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Abstrakt 

 

Název: Závodní jachting tělesně postižených na lodní třídě 2,4 mR 

 

Cíl práce: Porovnat ovládání lodě u dvou tělesně postižených jedinců, kteří  

jsou schopni provádět závodní okruhový jachting na lodní třídě 2,4mR. 

 

Metody: Případová studie jachtingu tělesně postižených na lodní třídě 2,4mR. 

 

Výsledky: Výsledky ukazují, že je jachting tělesně postižených o hodně náročnější 

sport než jiné sporty pro handicapované. Dále ukazují, co jednotlivé handicapy přinášejí 

za komplikace a následné překonávání těchto překážek. V neposlední řadě tyto výsledky 

mohou přispět ke zlepšení podmínek v jednotlivých klubech, k vybudovávání 

bezbariérových přístupů, technickému řešení lodí a vůbec k rozšíření tohoto sportu  

pro tělesně postižené. 

 

Klíčová slova: handicap, plachtění, technika, trénink, závod, analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title: Racing of physically disabled sailors on 2,4 mR class 

 

Object of the work: Compare control of a ship by two physically disabled individuals 

who are able to perform circuit racing sailing on 2.4mRclass. 

 

Methods: Case study of sailing of physically disabled on ship 2.4mR class. 

 

Results: The results show that sailing of physically disabled is much more demanding 

sport than other sports for the disabled. Further, they show what individual handicaps 

complications bring and subsequent overcoming of these obstacles. Finally, these results 

may help to improve conditions in various clubs, to build wheelchair access, technical 

solutions of boats or in general the expansion of this sport for the disabled. 

 

Keywords: handicap, sailing, technique, training, race, analysis 
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Použité termíny a zkratky 

Anemometr  přístroj na měření rychlosti větru 

Baufortova stupnice stupnice, podle které se určuje síla větru 

Boční upínačky ocelová lanka po stranách lodě, která uchycují stěžeň 

Bóje   plovoucí zakotvený balón, který vyznačuje trať 

Camcleats  typ záseku 

CATHS  Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců 

Cíl myšlená spojnice mezi bójí a člunem určující cíl závodících 

plachetnic 

Cunningham  zařízení pro napínání líku plachty 

DNS   nestartoval 

DNC   nezávodil 

Drážka ráhno a stěžeň mají drážku, do které se vkládá přední a spodní 

lem plachty 

DSQ diskavlifikace 

Flatrování  třepání plachty 

Genua   plachta na přídi lodě, o něco větší než kosatka 

GRP   GlassReinforced Plastice – plast vyztužený sklem 

Halza obrat plachetnice po větru odpadáním. Při tomto obratu nám 

plachta přeletí z jedné strany na druhou. Při tomto obratu loď 

ztrácí stabilitu. 

ISAF International SailingFederation – mezinárodní jachtařský svaz, 

který vydává závodní pravidla 

Kiking kombinovaný tah, který je připevněn k ráhnu a brání jeho 

zvednutí, a tím zabrání přetočení plachty a ovlivňuje i její profil 

Kokpit vnitřní část lodě 

Kormidlo   slouží ke změně směru plavby 

Kosatka  menší plachta na přídi lodě 

Kosatkové ráhno vodorovná kulatina, připevněná v palubě, ke které se upevňuje 

spodní roh kosatky 

Kování ráhna  kování spojující stěžeň a ráhno 

Křižování způsob, kterým plachetnice pluje proti větru. Střídavě využívá 

návětrného a závětrného přednočního větru. 
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Kýl ploutev se zátěží, která je umístěná dole pod lodí 

Lanoví  soustava lan, která slouží pro napínání, vytahování a trimování 

plachet 

Lem plachty přední a spodní lem plachty, který se zasouvá do drážky na stěžni 

a ráhně 

Lík   zadní lem pachty 

Loděnice  budova, která slouží pro výrobu plachetnic, opravu a uskladnění 

Lodní třída určitý typ lodě, která má shodnou konstrukci a vybrané 

parametry, rozlišuje se znakem nebo písmenem na plachtě 

Manipulační paluba paluba uvnitř kokpitu lodě, ze které vše ovládáme 

Manipulační vozík dvoukolový vozík, na kterém se loď převáží a to pouze na krátké 

vzdálenosti, například z loděnice k jeřábu 

Motýl plachta vystrčená pněm na vítr, při jízdě po větru 

Návětrná loď  loď, která chytá vítr dříve než závětrná 

Odpadání   změna kurzu plavby směrem od větru 

OH   olympijské hry 

Ostře proti větru plavba co nejostřeji proti větru při křižování 

Ostrý boční kurz plavba, kdy vítr přichází z předoboku 

Otěž    lano, kterým je plachta ovládána 

Peň   kulatina, kosatkový peň 

Perzenik plachta, kterou se loď přikrývá. Loď je pod ní chráněna  

před povětrnostními podmínkami, slunečními paprsky, které 

můžou laminátovou loď poškodit 

Pevné lanoví jsou to ocelová lanka, která kotví stěžeň 

Plachta na motýlka jízda po větru s čelní plachtou na návětrné straně lodě 

PMS předčasný start 

Pohybové lanoví jsou to všechna lana, které potřebujeme pro obsluhu plachet – 

výtahy plachet, otěže 

Poryv   prudký závan větru 

Právo plavby  má ta loď, která není povinna se vyhýbat 

Přední stěh  stěh, který spojuje vrchol stěžně s přídí lodě 

Příď   přední část lodě 

Ráhno    vodorovná kulatina, na kterou se upevňuje spodní lem plachty 

Ré   zkratka pro obrat 
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RET   vzdal 

Sálingy  kovové výztuhy stěžně 

Skluz   pohyb lodě, která klouže po příďové vlně 

Spin out  nekontrolovatelné vyostření 

Spinakr  velká plachta na přídi lodě 

Spíra   výztuha, která drží aerodynamický tvar plachty 

Stěžeň   vertikální kulatina, která nese plachty a je usazena na dnu lodě 

Stoupání  směřování co nejvíce k větru 

Šekl   kování pro přichycení lanek, plachet 

Špióny bavlnky na plachtách, které nám ukazují, jak je plachta větrem 

obtékána 

Takeláž  výstroj plachetnice – stěžeň, ráhno, plachta, lanoví 

Trim   seřízení lodě za účelem zvýšení její rychlosti 

Trup   tělo lodě 

Vějička  směrovka na stěžni ukazující vítr 

V cleats  typ záseku 

Vozík   vozík umístěný na kolejnici 

Vyostřit  změna kurzu plavby směrem k větru 

Výtah plachty  lano, kterým je plachta vytažena až k vrcholu stěžně 

Záď   zadní část lodě 

Zadoboční kurz kurz, kdy vítr přichází přes zadní bok lodě 

Zadní stěh  stěh, který spojuje vrchol stěžně se zádí lodě 

Zásek   kování, které usnadní rychlé upevnění lana 

Závaží hmotnost, která je umístěná v kýlu lodě a zajišťuje stabilitu 
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1  Úvod 

