez něho, 

• malých plavidel 

- s vlastním strojním pohonem nad 4 kW. nebo 

-celkovou plochou plachet nad 12m2 nebo 

- celkovou hmotností nad 1 000 kg, 

V našem případě hledáme tedy malé oplachtěné plavidlo, které nemá vlastní strojní 

pohon s výkonem vyšším jak 4 kW., jeho plocha plachet je do 12m2 a celková 

hmotnost nepřesahuje 1000 kg. 
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9.2. Analýza lodních tříd: 

Podle předchozího přehledu zákonných norem a v souladu s cílem práce se další 

analýza věnuje plavidlům, která lze provozovat bez oprávnění. Zařazení jednotlivých 

plavidel nám umožňují lodní třídy. 

Lodní třídy rozdělují jednotlivá plavidla podle jejich parametrů. Nejsledovanějším 

parametrem je délka plavidla a v našem případě i šířka lodi. Dále sledujeme výšku 

stěžně a plochu oplachtění. Posledním důležitým údajem je výtlak, který nám určuje 

jakým způsobem můžeme plavidlo zatížit (5) 

9. 2.1. T24 - 2.4 metre 

Obrázek č.8 - T 24 

Jedná se o jednoposádkovou loď určenou pro juniory, na které se mohou učit základům 

jachtingu s předpokladem, že po jejich zvládnutí přestoupí na loď vyšší třídy. Loď váží 

258 kg a tak přes svou malou šířku je velice stabilní díky balastu, umístěnému v lodním 

kýlu. 

Najednotrupé lodi úspěšně závodí pan Daniel Bína, který má míšní lézi v oblasti Th4. 

Kýlová plachetnice 2.4 Metre byla zkonstruována ve Stockholmu švédským designérem 

Petrem Norlinem v roce 1983. Při návrhu použil plavidlo "R Metre" a vytvořil 

jednomístnou kýlovou plachetnici 2,4 mR. Plachetnice má všechny vymoženosti kýlové 

lodi, bez velkých nákladů a s lehkostí ovládání dinghy. Stejně jako její větší sestry 6m, 
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8m a 12m plachetnice, i ona představuje typický intenzivní styl plachtění 

reprezentovaný loděmi Metre. 

Posádka 

Od věk'll 

Do věku 

Kód 

Délka 

Šířka 

Plocha plachet 

Váha 

Poznámka 

1 osoba 

min. l'ěk 14let 

Neomezen 

29 

4,2 

258 kg. 

Mezinárodní lodní třída ISAF 

VvTVvrw mezinárodní asociace třídy http://wl\'W.sailingsource.com/24metre 

Kontakt 

9. 2.2. 420 - 420 

Obrázek č.9 - 420 

Loď je určená pro posádku dvou osob, omezený výtlak ji však předurčuje pro juniorské 

kategorie. Tato loď je velice oblíbena a patří k dostupným jednotrupým plavidlům. 
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Vlajka 

Posádka 

Od věku 

Do věku 

Kód 

Délka 

Šířka 

Plocha plachet 

Hmotnost celková 

Poznámka 

Vlajka "D" 

2 osoby 

min. věk 12 let 

Neomezen 

10 

4,20m 

1,63 m 

10,25 m2 

90kg 

·Mezinárodní třída ISAF, vhodná pro mládež 

WWW mezinárodní asociace třídy http://WW"'ft· .sailingsource.com/420/ 

Homologace 

9. 2.3. Cad - Cadet 

Obrázek č. 1 O - Cadet 

Je to extrémně bezpečná loď pro dva mladé závodníky. V Brně jezdí velká skupina 

Cadetů v klubu Lodní sporty. Loď je dlouhá 3,22 ma váží 54 kg. 

Omezena věkem na max. 17 let. 
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Vlajka 

Posádka 

Od věku 

Do věku 

Kód 

Délka 

Šířka 

Plocha plachet 

Spinakr 

Hmotnost celková 

Optimální váha 

Poznámka 

Vlajka "C" 

2 osoby 

min. l'ěk 8 let 

max. ,·ěk 17 let 

07 

3,22m 

1,37m 

5,65 m2 

4,3m2 

54 kg 

86kg 

Mezinárodnf třída ISAF určená pro mládež 

WWW mezinárodní asociace třídy http:/ffi'll·lr.cadetclass.com 

Homologace 

9. 2.4. Evr - Evropa 

Obrázek č. ll - Evropa 

Vynikající třída pro pokračování z Optimista. Kdo se jednou dal na filozofii 

jednoposádkových tříd, najde v Evropě výkonnou, extrémně obratnou loď, rychlou jak 
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za slabého větru, tak za silného větru. Závodník si rozhodně nemůže stěžovat na potřebu 

obratnosti i síly, subjektivně se zdá, že je ta loď vratká. Nehodí se pro ty, kteří moc 

vyrostli, optimální váhaje 75 kg a pod ráhnem je pro dlouhány docela málo místa. 

Evropa byla olympijskou třídou na které v roce 2004 získala Lenka Šmídová stříbrnou 

medaili v Aténách. 

Loď je dlouhá 3,35 ma váží 45 kg. 

Vlajka 

Posádka 

Od věku 

Do věku 

Kód 

Design 

Rok vyplutí 

Délka 

Šířka 

Plocha plachet 

Hmotnost celková 

Optimální váha 

Poznámka 

Vlajka "E" 

1 osoba 

Min. věk 12 let 

Neomezen 

13 

Alois Roland 

1960 

3,35m 

1,38m 

7m2 

45kg 

65-75 kg 

Olympijská třída pouze v kategorii ŽENY 

WWW mezinárodní asociace třídy http://w'l\<w.europeclass.cz 

Homologace 
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9. 2.5. Fin - Finn 

Obrázek č. 12 - Finn 

Finnje u nás královskájednoposádková třída dospělých jachtařů. Nádhemá, dlouhá, 

přeplachtěná loď s vysokými pořizovacími náklady, neboť technický vývoj v této třídě 

jde rychle kupředu. Finn bez problémů uveze značnou zátěž, aniž by to bylo znát na 

jeho rychlosti. 

Loď je dlouhá 4,5 m a váží 105 kg. 

Vlajka Vlajka "F" 

Posádka 1 osoba 

Od věku min. věk 14 let 

Do věku Neomezen 

Kód 02 

Délka 4,5m 

Šířka 1,51 m 

Plocha plachet 10m2 

Hmotnost celková 145kg 

Hmotnost trupu lOS kg 

Ponor 0,15m 
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Ponor s ploutví 

Výška stěžně 

Poznámka 

0,85m 

6,9m 

Olympijská třída 

WWW mezinárodní asociace třídy http://\'\rww.fmnclass.org 

Homologace 

9. 2.6. Las - Laser 

Obrázek č.l3 - Laser 

Závodníci, kteří se už do Evropy nevejdou, přecházejí buď na Finna nebo závodí na 

Laseru. Ten je rychlou a přitom konstrukčně jednoduchou lodí. Ovládání je poměrně 

náročné a vyžaduje velkou zkušenost. 

Loď je dlouhá 4,2 m a váží 60 kg. 

Vlajka Třídová \'lajka 

Posádka 1 osoba 

Od věku :Min. věk 12 let 

Do věku Neomezen 

Kód 06 

Délka 4,20m 

Šířka 1,4m 
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Plocha plachet 

Hmotnost celková 

Pomámka 

7,1 m2 

60kg 

Olympijská třída 

WWW mezinárodní asociace třídy http://www .laserinternational.org 

Homologace 

9.2.7. Q - Optimist 

Obrázek č.l4 - Optimist 

Lodní třída pro nejmenší závodníky, u nás nejoblíbenější. Lze na ní závodit od prvních 

jachtařských krůčků až třeba po mistrovství světa. Geniálně jednoduchá a bezpečná loď, 

a přes svůj trochu zvláštní tvar i pěkná na pohled. Je dlouhá 2,3 m a váží jen 35 kg, 

takže ji snadno odvezete na střeše auta. 

Omezena věkem na max. 15let. (5) 

Vlajka Vlajka "0" 
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Posádka 

Od věku 

Do věku 

Kód 

Délka 

Šír"ka 

Plocha plachet 

Hmotnost trupu 

Poznámka 

1 osoba 

Min. věk 8 let 

Max. věk 15 let 

ll 

2,3m 

1,13 m 

3,5m2 

35kg 

Mezinárodní třída ISAF' určená pro mládež 

WWW mezinárodní asociace třídy http://www.optiworld.org 

Homologace 

9. 2.8. Smartkat 

Obrázek č.15 - Smartkat 
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Novinka mezi dvoutrupými plavidly. Rakouský výrobek, který je možné složit do dvou 

zavazadel vážící pouze 39 kg. Má nafukovací plováky a celá konstrukce je určena spíše 

pro zábavu, než pro závodní jachting. Lod"je dlouhá 4.30 m. a její šíře je 2,1 m. 

Základní oplachtění má plochu 1 O m2.(26) 

Vlajka 

Posádka 

Od věku 

Do věku 

Kód 

Délka 

Šířka 

Plocha plachet 

Hmotnost celková 

Poznámka 

1 osoba 

Neomezen 

4,30m 

2,1 m 

10m2 

39kg 

WWW mezinárodní asociace třídy www .smartkat.at/technik.html 

9. 2.9. V au- Vaurien 

Obrázek č.16 - Vaurien 
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Ideální třída jako pokračování mládeže z třídy Cadet, nebo pro starší závodníky, kteří už 

mají radši klidnější jízdu. Loď byla původně konstruována jako turistická, takže má 

velmi příjemné jízdní vlastnosti, je skladná a dokonce lze na ní i přespat pod 

přístřeškem, přehozeným přes ráhno. Nové moderní lodě jezdí překvapivě svižně. 

Závodníci této třídy u nás jsou známí svou "třídní" pospolitostí a přátelstvím. 