 

Když jsem psala svoji bakalářskou práci na téma Základy jachtingu, článek 

Bruna Peyrona o jachtingu mě hodně motivoval. Jelikož plachtím již od osmi let  

a věnuji se tomuto sportu závodně, chtěla jsem opět psát diplomovou práci na téma 

jachting, ale rozšířit ji o další směr a to jachting handicapovaných. Článek Bruna 

Peyrona opět použiji jako motivaci, protože si myslím, že při jeho přečtení člověk 

pochopí, o čem vlastně jachting je. Je o dobrém pocitu, souznění s přírodou a dalo by se 

říci, že je to svým způsobem i o životním stylu. 

Při své závodní činnosti jsem se u nás i v zahraničí setkávala s tělesně 

postiženými jachtaři, kteří si získali mou velikou úctu a obdiv. I přes své handicapy  

se věnují tomuto sportu s velikým nadšením a zápalem, proto jsem se rozhodla navázat 

na moji bakalářskou práci a rozšířit ji právě o jachting osob s tělesným postižením. 

Velice se mi také líbilo, že v tomto sportu vedle sebe závodí jachtaři zdraví i tělesně 

postižení. Když se nad tím zamyslím, tak snad ani neznám žádný jiný sport, kde by 

vedle sebe závodili tělesně postižení se zdravými. 

Hodnocení výsledků pak probíhá v absolutním pořadí (všichni dohromady)  

a potom zvlášť tělesně postižení a zdraví. 

Jachting je náročná, ale úžasná aktivita, které se sportovec může věnovat  

od útlého dětství až do vysokého věku. V dnešní době se stává stále více oblíbeným 

sportem, ale samozřejmě i módním. Člověk se naučí základy za několik dní, ale tím 

jeho práce nekončí. Jachting je totiž běh na dlouhou trať. Čeká na jachtaře celoživotní 

sbírání zkušeností. 

Při získávání materiálů pro vytvoření této práce jsem se zaměřila více na sport 

tělesně postižených než na jachting jako takový. Bohužel jsem mnoho literatury 

nenašla. Procházela jsem internetové stránky o sportu handicapovaných a narazila jsem 

na stránky CAHTS (České asociace tělesně handicapovaných sportovců). Na těchto 

stránkách mě zaujal odkaz ZAČÍNÁME, po otevření tohoto odkazu jsem se začetla do 

prvního odstavce: „Chcete začít sportovat a nevíte, jaký sport by pro vás byl, vzhledem 

k vašemu postižení vhodný? Nevíte, na koho se máte obrátit? Rádi vám pomůžeme!“ 
1
 

_______________________________________________________________ 

1 
CATHS. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. [online]. 2007 [cit. 2011-04-

06]. Text v češtině. Dostupný z: http://www.caths.cz/index.php?page=zaciname_new. 
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Těchto pár vět mě opět utvrdilo v tom, že má práce by mohla být návodem  

pro sportovce, kteří se chtějí věnovat jachtingu. O sportu zdravotně postižených jsem 

našla několik publikací, ale literaturu o jachtingu, zabývající se přímo tělesně 

postiženými, žádnou. V této práci se chci podělit o poznatky ze sledování jachtingu 

tělesně postižených, porovnat ovládání lodí pro tělesně postižené sportovce, s rapidně 

odlišným handicapem, kteří jsou schopni provádět závodní okruhový jachting na lodní 

třídě 2,4mR.   

O jachtingu samotném existuje mnoho literatury, ale o sportu tělesně 

postižených jen málo. Myslím si, že v dnešní době, kdy je kladen velký důraz  

na začlenění osob se zdravotním postižením do běžné populace, je to dle mého názoru 

velký nedostatek. Spousta tělesně postižených by se ráda zapojila do sportovního žití, 

ale bohužel konkrétních informací je publikováno málo. Proto si myslím, že svojí prací 

udělám malý krůček, který pomůže tento sport pro tělesně postižené zviditelnit, přiblížit 

jim jachting jako takový, případně se mu věnovat, ať už pouze rekreačně nebo závodně. 

Vybrala jsem si dva naše úspěšné handicapované jachtaře Alexandra Sadílka  

a Daniela Bínu. Oba dva jsem pozorovala 2 roky v jejich závodní činnosti na našich 

vodách. Využila možnosti porovnání těchto jachtařů i na zahraničních závodech mezi 

evropskými i světovými závodníky, dle výsledkových listin. Zjištěné údaje  

nám poskytnou informaci o náročnosti jednotlivých tělesných postiženích. Tyto  

dva jachtaře jsem si vybrala proto, že patří k naší závodní špičce, ale i ve světě jsou pro 

ostatní závodníky velkou konkurencí. 
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2  Teoretická východiska práce 

 

V následujících podkapitolách jsou utříděny informace, které jsem získala 

prostudováním dostupné literatury zahraničních i českých autorů zabývajících se 

jachtingem. Použila jsem i pár internetových zdrojů, abych informace rozšířila. 

2.1  Úvod do jachtingu 

Plachetnice je skoro dokonalý vynález, který využívá přirozenou sílu větru 

a vody, přičemž příroda udává změny. Jachtař musí pochopit, jakým způsobem tato 

změna nastává. Jestliže pochopí teorii, která je hlavním podmětem chování lodi, dokáže 

se na otevřené vodě vyrovnat s každou situací. Jako odměna pro jachtaře je pocit 

dokonalého ovládnutí plachtící lodi, dosažení rovnováhy přírodních sil a nádherné 

prostředí, které ho obklopuje. 
1 

Myslím si, že kdo si jednou vyzkouší plachtit, ihned v tomto sportu najde nějaké 

pozitivum. Přeci jen se jedná o pobyt v přírodě, který je pro naše zdraví prospěšný. 

Jachting nemá žádná omezující kritéria, jako mnoho jiných sportů, ať už váhové  

či věkové, dá se říci, že jachting je bez zábran. Samozřejmě, že se profesionálním 

jachtařem nestaneme během chvilky, ale jedná se o velkou dřinu, která zahrnuje 

usilovné studování teorie, zvýšení fyzické kondice a hlavně postupné získávání 

zkušeností z praxe. Jak už jsem zmiňovala, jachting je sport, při kterém příroda udává 

změny, víme, že příroda je nevyzpytatelná. Proto je důležité nepřeceňovat své síly  

a zkušenosti, aby vždy byla zachována bezpečnost při plavbě. 

2.1.1  Historie jachtingu  

Už dávní obyvatelé Polynésie vydlabávali z kmene stromů kanoe a začali hojně 

používat lodní plachty k jejich pohonu. Staly se především odborníky ve stavbě lodí, 

navigaci a vůbec v samotné plavbě na moři. 
2 

 

____________________________________________________________ 
1 
MENDÍKOVÁ, T. Základy jachtingu – Metodické DVD..Ústí nad Labem: 2009, 144 s. Bakalářská práce 

na UJEP Pedagogická fakulta. Vedoucí diplomové práce Jiří Kirchner. 

2
DARTON, M. Jachting. London : QuintetPublishing Limited, 1989, 144 s., s.12 
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Využití síly větru v historii se přisuzuje Číňanům. Ti podnikali pravidelné 

pobřežní obchodní plavby po Asii na džunkách. Džunka byla velmi vyspělá plachetnice. 

Ve stejné době se plavili Polynésané na daleké objevné cesty. 
1 

Po celé tisíce let byla dálková plavba po vodě závislá výhradně na síle plachet. 

Bylo jedno, zda to bylo na řekách jako je Nil či Amazonka nebo na mořích a oceánech 

jako například Pacifik či Atlantik. V různých částech světa obyvatelstvo řešilo, jak by  

si ulehčili práci s pomocí síly větru. Také si lámali hlavu nad tím, jak postavit loď, která 

by byla schopná unést lidi a náklady na velké vzdálenosti. Takto vznikla plavidla, 

z nichž některá se zachovala dodnes.
 2 

Podle Dartona: „Na nejstarších plachetnicích se používaly pouze plachty  

na zadní vítr, a tak plachtu zvedaly tehdy, když vítr foukal ve směru jejich plavby.  

Při příznivém větru starověký námořník vytáhl plachtu v pravém úhlu ke směru větru  

a mohl se po větru plavit na místo určení. Využívání plachet se brzy rozšířilo, protože 

bylo výhodnější, než pádlování. Obchodník nebo lovec kožešinové zvěře naložil kanoi 

obilím, kožešinami a počkal na příznivý vítr, který jej se zbožím dopravil na trh.“ 
3 

Když se však námořníci chtěli plavit proti větru, museli vytáhnout pádla. To 

však byl problém při dopravě velkých nákladů. Stavebním materiálem pro lodě všech 

typů a velikostí bylo dřevo. Když se dřeva nedostávalo, vynalézavý člověk sáhl  

po jiných materiálech, například se proplétal rákos. 
3 

 Konstrukce lodí se lišila podle funkce, kterou loď dostala. Například  

pro přepravu nákladů v mělkých vodách byla loď jinak zkonstruována než loď, která 

byla rybářská či válečná. Proto vzniklo mnoho typů plavidel, které měly své výhody  

a přednosti. Byly vyvinuty stovky, ne-li tisíce lodních konstrukcí, z nichž každá svými 

specifickými konstrukčními vlastnostmi vyhovovala místním potřebám. Vrcholem 

v konstrukci nákladních plachetnic byl v 19. století takzvaný CLIPPER. 
3 

Tyto lodě byly vyrobeny tak, aby čas potřebný na plavbu byl kratší, než potřebovaly 

ostatní nákladní lodě. Stavba a konstrukce byla vymyšlena tak, aby loď byla  

co nejrychlejší. 

_______________________________________________________________ 
1 
MENDÍKOVÁ, T. Základy jachtingu – Metodické DVD..Ústí nad Labem: 2009, 144 s. Bakalářská práce 

na UJEP Pedagogická fakulta. Vedoucí diplomové práce Jiří Kirchner. 

2 
SLEIGHT, S. Completesailingmanual. Velká Británie : DorlingKindersley Limited, 1999, 319 s., s.10. 

3  
DARTON, M. Jachting. London : QuintetPublishing Limited, 1989, 144 s., s.12  
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Tím konstruktéři docílili toho, že loď se dostala jako první na trh a získala nejlepší ceny 

za svůj náklad vlny a čaje, který byl hodně vzácný. 
1 

 Holandsko bylo v 16. a 17. století přední námořní velmocí. Díky tomu se mohla 

velká flotila holandských lodí spojit s Afrikou, Indií a Dálným Východem. Proto zde asi 

vznikla myšlenka plachtit i pro radost. Jachty se začaly příležitostně využívat  

pro potěšení. Většinou však sloužily k dopravě, protože Holandsko má chráněné vody  

a lodě pro ni byly velmi praktické. 
2 

Anglický král Karel II. dostal v roce 1660 jako dar dlouhou holandskou jachtu 

jménem Mary. Když s ní král připlul do Anglie, vyprovokoval anglické stavitele lodí, 

aby se pokusili vylepšit konstrukce svých lodí. 
 

První závody se uskutečnily v roce 1661. Bratři Pettové vystavěli dvě jachty. 

Jednu pro krále Karla a druhou pro králova bratra. Závod se uskutečnil na řece Temži 

z Greenwiche do Gravesendu a zpět. Král Karel svého bratra porazil. 
2 

První jachtařský klub na světě byl založen roku 1720 v Irsku. Bohužel záznamy 

o tomto klubu byly ztraceny, takže se o něm moc neví. Roku 1830 se z tohoto klubu stal 

nový jachtařský klub, který se jmenoval Královský klub. 
2 

V minulosti byl jachting přisuzován bohatým lidem. Bylo to tím, že byly vysoké 

náklady na pořízení lodě, její stavbu a údržbu. Náklady se snížily, když se začaly 

vyrábět malé lodě pro potěšení. Tím se jachting otevřel i pro ostatní skupiny lidí.
 

Druhá polovina 19. století sebou přinesla velmi mnoho nových lodních tvarů. 

Každý si vymyslel jiný tvar lodě, kterou si v zápětí postavil a mohl se s touto lodí 

zúčastnit závodu. Se vzrůstem sportovní úrovně vzrostla potřeba vytvořit pravidla 

soutěží. 
3
 

 Týkala se především závodní tratě a chování závodníků, později se však lodě 

začaly rozdělovat do několika tříd podle velikosti. Když ani toto rozdělení nebylo 

přesné, zavedly se takzvané handicapy. 