Loď je dlouhá 4,08 m a váží 95 kg ( 5 ) 

Vlajka 

Posádka 

Od věku 

Do věku 

Kód 

Délka 

Šířka 

Plocha plachet 

Hmotnost celková 

Poznámka 

Vlajka "V" 

2 osoby 

Min. věk 8 let 

Neomezen 

14 

4,08m 

1,47m 

8,8m2 

99kg 

Mezinárodní lodní třída ISAF 

WWW mezinárodní asociace třídy http://www.,•aurien.org 

Homologace 

9. 2.10. Hobie Wawe " The Family" 

Obrázek č.l7. - Hobie Wawe 
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Skutečně rodinný katamarán vhodný pro rekreační jachtaře a zároveň vhodný pro 

začátečníky, nevyniká sice rychlostí, ale je velice spolehlivý a stabilní. Konstrukce lodi 

je velice robustní a použité materiály velice odolné, prominou i posouvání po kamenité 

anebo pískové pláži. 

Vlajka 

Posádka 

Od věku 

Do věku 

Kód 

Délka 

Šířka 

Plocha plachet 

Kosatka 

Hmotnost celková 

Optimální váha 

Poznámka 

WWW mezinárodní asociace třídy 

Homologace 

l - 3 osoby 

3,98m 

l,13m 

9,l0 ml 

l,2 ml 

118kg 

EC homologace 
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9. 2.11. Hobie Twixxy 

Obrázek č. 18 - Twixxy 

Větší provedení předchozího modelu, délka přesahující čtyři metry a větší plocha 

plachet slibuje lepší jízdní vlastnosti a větší stabilitu při jízdě ve vlnách. Zlepšené 

parametry však nedělají z této lodi závodní speciál, hodí se spíše pro rodinnou 

dovolenou. 

Vlajka 

Posádka 2 - 3 osoby 

Od věku 

Do věku 

Kód 

Délka 4,38m 
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Šířka 

Plocha plachet 

Kosatka 

Hmotnost celková 

Optimální váha 

Poznámka 

2,30m 

10.26 m2 

2,26 m2 

139kg 

WWW mezinárodní asociace třídy 

Homologace EC homologace, C&D kategorie 

9. 2.12. Hobie Teddy 

Obrázek č.l9- Teddy 

Tento katamarán se nápadně podobá modelu "The Family'' a má i podobné využití, lze 

ho rovněž použít jako v}1lkové plavidlo, které můžeme bez větších problémů 

přepravovat. Plavidlo lze opatřit létající hrazdou pro zvýšení příčné stability a požitku 

z jízdy. 
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Vlajka 

Posádka 

Od věku 

Do věku 

Kód 

Délka 

Šířka 

Plocha plachet 

Spinakr 

Hmotnost celková 

Optimální váha 

Poznámka 

2 osoby 

3,91 m 

l,15m 

8,64 ml 

l,4l ml 

114kg 

WWW mezinárodní asociace třídy 

Homologace EC homologace kategorie D 

9. 2.13. Hobie Catsy 

Obrázek č. 20 - Catsy 
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Patří do nejmenší kategorie vybavené kosatkou, omezené oplachtění a malé rozměry 

plavidla jsou určené spíše pro juniorské kategorie. Dva dospělí by měli možná problém 

s výtlakem lodi, plavba na přetíženém plavidle neposkytuje dostatečný jízdní komfort a 

loď se může chovat i nestandardně. 

Vlajka 

Posádka 

Od věku 

Do věku 

Kód 

Délka 

Šířka 

Plocha plachet 

Hmotnost celková 

Poznámka 

WWW mezinárodní asociace třídy 

Homologace 

2 osoby 

Neomezen 

3,10m 

1,66m 

3, 75 - 5,00 m2 

72kg 

Kategorie D 
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9. 2.14. Hobie Bravo 

Obrázek č. 21 - Bravo 

Malý katamarán s velice originálním designem je určený pro mladé jachtaře. Vyniká 

malou hmotností a svým polyetylénovým provedením patří mezi takzvané nerozbitné 

lodě. I když je tento model na trhu již 35let prochází každý rok inovacemi a tím drží 

krok s nejmodernějšími plavidly. 

Vlajka 

Posádka 1-2 osoby 

Od věku 

Do věku 

Kód 

Délka 3,66m 

Šířka 2,09m 

Plocha plachet 7,99m2 
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Hmotnost celková 

Poznámka 

88,45 kg 

WWW mezinárodní asociace třídy 

Homologace EC homologace v kategorii D 

9. 2.15. Hobie Advance 

Obrázek č. 22 - Advence 

Tato loď je určena pro klubový jachting, je rovněž velice vhodná jako výuková, 

polyetylénová konstrukce a duralový stěžeň patří již k základní výbavě moderní lodi. 

(16) 

VlaJka 

Posádka 1- 2 osoby 

Od věku 

Do věku 

Kód 

Délka 3,66m 

Šířka 2,09m 

Plocha plachet 7m2 
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Hmotnost celková 

Poznámka 

WVvW mezinárodní asociace třídy 

115kg 

Homologac.e EC homologace v kategorii D 
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10. Stanovení kritérií při porovnávání plavidel 

Stanovit kritéria u výše uvedených lodí je možné podle jejich technických parametrů. 