_______________________________________________________________
 

1 
HRUŠA, J. Základy jachtingu. Praha: Univerzita Karlova, 1982, 62 s., s. 6 

2 
SLEIGHT, S. Complete mailing manual. Velká Británie : Dorling Kindersley Limited, 1999, 319 s., 

s.12. 

3 
KODEŠ, J., HRUŠA, J. Historie kanoistiky, jachtingu a windsurfingu. Praha : Státní pedagogické 

nakladatelství, 1990, 66 s., s.38. 
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Při takovýchto závodech se lodím s větší rychlostí a plochou plachet odečítaly 

od výsledku určitý počet bodů. Tento počet se získával výpočtem složitých vzorců. 

Bohužel ani toto rozdělení nebylo úplně přesné. 

Problém přetrvával do té doby, než vznikly svazy a mezinárodní asociace   

IYRU – International Yacht Racing Union. Tato asociace vznikla roku 1970 a měla 

sídlo v Londýně. INRU určila několik nejúspěšnějších lodí, které byly zároveň 

nejrozšířenější, těm udělila statut mezinárodní lodní třídy. Z tohoto výběru dále 

určovala lodní třídy na OH. Aby měl každý závodník stejné podmínky, byly vydané 

předpisy na rozměry trupu a příslušenství, stavební materiál, tloušťka, rozměry plachet 

atd. Tímto se však neuzavřel výběr lodí. Jakmile se postavila loď nového typu  

a prokázaly se dobré vlastnosti, byla tato lodní třída dodatečně uznána IYRU jako nová 

mezinárodní lodní třída.
 1
 

Ač se to nezdá, jachting patří mezi nejstarší olympijské sporty. Závody  

se bohužel dvakrát neuskutečnily a to na 1. a 3. OH. Přestože na 1. OH v Aténách 

závody byly naplánovány a připraveny, neuskutečnily se kvůli silné bouři, která vyplutí 

závodníků neumožňovala. Na 3. OH v Saint Luis se závod nekonal kvůli dlouhé 

vzdálenosti od centra jachtingu v Evropě. Lodní třídy se postupem času pořád 

rozšiřovaly a jejich počet stále stoupal. 
1 

2.2  Teoretická příprava na břehu 

Jako u každého sportu je třeba seznámit zájemce o tento sport nejprve s teorií, 

jako jsou například pravidla, základy plavby, bezpečnosti, meteorologií, výstrojí atd. 

Jachting totiž není sport, u kterého může být trenér ihned nápomocný. Tento sport  

je hlavně o samostatnosti. 

2.2.1  Druhy plachetnic 

Jak již bylo zmiňováno v historii, druhy plachetnic se stále rozšiřují. V dnešní 

době je těchto druhů velké množství, takže kdybychom měli vyjmenovat všechny, 

zabralo by to několik stránek. 

_______________________________________________________________ 

1 
KODEŠ, J., HRUŠA, J. Historie kanoistiky, jachtingu a windsurfingu. Praha : Státní pedagogické 

nakladatelství, 1990, 66 s., s.38. 
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Po pravdě bychom je ani vyjmenovat nemohli, na celém světě je mnoho výrobců lodí  

a ti se snaží vyrobit loď, která bude mít ty nejlepší vlastnosti. Každá loď je něčím 

unikátní tudíž originální. K nám se dostane pouhý zlomek plachetnic, které jsou  

ve světě populární a hlavně v našich podmínkách využitelné. 

Plachetnice lze rozdělit na: 

1  jednoposádkové  dvouposádkové  víceposádkové 

2  kýlové lodě  ploutvové lodě  ploutvokýlové lodě 

3  olympijské  ostatní okruhové  

4  rekreační  závodní  

5  klasické plachetnice  katamarány/trimarany  skyfy 

 

        
2 

 

Plachetnice mají takzvané poznávací znamení, což je „logo“. Takto se udává 

lodní třída. Každá třída má své specifické logo, takže loď můžeme rozeznat klidně i na 

dálku. Tyto jednotlivé lodní třídy mají své závody, takže není možné, aby proti sobě 

startovaly lodě, které mají jiný tvar trupu, velikost plachet či počet osob v posádce. 
1 

 Každý začínající jachtař má právo si vybrat takovou lodní třídu, která mu bude 

vyhovovat. Nejdříve bychom si měli uvědomit, zda budeme plachtit závodně či pouze 

rekreačně. Rozdílná není jen cena, ale především složitost lodě a materiál. Samozřejmě, 

že se člověku meze nekladou a i nadšenec si může koupit špičkovou kvalitní loď pro 

rekreační ježdění. Dále si musíme uvědomit, kde budeme mít loď uskladněnou, jaké 

máme podmínky pro přepravu lodě či manipulaci na břehu. 
1 

2.2.2  Teorie plavby 

 Těžiště lodi 

Loď ponořená do kapaliny je nadlehčována silou, která se rovná váze kapaliny 

ponořenou částí lodě vytlačené. 

Každá loď má váhové těžiště G, jeho váha působí směrem dolů a je neměnná. 
2 

 

 

_______________________________________________________________ 
1 
MENDÍKOVÁ, T. Základy jachtingu – Metodické DVD..Ústí nad Labem: 2009, 144 s. Bakalářská práce 

na UJEP Pedagogická fakulta. Vedoucí diplomové práce Jiří Kirchner. 

2 
HRUŠA, J. Základy jachtingu. Praha: Univerzita Karlova, 1982, 62 s., s. 24 
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Tvarové těžiště F leží na společné svislé ose, dokud se loď nenakloní, v tu chvíli  

se mění tvarové těžiště F podle náklonu lodi, protože dostává náklonem jiný tvar. 
1 

Jak uvádí Hruša 
1
, polohu a velikost síly působící v těžišti G ovlivňuje 

především konstrukce lodi, jednotlivé posazení posádky a trim plachet.  

 Stabilita 

Vzpřímená loď má obě těžiště na společné svislé ose. Pokud se loď nakloní, tvarové 

těžiště F se posune mimo osu a vztlak, jenž prochází tvarovým těžištěm F, které se 

posune mimo váhové těžiště G. „Přímka, znázorňující vztlak, protíná osu symetrie 

v metacentru M. Čím větší je vzdálenost metacentra od váhového těžiště G, tím jest 

vzdálenost metacentra. Vzniká moment z ramena a váhy G, který se snaží loď  

vzpřímit“ .
2 

Díky tomu se tvarové těžiště s náklonem posouvá, ale když se dosáhne náklonu 

cca 45° metacentrum se sníží až do těžiště G. Když se ještě více zvětší náklon, tak M 

klesne pod G a moment působí opačným směrem a loď se zvrhne (viz obrázek číslo 1). 

Když má loď kýl, její stabilita je zvýšená pevnou zátěží v kýlu.
 2 

V podélné ose člunu musí váhové a tvarové těžiště ležet nad sebou, aby nedošlo 

k předotížení či zadotížení lodi. 
3,4 

 

 

Obr. číslo 1: Stabilita (vlastní kresba) 

____________________________________________________________ 

1
HRUŠA, J. Základy jachtingu. Praha: Univerzita Karlova, 1982, 62 s., s. 24 

2 
ŠMÍDEK, L., a kol. Jachting – příručka pro školení trenérů III. třídy. Praha: vydavatelství ÚV ČSTV, 

1962, 100 s., s.50 

3 
CFD Simulace. Projekty, výpočty, design a výkresová dokumentace pro vše co plave na vodě. [online]. 

[cit. 2011-05-16]. Text v češtině. Dostupný z: http://www.cfdmarine.com/clanky.html. 

4 
SALTONSTALL, J. Race training. London : A&C Black Bublishers Ltd., 1996, 158 s., s.51 

http://www.cfdmarine.com/
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 Laterál 

 „Je to název pro celou ponořenou část bočního nárysu lodi včetně ponořené 

ploutve i části kormidla pod vodou. Laterál je velmi důležitý pro schopnost plachetnice 

plout různými směry vzhledem k větru, zvláště křižovat, klade totiž ve vodě odpor proti 

stanovenému posuvu plachetnice“.
 1 

 Návětrnost a závětrnost lodi 

Loď se otáčí okolo těžiště laterálu, jestliže těžiště obou dvou sil leží v jedné 

rovině, loď je v neutrální pozici, takže směrově vyvážená. Loď se stává návětrnou, 

pokud je svislice spuštěná z těžiště plachet a leží nepatrně za těžištěm laterálu. Když 

jsou těžiště takto postavená, tak se loď stává návětrnou. Jestliže povolíme otěže 

kosatky, loď se začne stáčet proti větru. Loď se stává závětrnou, jestliže jsou těžiště 

postavené naopak. Při povolení hlavní plachty se loď začne stáčet po větru. Závětrná 

loď je při plavbě v nevýhodě, proto vyvažujeme loď tak, aby byla mírně návětrná.
 2 

Síly působící na plavbu plachetnice 

Plachtění je pohyb lodi v prostředí vody a vzduchu. Hydrodynamické síly 

využívá ponořená část trupu, která se pohybuje pod hladinou. 

Naopak stěžeň a plachty se pohybují nad hladinou a díky nim se loď uvádí do pohybu 

za pomoci aerodynamické síly. 

Aerodynamika 

Aerodynamika je síla působící na těleso, které je obtékáno proudem vzduchu, 

v našem případě plachty a části lodi nad vodou. Plachta je pohon plachetnice. Loď 

nemůže přímo plout proti větru, ale popluje bez problémů, jestliže vítr fouká  

od přídě 30 - 45°. 

Tvar plachty je tvořen jednotlivými profily, na které působí proudění vzduchu  

a ten vytváří na aerodynamickém profilu plachty vztlakovou sílu, která pohání 

plachetnici dopředu. Plachta má dvě strany – návětrnou a závětrnou. Vzdušný proud na 

závětrné straně plachty má delší dráhu, tím se proud tlaku ředí a vzniká podtlak. 
1 

 

 

____________________________________________________________ 

1 
ŠMÍDEK, L., a kol. Jachting – příručka pro školení trenérů III. třídy. Praha: vydavatelství ÚV ČSTV, 

1962, 100 s., s.50 

2 
HRUŠA, J. Základy jachtingu. Praha: Univerzita Karlova, 1982, 62 s., s. 25 
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Vzdušný proud na straně návětrné má kratší dráhu, proud vzduchu se zhušťuje  

a vzniká tam tlak. Bernoulliho zákon: „Čím vyšší je rychlost vzduchu, tím je podtlak 

hlubší a o to více se snaží plachtu vsát.“
  1

 

Celková síla na profilu pachty se rozdělí na dvě složky: sílu vztlakovou – kolmá 

na směr ofukování a na odpor. Obě dvě složky rostou s rychlostí větru a odpor vzrůstá 

rychleji než síla vztlaková (viz obrázek číslo 2). 

Hnací síla pohání loď vpřed a boční síla tlačí loď bokem. Kdyby loď neměla kýl 

nebo ploutev, splouvala by bokem přímo po větru. Tím, že tam kýl či ploutev je, 

získává se z plachet co nevětší hnací síla a boční síla zůstává v rozumných mezích.  

Viz obrázek číslo 10. Ploutev musí vydat vztlak k vyrovnání bočních sil, voda obtéká 

kolem pod určitým úhlem náběhu. Jestliže plachta pracuje s aerodynamickým vztlakem, 

není možné, aby loď plula v ose, ale mírně splouvá do závětří. Je to takzvaný DRIFT.  

Se sílou větru stoupá drift, v opravdu silném větru s velkým náklonem může plachetnice 

ztratit dopřednou rychlost. Musíme omezit plochu plachet, nebo vítr z plachty vypustit 

povolením otěží. 
1 

Aby plachta mohla vyvozovat sílu pro pohyb lodě, je nutné, aby byla vyfukována 

větrem. Tento vítr musí do plachty dopadat pod určitým minimálním úhlem náběhu., 

sání začne klesat a tím se začne snižovat hnací síla, jestliže bude úhel náběhu příliš 

velký. Lepší je, když se plachta v přední části mírně prolamuje, než když je plachta 

přetažená. 
2 

 

Obr. číslo 2: Působení aerodynamických sil (vlastní kresba) 
 

____________________________________________________________ 

1 
ŠMÍDEK, L., a kol. Jachting – příručka pro školení trenérů III. třídy. Praha: vydavatelství ÚV ČSTV, 

1962, 100 s., s.50 
2 
DEDEKAM, I. Plachty – vše o seřizování plachet a takeláže. Praha: Yachtmagazime , 2004, 78 s., s.4 
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Abychom poznali, zda máme plachtu správně vytrimovanou, napomohou nám takzvaní 

špióni. Úhel náběhu větru můžeme správně nastavit pouze v tom případě, když známe 

směr větru. 
1
 

Poznat směr větru není jednoduché, jelikož plachetnice se pohybuje dopřednou 

rychlostí a tím si vytváří vlastní vítr. Tento vlastní vítr se vektorově složí se skutečným 

větrem a vznikne takzvaný zdánlivý vítr, který dopadá do plachet více ze předu a my 

musíme vytvořit správný úhel náběhu. 
1
 

Zdánlivý vítr je kombinací vlastní rychlostí plachetnice a skutečného větru. Zdánlivý 

vítr přichází oproti skutečnému více od přídě. Zdánlivý vítr zrychlujeme vlastním 

pohonem, tudíž je při předobočních kurzech (kdy loď pluje rychleji) vždy rychlejší než 

vítr skutečný. Naopak se tomu děje při zadobočních kurzech, kdy loď nepluje takovou 

rychlostí, proto je skutečný vítr silnější. 
1 

 

Hydrodynamika 

Hydrodynamické síly působí na ponořenou část lodě, respektive na trup. 