Většina těchto kritérií je zaměřena na ovladatelnost nebo výkon lodě. Nám však v tomto 

případě jde hlavně o její stabilitu, která je prvotním faktorem pro výcvik paraplegiků. 

Výkon lodí můžeme porovnat podle následující tabulky. 

10. 1. Výkonnostní srovnání tříd: 

Tabulka č. 2. 

!Třída 
i 
roptimist 

iplachty I délka 
I 
i "--~----- ·· ---~ -- - · ... ---- -

!1,5 

. fpi~~hty/váh~· -· .... 
I 

10,1 
;c~d~ť -- --....... · · -........ -· · fi :1s .. · ............ _ ........... ---· .... --- ....... _- --- ro-x-........ _ .... ·----------- .... -. ' 
i j ! 

i 

r -- .. -- -- -· · -- - - - . - -., . - - ---- -------- -------- --- ------~--- -------~----~ -·· --·- --- -- .. ---- - ··- . 

l.~~~p~- --·--- ____ " ..... ?'_1
, ......... - -- ......... -....... 1~:~-~---· ----- · __ " __________ .. _. _J 

iLaser !1,7 10,12 I 
I ! ·-· . r, . - .. - ·- T - ... .. - .. - ·-- .... 

:Finn 12,2 :0,07 
: I 

:v~~e;·- ...... -- --·----~1,85 - - -- · _ .. _ ... ..... ____ -.. - -~_ .. Jo~o~ -=--==-- ~--=~----... 
Větší poměr plochy plachet k délce znamená přeplachtěnější loď, větší poměr plochy 

plachet k váze lodi, živější a obratnější loď. ( 5) 

Stabilitu lodi lze zvýšit rovněž zátěží umístěnou v kýlu lodi. Může nám pomoci 

k navrácení lodi do svislé polohy, avšak nezamezí náklonu při zatížení plachet. Právě 

enormní náklon není pro paraplegika na palubě vhodný vzhledem k tomu, že se nemůže 

zapřít proti jeho působení dolními končetinami. Budeme tedy dále vybírat takové 

plavidlo, které má vysokou počáteční příčnou stabilitu a udržuje ji po celou dobu 

plavby. 

Pro stanovení takového plavidla jsme vytvořili" index příčné stability" a vytipovaná 

plavidla podle tohoto indexu zařadili. 
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10. 2. Index příčné stability 

Stanovení indexu příčné stability je jednoduchou pomůckou vycházející z technických 

parametrů plavidel tak, aby bylo možné co nejjednodušší cestou zhodnotit jednotlivé 

typy. Příznivý index však nemusí být rozhodující, záleží na profilu trupu a poloze 

těžiště v trupu. Zároveň i způsob oplachtění při použití celospirových plachet 

nevyžaduje natolik vysoký stěžeň jako u plachet klasických. 

Výpočet indexu příčné stability je podle vzorce: 

plocha plachet : šířka trupu = index příčné stability 

Tabulka č. 3. 

Typ lodě Plocha plachet Šířka trupu 
Index příčné 

stability 

' 8 0,85 9,41 

1420 10,25 1,63 6,29 

Cadet 9,95 1,34 7,42 

Evropa 7 1,37 5,11 

Fion 10 1,51 6,62 

Laser 7,1 1,41 5,04 

Optimist 3,5 1,13 3,10 

Vaurien 8,8 1,47 5,99 

IHobiewave 
I 

9,2 2,13 4,32 

Hobie Twixxy 10,26 2,3 4,46 

HobieTeddy 8,64 2,15 4,02 

Hobie Catsy 5 1,66 3,01 

HobieBravo 7,95 2,09 3,80 

Hobie Advance 7 2,09 3,35 

ISmartkat 
I 

10 2,1 4,76 
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Z této tabulky vyplývá, že index stability u jednotrupých plavidel se pohybuje od 

hodnoty 5,04- 9,41, výrazně se odchyluje pouze Optimist, který je určen výhradně pro 

žákovské a juniorské třídy a má omezenou nosnost. Ploché dno a malá plocha plachet 

z něj vytváří optimální plavidlo pro úplné začátečníky a jako soutěžní třída u nás se 

svými nízkými náklady a dobrými podmínkami pro transport má stále více příznivců. 

Nelze však předpokládat, že některý z paraplegiků by se věnoval jachtingu již od 

juniorského věku, pro výcvik dospělých je tato loď bohužel nevhodná. 

Dvoutrupá plavidla jsou v rozmezí 3,01-4,76 mají tedy daleko vyšší počáteční 

stabilitu. Pro výcvik jachtingu paraplegiků není vhodné plavidlo Smartkat, vzhledem ke 

své nestabilní konstrukci. Nafukovací plováky se mohou během výcviku poškodit, proto 

je lepší volit lodě s polypropylénovými plováky, které využívá například firma "Hobie". 