Hydrodynamický odpor trupu můžeme rozdělit na různé složky: třecí odpor, odpor proti 

tahu a odpor způsobený vznikem vlny od pohybující se lodi. Síly hydrodynamické 

vznikají obtékáním vody kolem tělesa, jakmile se začne loď pohybovat. Tyto síly  

se odvíjejí od tvaru lodě, povrchu lodě, na rychlosti obtékání a na hustotě vody. 
1 

Jelikož se loď pohybuje v prostředí vody a v prostředí vzduchu, jsou poměry  

při obtékání složitější. Nemůže nastat úplně čisté obtékání. Loď má trup ve tvaru kapky, 

protože její odpor je tak nejmenší. Když se dá loď do pohybu, začne vytlačovat vodu 

z prostoru, vytváří tak vzruch, ten vede k šíření vlny, která pak zaujme střední část trupu 

a za zádí se vytvoří vlna. Jestliže je rychlost lodě větší než rychlost vln, vytvoří se za 

zádí vysoká záďová vlna. Velikosti vln se odvíjejí od intenzity vzruchu. 
1,2

 

Trup lodě by měl být co nejhladší, aby bylo výhodné laminární proudění. 

Používají se různé speciální leštící pasty, laky, silikony, které vodu odpuzují a tím 

zmenšují hydrodynamické tření. 

 

____________________________________________________________ 

1 
ŠMÍDEK, L., a kol. Jachting – příručka pro školení trenérů III. třídy. Praha: vydavatelství ÚV ČSTV, 

1962, 100 s., s.50  

SALTONSTALL, J. Race training. London : A&C Black Bublishers Ltd., 1996, 158 s., s.100 
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 Kormidlo 

Je to zařízení, za pomoci kterého ovládáme směr plavby. Plocha kormidla je buď rovná, 

nebo má slabý profil, ta vytváří odpor a vztlak stejně jako plachta. Snažíme se loď držet 

v rovnováze, aby odpor kormidla byl co nejmenší a loď jela co nevyšší rychlostí. 

Snažíme se i při obratu s kormidlem manipulovat citlivě, protože každé jeho vychýlení 

má za následek zvýšení odporu. 
1 

 Splouvání 

Jestliže loď splouvá, zvyšuje se hydrodynamický vztlak vody. Splouvání neovlivňuje 

hydrodynamický vztlak pouze při jízdě na zadní vítr. Odpor vody roste s klesající 

rychlostí lodi a vyostřováním. Naopak odpor vody klesá s rostoucí rychlostí lodi  

a odpadáním. 
1 

 Náklon 

Když se loď nakloní vlivem silného větru do závětří, začne narůstat odpor vody.
 1

 

U kýlových plachetnic je dokázáno, že i u nich, když se loď dostane do většího 

náklonu, vzroste odpor až o 25%. 
1 

2.2.3  Kdy a kde plachtit 

Začínající jachtař s handicapem má omezenější výběr vodní plochy, kde může 

plachtit. Je to dáno především přístupem k vodě a do vody. Jelikož loď 2.4mR je kýlová 

plachetnice, je nutné pro spouštění do vody jeřábu a dostatečná hloubka vody. 

Samozřejmě, že by šlo loď dostat do vody i bez jeřábu, ale takovéto spouštění je velice 

náročné. Dále je nutné loď ukotvit tak, aby měl tělesně postižený jachtař dobrý přístup  

k lodi a mohl bezpečně do lodě nastoupit. 
2 

Domníváme se, že je vhodné začínat s jachtingem na menších sladkovodních 

vodách. Jachtař se zde nemusí potýkat s mořským přílivem a odlivem. Než vůbec 

tělesně postižený jachtař vypluje, měl by nejdříve změřit své síly vůči síle větru. Dále 

by neměl plachtit na místech, kde jsou nějaké překážky, například zakotvené lodě, mola, 

atd. 
2 

____________________________________________________________ 

1 
ŠMÍDEK, L., a kol. Jachting – příručka pro školení trenérů III. třídy. Praha: vydavatelství ÚV ČSTV, 

1962, 100 s., s.50 

2 
EVANS, J. Sailing –A Practical Handbook . USA: AnnessPublishing Limited, 2001, 256 s., s. 48
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Jeho první plavba by měla být při stálém větru maximálně o síle 4m/s a při 

dostatečně teplé vodě a pod dohledem zkušeného trenéra. 

Jelikož tělesně postižený jachtař není tak úplně samostatný jako jachtař zdravý, 

je nutné, aby byla zajištěna nepřetržitá záchranná služba nebo alespoň dohled zkušeného 

trenéra na motorovém člunu. Přestože se loď 2.4mR nemůže převrátit, dá se ale zalít 

vodou a to může mít za následek trauma začínajícího jachtaře. Je nutné, aby měl vždy 

záchrannou vestu oblečenou, bez tohoto záchranného prostředku by tělesně postižený 

jachtař neměl v žádném případě vyplout.  

Velmi důležité je také zvolit vhodné oblečení a počítat přitom s možnou změnou 

počasí. Loď by měla být také vybavena tažným lanem, kdyby došlo k technickému 

defektu či přestalo foukat a záchranný člun mohl loď odtáhnout do přístavu. Nikdy  

by se nemělo vyplouvat, pokud je tma nebo velmi nízká viditelnost. Velké jachty jsou 

pro tento případ vybaveny světly, ale malé lodě tato světla nenesou a proto není 

možnost být za nepříznivého počasí či tmy viděn. 
1 

2.2.4  Bezpečnostní opatření 

Každý jachtař, ať zdraví či tělesně postižený, musí dodržovat určitá bezpečnostní 

opatření, aby zabránil možným rizikům a neohrozil zdraví a životy ostatních, případně 

záchranářů. Jak již bylo zmiňováno, je nutné, aby tělesně postižený jachtař měl vždy 

doprovod. Nikdy by neměl vyplout, aniž by to někomu oznámil a měl by nahlásit 

přibližný čas návratu, a to vždy do západu slunce. Nejdříve než vypluje, měl by se 

informovat na předpověď počasí a seznámit se s jachtařským revírem, ve kterém chce 

plachtit. Znalost základních pravidel jachtingu a lodní dopravy by měla být 

samozřejmostí. 
2 

2.2.5  Pravidla, závodní tratě, bodování závodu 

Pro provoz všech plavidel na vodě například čluny, remorkéry, plachetnice, 

zaoceánské lodě, atd., existují všeobecná pravidla provozu. Pro jachtaře, který  

chce závodit, jsou pravidla vydávána ISAF přímo pro závodní jachting, podle kterých se 

řídí celý svět. 

____________________________________________________________ 

1 
EVANS, J. Sailing –A Practical Handbook . USA: Anness Publishing Limited, 2001, 256 s., s. 48

 

2 
KARÁSEK, O. Jak pořídit loď. Praha: MAC, 2001, 100 s., s.53 
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Důležitá základní pravidla: 

1. pravidlo: Loď plující na zadní vítr musí dát přednost lodi plující proti větru, 

která má plachty na levoboku. 

2. pravidlo: Loď plující s plachtami na pravoboku dává přednost lodi plující 

s plachtami na levoboku.
 

3. pravidlo: Mají-li dvě plachetnice plachtu na stejném boku lodi, návětrná 

plachetnice se musí vyhýbat závětrné plachetnici.
 

4. pravidlo: Plují-li dvě lodi na zadní vítr, loď plující s plachtou na levoboku má 

přednost. 
1 

Závodní pravidla vydávaná ISAF: 

V této části jsem uvedla jen některá závodní pravidla ve stručném znění, která vystihují 

jen hlavní body jednotlivých pravidel. Závodník by měl však znát všechna pravidla  

v úplném znění, aby mohl úspěšně závodit.  

1) Základní závodní pravidla: 

1. pravidlo: Závodník musí poskytnout pomoc, jak jen je to možné, jakékoliv osobě, 

která se nachází v nebezpečí. 

2. pravidlo: Loď musí nést dostatek záchranných prostředků pro všechny členy 

posádky. 

3. pravidlo: Loď a závodník musí soutěžit fair play. Pokud se nebude závodit podle fair 

play, loď může být po prokazatelném porušení potrestána. 

4. pravidlo: Závodník se musí podrobit antidopingové kontrole. 
2
 

2) Potkávání lodí: 

Pravidla z této části platí pro lodě, které se pohybují v závodním prostoru nebo  

se pohybují v jeho blízkosti a jsou rozhodnuty závodit, závodí a nebo závodily.  

____________________________________________________________ 

1 
MENDÍKOVÁ, T. Základy jachtingu – Metodické DVD..Ústí nad Labem: 2009, 144 s. Bakalářská práce 

na UJEP Pedagogická fakulta. Vedoucí diplomové práce Jiří Kirchner¨ 

2 
ISAF. Závodní pravidla jachtingu. [online]. 2009 [cit. 2011-05-16]. Text v češtině. 

Dostupný z: http://yachting.in.powernet.cz/dokumenty/D1_ZPJ_2009_2012_CZE_v20090203.pdf 



26 
 

1. pravidlo: Loď plující s plachtami na pravoboku dává přednost lodi plující 

s plachtami na levoboku.
 

2. pravidlo: Když lodě plují na stejném větru a jedna loď kryje druhou, návětrná loď se 

musí vyhnout závětrné lodi. 

3. pravidlo: Když lodě plují na stejném větru, ale nejsou v krytí, zadní loď se musí 

vyhnout přední lodi. 

4. pravidlo: Jestliže je to možné loď, musí zabránit doteku s jinou lodí. 

5. pravidlo: Pokud loď s právem plavby chce změnit směr, musí dát druhé lodi místo 

k vyhýbání. 
 

6. pravidlo: Poskytnutí místa u bóje - jestliže jsou lodě v krytí, musí vnější loď vytvořit 

místo u bóje vnitřní lodi. 

7. pravidlo: Loď, která provádí trest (otáčku o 360 nebo 720°) musí se vyhnout lodi, 

která tak nečinní. 

8. pravidlo: Na startovní čáře – loď, která couvá se musí vyhýbat lodi, která  

tak nečinní. 

9. pravidlo: Loď, která nezávodí, nesmí překážet lodím v závodním poli. 
1 

3) Řízení závodu: 

Každý závod má vypsané plachetní směrnice, které zpřesňují způsob, jakým bude závod 

proveden. V těchto směrnicích by neměly chybět tyto body: 

1. Pravidla – zda se závod uskuteční podle přesných pravidel Závodního jachtingu 

2. Pořadatel – kdo je pořadatelem závodu 

3. Lodní třídy a startovní vlajky – na jaké vlajky budou dané lodní třídy startovat 

4. Časový plán – vypsání časového programu (9:00-10:30 přihlášky, 11:00 nástup, 

12:00 start 1. rozjížďky, atd.) 

5. Počet rozjížděk – na kolik rozjížděk je závod vypsaný 

6. Cílový limit – jaký je limit dojetí do cíle poslední lodi od první, která projela cílem 
1 

____________________________________________________________ 

1
ISAF. Závodní pravidla jachtingu. [online]. 2009 [cit. 2011-05-16]. Text v češtině. 

Dostupný z: http://yachting.in.powernet.cz/dokumenty/D1_ZPJ_2009_2012_CZE_v20090203.pdf 
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8. Bodování – podle jakého dodatku bude závod bodován 

9. Změny pravidel – změny, které si určil rozhodčí 

10. Trať – počet kol a v jakém pořadí (trojúhelník, karusel, barvy bójí, atd.)
 1 

Závodník musí: 

1) včas podat vyplněnou přihlášku k závodu a splnit všechny podmínky pro účast 

2) prokázat se platným registračním průkazem s lékařskou prohlídkou, doklady  

o proměření lodě (na větších závodech, například MČR). 
1
 

Závodník může: 

1. požadovat o zveřejnění závodních směrnic 

2. podat protest závodní komisi na nesprávné zachování některého ze závodníků 

3. být přítomen výslechu svědků při projednávání protestu, který podal nebo byl 

podán proti němu 

4. podat protest, že závodní komise nedodržela nebo porušila závodní pravidla 

nebo plachetní směrnice 
1
 

Startovní znamení: 

Znamení  Vlajka a zvukové znamení (viz příloha 1) Minuty do startu 

1.Vyzývací   Třídová vlajka; 1 zvuk     5min 

2. Přípravné   P nebo I nebo Z nebo Z + I nebo 

černá vlajka; 1 zvuk      4min 

3. Jedna minuta  Přípravná vlajka spuštěna; 1 dlouhý zvuk   1min 

4. Startovní   Třídová vlajka spuštěna; 1 zvuk    0min 

Loď musí odstartovat a obeplout všechny bóje závodní trati požadovanou 

stranou, ve správném pořadí a dojet do cílové čáry, kterou však nemusí úplně přeplout. 
1 

Závodní tratě:
 

Závodní trať je označena jednoduchým systémem.  