Podle dostupných technických parametrů uvedených plavidel a na základě stanovení 

indexu příčné stability je nejvhodnější pro jachting paraplegiků dvoutrupé malé plavidlo 

s indexem stability do 4,5 ( Hobie wave "The Family", Hobie Twixxy, Hobie Teddy, 

Hobie Catsy, Hobie Bravo a Hobie Advance). 
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ll. Bezpečnost plavby 

11.1. Záchranné vesty 

Obrázek č. 31 - Záchranná vesta v nadstandardním provedení 

Základní pomůckou pro výcvik na jakémkoliv plavidle je kvalitní plovací vesta. Tu 

navlékáme vždy před započetím výcviku, ještě dříve, než začneme manipulovat 

s plavidlem. Dbáme na to, aby vesta byla správně dimenzována podle hmotnosti osoby, 

byla řádně dotažena a všechny přezky nebo zdrhovadla zapnuty. Pro výcvik dětí volíme 

vesty se širokým límcem, který umožňuje držet hlavu nad vodou, a dbáme na zapnutí 

pásku, který je provlečen mezi nohama a zabraňuje sklouznutí při pádu do vody. Vesta 

by zároveň měla být vybavena píšťalkou a při nočních plavbách vodotěsnou baterkou. 

Plovací vesta také zabraňuje vzniku hypotermie a musí jí být vybaveni všichni členové 

posádky, včetně instruktorů. Plovací vestu můžeme sundat po ukončení výcviku, 

přistání a zajištění plavidla. V žádném případě ji nesundáváme během výcviku na vodě. 
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Vhodné jsou vesty, na kterých jsou použity reflexní barvy. Plovací vestu nikdy 

nenahrazujeme, zvláště u dětí, pomůckami pro nácvik plavání a hry ve vodě. 

Obrázek č. 32 - Běžné základní typy plovacích vest. 

11.2. Oblečení 

Vedle ploYací vesty se rovněž při dlouhodobějším výcviku neobejdeme bez kvalitního 

oblečení. Zvláště v našem klimatickém pásmu je takové oblečení prakticky nezbytné. 

Při výběru oblečení vycházíme z předpokladu, že při plachtění téměř vždy na malých 

plavidlech přicházíme do styku s vodou. Pokud je chladnější počasí, volíme suchý 

oblek, doplněný speciální obuví, nejčastěji z neoprénu. Jako pokrývku hlavy volíme 

čepici nebo šátek. Při použití čepice s kšiltem je nezbytné použít provázek nebo jiný 

způsob zabezpečení proti ulétnutí. Stejným způsobem fixujeme i sluneční brýle. 
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Obrázek č. 33- Oblečení do chladného počasí. 

Při výběru vhodného oblečení zvažujeme jak klimatické podmínky, tak i délku 

samotného výcviku. Na krátkodobý výcvik jsou vhodné neoprénové obleky, ty mají 

velmi dobré termoizolační vlastnosti, avšak při dlouhodobém pobytu může dojít 

k přehřátí organizmu a nadměrnému pocení. Další nevýhodou je zdlouhavé oblékání a 

nutnost asistence při použití paraplegikem. Při zvláště teplém počasí pak využíváme 

plavky, v tomto případě se však chráníme před přímým slunečním svitem a doba 

strávená na plavidle je omezena řádově na minuty. Jako ochrana nejsou příliš vhodné 

opalovací krémy, neboť znečišťují plavidlo a vodní emulze vytváří kluzké prostředí, 

které na kormidle či lanech může ohrozit bezpečnost plavby. 

Vždy však vrchní částí každého oblečení je plovací vesta. 
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Obrázek č. 34 - Suchý oblek a základní typy neoprénů 

11.3. Porovnání zařízení pro sezení paraplegiků 

Podle tabulky číslol. uvedené v kapitole číslo 7., je možné provozovat jachting 

paraplegiků s míšní lézí v oblasti Thl- Th 5 pouze při využití speciální sedačky. 

V návaznosti na třetí úkol práce vytvoříme návrh zařízení pro sezení paraplegiků, které 

by splňoval požadované nároky. 

V provozování jednotlivých sportovních aktivit nejsou upravené sedáky pro sport 

paraplegiků novinkou. Jednotlivý způsob sedu je dán výší postižení a nároky na 

jednotlivé sportovní aktivity. Nejrozšířenější je sedačka umožňující lyžování 

paraplegiků, která je přizpůsobena nárokům na techniku jízdy vyžadující co nejužší sed. 

Pohyb je založen na výchylkách v podélné ose. 
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Obrázek č. 22 - Sedačka určená pro lyžování paraplegiků ( 20 ) 

Upravené sedačky bývají rovněž součástí sportovních invalidních vozíků. Jejich účelem 

je většinou snížení hmotnosti vozíku na úkor komfortu sedu. Doplňkem takové sedačky 

bývají často popruhy, které fixují končetiny ke konstrukci vozíku. Snížený komfort sedu 

je možný díky tomu, že takto upravený vozík je využíván po omezenou dobu 

sportovního výkonu. 

Obrázek č. 23- Karbonová sedačka sportovního vozíku ( 15) 

Sedačka, určená pro vodní sporty má podstatně rozdílné parametry například než 

monoski. Sezení je na co nejširší bázi a může být vybaveno fixačním valem mezi 
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končetinami, který zabraňuje pohybu předozadnímu. Sedačka je vybavena rovněž 

fixačními popruhy, ty však musí být řešeny tak, aby umožnily rychlé rozepnutí 

v krizové situaci, zejména při převrácení. V tomto případě sedačka vyrobená 

z polyetylénu byla vyložena měkkým materiálem a pevně upevněna ke dnu lodi. 

Obrázek č. 24- Sedačka určená pro jízdu na kajaku ( 24) 

Stejnou filosofii jsme využili při výrobě sedačky určené pro jachting paraplegiků. 

Sedačka musí být zkonstruována podle potřeb konkrétního zákazníka. Při získávání 

měrných podkladů bylo využito technologie otiskování, užívaného při stavbě sedacích 

postur do invalidních vozíků pro těžce postižené. Zařízení je založeno na sedacím 

polštáři, který je opatřen paměťovou hmotou, která se fixuje odsátím vzduchu 

z polštáře. Následně je do tohoto polštáře nalita sádrová hmota, která je základem pro 

sádrový model. 

Obrázek č. 25 - Sádrový model pro výrobu sedačky 
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Při korekci modelu sedačky vycházíme z těchto předpokladů: 

1. Hloubka sedu a výška zádové opěrky, která je určena výškou postižení. Spodní 

část musí být z měkkého materiálu. Stejně odlehčena je i oblast páteře. 

2. Postavení dolních končetin, musí zajišťovat stabilní sed a délka sedačky musí 

zasahovat až za kolenní kloub, aby nemohlo docházet k pokrčení končetiny a nebo 

jejímu ohnutí pod sedačku. 

3. Fixační val zamezuje dopřednému pohybu a vyjíždění ze stabilního sedu. Princip 

tohoto valu je známý hlavně v jezdectví a vychází z konstrukce koňského sedla. 

4. Okraje nesmí být ostré V)1vářet otlaky anebo poranění. 

5. Hmotnost musí být co nejnižší a pevnost nesmí být ovlivněna teplotou prostředí. 

Jako výstelky musí být použity nenasákavé materiály odolné proti UV záření a mořské 

vodě. 

Obrázek č. 26 - Karbonová skořepina 

Karbonová skořepina je vyrobena metodou vakuového lití s prosycením materiálu mezi 

dvěma PV A foliemi, a použitím karbonové tkaniny, která může být doplněna skelnou 

tkaninou anebo skelnou matrací. Do konstrukce jsou vloženy inserty pro upevnění 

sedačky k lodi a pro upínací popruhy. Profil můžeme vyztužit natvarováním skořepiny, 

popřípadě vložením hadice, která vytvoří profil zamezující ohnutí. 
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Obrázek č. 27 - Měkká výstelka a upínací popruhy 

Jako výstelku používáme materiál na bázi polyuretanu. Materiál po nahřáti vlepíme do 

skeletu chloroprenovým lepidlem. Ke kovovým insertům připevníme nerezovými 

šrouby upínací popruhy. Popruhy musí být voleny tak, aby se uvolnily při extrémním 

tahu, aby bylo možné je jednoduchým způsobem též uvolnit při převrácení lodi. 

Obrázek č. 28 - Pohled zpředu - postavení dolních končetin 

Postavení dolních končetin podporuje stabilitu Yozíčkáře při úkonech spojených 

s ovládáním plavidla. Při zachování břišních svalů lze se při tomto postavení snadněji 

vyklonit a využít tak síly trupu při dotahování lan anebo zvýšit svůj akční rádius při 

ovládání kormidla. Jízda se tak stává dynamičtější a prožitek se tím umocňuje. 
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Obrázek č. 29 - Pohled shora - zvýrazňující fixační val mezi končetinami 

Fixační val zabraňuje samovolnému pohybu dopředu, který by jinak musel být omezen 

přitažením k zádové části sedačky v břišní krajině. Tento způsob fixace umožňuje větší 

volnost a pomáhá návratu do stabilní polohy při nečekaných pohybech lodi. 

Obrázek č. 30 - Boční pohled - fixační val a zádová opěrka 

Výše zádové opěrky je dána úrovní postižení. Pokud jsou zachovány břišní svaly, může 

být prakticky stejná jako výška fixačního valu. U zádové opěrky je potřeba volit pečlivě 

její tvar a zaoblení na jejím vrcholu musí být rovněž dostatečné. Osvědčil se měkký 

vertikální kanál v oblasti páteře a je nezbytné i vyměkčení v oblasti sedu. Do skořepiny 

lze rovněž zabudovat antidekubitární podložku, která se používá při sezení na vozíku. 

Pro zajištění pasivní bezpečnosti je mimo záchranné nutné vesty zvolit i vhodný typ 

obleku, který je schopen zabránit co nejvíce hypotermii. Ke snížení rizika poranění a 

zvýšení stability sedu je vhodné, zvláště u postižených v oblasti Th2 - Th5 využít 

speciální sedačku podle navrženého modelu. 
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12. Výsledky: 

Při stanovení možnosti ovládání oplachtěného plavidla jsme rozdělili plavbu na 

fázi přípravnou, nasednutí na plavidlo, přípravu kjízdě, samostatnou jízdu, obraty, 

řešení krizových situací a přistávací manévr. 

Byla stanovena role při ovládání plavidla, která je dána lokomočními schopnostmi 

paraplegika. Na základě této analýzy vyplývá, že postižený míšní lézí v rozsahu C6 -

Thl může provozovat jachting pouze v roli pasažéra pod neustálým dozorem může plnit 

po omezenou dobu dílčí úkoly. Postižený v rozsahu Th2- Th5 může plavidlo částečně 

ovládat při využití speciální sedačky, která fixuje trup. Při míšní lézi v oblasti Th 6-

Th12 může paraplegik jezdit samostatně s dopomocí při nastupování a vystupování 

z lodi. Postižení v oblasti Ll - 88 se mohou tomuto sportu věnovat prakticky bez 

omezení. 

Při rozboru oplachtěných plavidel jsme vycházeli z defmice malého plavidla, které 

nemá vlastní strojní pohon s výkonem vyšším jak 4 kW., jeho plocha plachet je do 12 

m2 a celková hmotnost nepřesahuje 1000 kg. Podle dostupných technických parametrů 

plavidel vyhovující těmto parametrům a na základě stanovení indexu příčné stability je 

nejvhodnější pro jachting paraplegiků dvoutrupé malé oplachtěné plavidlo s indexem 

stability do 4,5 ( Hobie wave "The Family", Hobie Twixxy, Hobie Teddy, Hobie Catsy, 

Hobie Bravo a Hobie Advance ). 

Pro zajištění pasivní bezpečnosti je mimo záchranné nutné vesty zvolit i vhodný typ 

obleku, který je schopen zabránit co nejvíce hypotermii. Ke snížení rizika poranění a 

zvýšení stability sedu je vhodné, zvláště u postižených v oblasti Th2 - Th5 využít 

speciální sedačku podle navrženého modelu. 
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13. Diskuze: 

13.1. Porovnání jednotrupého a dvoutrupého plavidla 

V souvislosti s prvním a druhým úkolem práce, kterým je provedení analýzy 

oplachtěných plavidel a následně výběr oplachtěného plavidla máme možnost 

konfrontovat tuto práci s názorem paraplegika, který se věnuje velice úspěšně 

soutěžnímu jachtingu. 

Najednotrupé lodi úspěšně závodí pan Daniel Bína, který má míšní lézi v oblasti Th4. 

K závodům používá loď třídy T24 - 2.4 Metre, která při hodnocení příčné stability 

dosáhla indexu 9,4 a z našeho pohledu tedy patří mezi nejméně stabilní lodě. Jeho názor 

na loď je uveden níže: 

"Vzhledem k tomu, že kormidelník sedí uvnitř lodi čelem ke špici a má všechna 

oYládací lana na dosah ruky, není plachtění fyzicky náročné a jachtaři závodí v jedné 

otevřené kategorii pro muže, ženy, mladé i staré, zdravé i handicapované. Protože váha 

jachtaře je vždy blízko těžiště, 2,4 m není citlivá na velikost postavy kormidelníka. 

Naopak, závodění na 2,4 mje založeno na sofistikovaném trimování plachet, taktice a 

strategii". 

2.4 m se brzy stala populární třídou díky svým jedinečným vlastnostem a rozšířila se po 

celém světě. V roce 1992 získala třída 2.4 Metre "Mezinárodní status" a od té doby se 

každoročně pořádá Mistrovství světa za účasti okolo 1 00 lodí. 

Jelikož 2,4 mje vhodná i pro jachtaře s tělesným postižením, byla vybrána jako 

jednomístná třída pro Paralympijské hry v Sydney 2000, kde byl jachting poprvé 

plnohodnotnou medailovou disciplínou. Největší flotily můžete potkat ve Skandinávii, 

Itálii, Anglii a Austrálii" 
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Obrázek č. 35 - D.Bína v kokpitu lodi třídy T24 

Podle našeho názoru je ovládání takové lodi umožněno z těchto důvodů: 

1. Loď váží 256 kg a má tak velice těžký kýlový balast, který ji vrací zpět do 

vzpřímené polohy. 

Obrázek č. 36 - Profillodi T 24 s hlubokým kýlem 

2. Jezdec je umístěn čelně v ose lodi a tak nedochází ke klasickému pohybu po palubě 

na návětrnou stranu a vyvažování lodi proti působení síly větru 

3. Do tohoto typu lodi je možné nainstalovat upravenou sedačku a zafixovat tak tělo 

závodníka, aby mohl loď ovládat pouze horními končetinami. 

Tento typ lodi není vhodný pro výcvik paraplegiků a hodí se spíše pro zkušené jachtaře 

z následujících důvodů: 

• Plavidlo je pouze jednomístné. 
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• Zanořená sedačka v kokpitu znesnadňuje nasednutí. 

• Plavidlo není bezpečné pro výcvik, v případě převrácení neumožňuje 

návrat na palubu. Proto nevyhovuje třetímu úkolu práce, najít bezpečné 

plavidlo pro provádění jachtingu paraplegiků. 

Uspořádání katamaránu je vhodnější zejména proto, že loď nemusí být zatížena 

balastem, tím se zjednodušuje její přeprava a manipulace na souši. Běžný katamarán lze 

dopravit k vodní hladině za pomoci přepravních koleček ve dvou lidech, ale to loď' T24, 

která váží 256 kg., neumožňuje. Při přepravě takového plavidla je nutné používat 

speciální podvozek a od vody se dostává pouze na upravených místech s nájezdem 

anebo za pomoci lodního jeřábu. 

Pro katamarán je klasické zatížení návětrného plováku posádkou, tím lze dynamicky 

změnit těžiště lodi proti působení síly větru. 

Obrázek č. 37 - Uspořádání plováků u katamaránu 

Podle zjištěných parametrů a indexu příčné stability je pro jachting paraplegiků 

vhodnější katamarán, nežjednotrupé plavidlo pro svou stabilitu a menší hmotnost. 

Dále je vybaven ro\<nou měkkou palubou, která je výhodnější než tvarovaný kokpit.. 
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13.2. Vliv jachtingu na zdravotně postižené s míšní tézí. 

V souvislosti s třetím úkolem práce - určit prostředky pro bezpečné provádění jachtingu 

je obhájit smysl řízení oplachtěného plavidla pro paraplegiky. Zda jízda na oplachtěném 

plavidle je při takovém postižení prospěšná a nebo naopak nemá nežádoucí efekt, který 

může být vyvolán vyrovnáváním nepředvídaných pohybů plavidla. 

Jízda na plachetnici nemá zásadní rehabilitační účinek, paraplegik sedí a jeho pohyby 

jsou spíše založeny na statické síle. Pohybuje se pouze při obratech po šířce lodi. Nelze 

však opomenout dopad na psychiku, kdy může vnímat pocit rychlosti, cítit kolem sebe 

vítr, který pohání plavidlo a vnímat rozrážené vlny a vodní prostředí. 

Jachting je rovněž provozován za příznivých klimatických podmínek v místech, která 

většinou nabízejí unikátní přírodní scenérie a pokud je provozován na moři, působí na 

paraplegiky klimaticky příznivé síly, které samy přispívají k jeho rekondici. Jedná se 

tedy spíše o volnočasovou aktivitu, při které se minimálně projevují důsledky postižení 

a její provozování vyžaduje technické zvládnutí lodi, Dále může mít poznávací a 

socializační charakter vzhledem k tomu, že se provozuje velmi často v týmu. 
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14. Závěr 

Práce navazuje na bakalářskou práci "Jachting paraplegiků" a celkově rozšiřuje pohled 

na zkoumanou problematiku. Prvním úkolem je stanovit možnost ovládání oplachtěného 

plavidla paraplegiky. Byly definovány jednotlivé role, které mohou paraplegici při 

ovládání oplachtěného plavidla vykonávat. Podle charakteristiky poranění jsme sestavili 

tabulku charakterizující lokomoční schopnosti při jednotlivých poraněních a předpoklad 

pro ovládání oplachtěného plavidla. Z této tabulky vplývá, že postižený míšní lézí 

v rozsahu C6- Thl může provozovat jachting pouze v roli pasažéra pod neustálým 

dozorem může plnit po omezenou dobu dílčí úkoly. Postižený v rozsahu Th2 - ThS 

může plavidlo částečně ovládat při využití speciální sedačky, která fixuje trup. Při míšní 

lézi v oblasti Th 6- Th12 může paraplegik jezdit samostatně s dopomocí při 

nastupování a vystupování z lodi. Postižení v oblasti Ll - S8 se mohou tomuto sportu 

věnovat prakticky bez omezení. 

Druhý úkol, provést rozbor malých oplachtěných plavidel a stanovit kriteria pro výběr 

vhodného plavidla pro jachting paraplegiků. Po zpracováním zákonných norem se jedná 

o malé oplachtěné plavidlo, které nemá vlastní strojní pohon s výkonem vyšším jak 4 

kW., jeho plocha plachet je do 12m2 a celková hmotnost nepřesahuje 1000 kg. 

Podle dostupných technických parametrů uvedených plavidel a na základě stanovení 

indexu příčné stability je nejvhodnější pro jachting paraplegiků dvoutrupé malé plavidlo 

s indexem stability do 4,5 ( Hobie wave "The Family", Hobie Twixxy, Hobie Teddy, 

Hobie Catsy, Hobie Bravo a Hobie Advance). 

Třetí úkol, je určit prostředky pro bezpečné provádění jachtingu paraplegiků. Pro 

zajištění pasivní bezpečnosti je mimo záchranné vesty zvolit i vhodný typ obleku, který 

je schopen zabránit co nejvíce hypotermii. Ke snížení rizika poranění a zvýšení stability 

sedu je vhodné zvláště u postižených v oblasti Th2 - ThS využít speciální sedačku podle 

navrženého modelu. 

Soubor jednotlivých úkolů vytváří celkový pohled na hodnotící kriteria pro bezpečný 

jachting paraplegiků v souladu s hlavním cílem práce. 
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