____________________________________________________________ 

1 
ISAF. Závodní pravidla jachtingu. [online]. 2009 [cit. 2011-05-16]. Text v češtině. 

Dostupný z: http://yachting.in.powernet.cz/dokumenty/D1_ZPJ_2009_2012_CZE_v20090203.pdf 
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Loď pluje po dráze, kde jsou bóje, které vyznačují jednotlivé otočné body. Jsou dána 

pravidla, v jakém pořadí se bóje musí obeplout, to zaručuje, že všichni závodí čestně. 
1 

Nejpoužívanější tvary závodní tratě jsou trojúhelník a karusel. U lodní třídy 

2,4mR se převážně jezdí trať tvaru karusel. Někomu může připadat, že závodníci jezdí i 

trojúhelníkovou trať, ale je to z důvodu vymezovací bóje. Tato bóje se dává pár metrů 

od první bóje, aby se zabránilo kolizím. Tratě zahrnují křižování proti větru, jízdu na 

zadní vítr a jízdu na boční vítr jen zřídka. Trať je označena třemi bójemi, nejčastěji je 1. 

návětrná bóje bílá, 2. boční bóje modrá - vymezovací 3. závětrná bóje červená. 

Závodník musí být seznámen s tvarem a barvami bójí již před závodem. Každý 

jachtklub vlastní jiný druh bójí. Ve vypsání závodu jsou bóje označovány jako 1,2,3. 
2 

Startovní čára je v dolní části trati kolmo nebo téměř kolmo na směr větru.  

Po startu závodu loď křižuje proti větru na bóji číslo 1. Vždy bývá jeden konec startovní 

čáry zvýhodňován a to proto, aby se lodě neshlukovaly pouze v jedné části tratě. Cílová 

čára se nachází ve většině případech ve stejné úrovni jako čára startovní. Startovní  

i cílovou čáru tvoří na jedné straně menší bóje a na straně druhé loď rozhodčích (viz 

obrázek číslo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma tratě (viz obrázek číslo 4): 

 start 

 stoupání k bóji 1 

____________________________________________________________ 

1 
ISAF. Závodní pravidla jachtingu. [online]. 2009 [cit. 2011-05-16]. Text v češtině. 

Dostupný z: http://yachting.in.powernet.cz/dokumenty/D1_ZPJ_2009_2012_CZE_v20090203.pdf 

2 
ŠMÍDEK, L., a kol. Jachting – příručka pro školení trenérů III. třídy. Praha: vydavatelství ÚV ČSTV, 

1962, 100 s. 

 

Obr. číslo 3: Startovní čára [cit. 2011-03-18] 

dostupný z: http://www.can24metre.com/ 
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 odpadnutí od větru a jízda k bóji 2 na zadoboční vítr 

 halza a jízda k bóji 3 na zadoboční vítr 

 vyostření k větru a stoupání k bóji 1 

 odpadnutí od větru a jízda k bóji 3 na zadní vítr 

 vyostření k větru a stoupání do cíle 
 1

 

Na větších závodech s vysokým počtem lodí můžou být pro jednotlivé lodní třídy tratě 

odlišné. 

 

Bodování závodu: 

Bodování závodu je založeno na olympijském systému. V tomto systému platí, 

že ten, kdo má nejnižší počet bodů, vítězí. Každá rozjížďka se počítá následovně: 

1. místo = 1 bod 

2. místo = 2 body 

3. místo = 3 body, atd. 

DNS (nestartoval) = počet přihlášených + 1 

DNC (nezávodil) = počet přihlášených + 1 

PMS (předčasný start) = počet přihlášených + 1
  

DSQ (diskvalifikace) = počet přihlášených + 1 

RET (vzdal) = počet přihlášených + 1  

 

Tyto zkratky se udávají ve výsledkové listině. 

 

V plachetních směrnicích se udává škrtání rozjížďky v závodě. Většinou se škrtá  

po čtyřech rozjížďkách a závodníkům se počítají 3 nejlepší rozjížďky. 
1 

 

 

____________________________________________________________ 

1
EVANS, J. Sailing –A Practical Handbook . USA: Anness Publishing Limited, 2001, 256 s., s.138 
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2.2.6 Lodní třídy pro tělesně postižené 

Lodní třídy nejsou specifikované na pohlaví, proto na nich může jezdit prakticky 

kdokoli. Závodit se může v lodních třídách: 

 2.4mR – jedno-posádková loď, paralympijská třída
 

 Sonar – více-posádková loď – tým tvoří tři sportovci
 

 Martin 16 – jezdí se pouze na mezinárodní úrovni, v Čechách není provozována
 

 SKUD - jezdí se též na paralympiádě 
 

2.3 Lodní třída pro tělesně postižené 2.4mR 

Mezinárodní třída 2.4mR je kýlová loď, její vývoj se řídí pravidlem 2.4mR. Toto 

pravidlo je řízeno Mezinárodní jachtařskou federací (ISAF), protože je to jedna z mála 

tříd označených jako třída International. Tato třída je úzce spojena s třídou 12mR, která 

byla vyvinuta pro nejstarší a nejslavnější jachtařský závod Americký pohár (American 

Cup). 
2 

Loď 2.4mR se používá pro závody jako je Mistrovství ČR, Pohárové závody, 

Mistrovství Evropy, Mistrovství světa a největší závod paralympiáda. 

Výhodou této lodě je, že se může přizpůsobit svému kapitánovi a jeho tělesnému 

postižení při ovládání. Jedná se o řízení rukama, nohama nebo obojím. 

Vzhledem k tomu, že kormidelník sedí uvnitř lodi čelem k přídi a má všechna 

ovládací lana na dosah ruky, není plachtění fyzicky náročné a jachtaři mohou závodit v 

jediné otevřené kategorii pro muže i ženy, mladé i staré, zdravé i tělesně postižené. 
2 

Protože těžiště jachtaře je vždy blízko těžiště lodi, 2.4mR není citlivá na velikost 

postavy kormidelníka. Naopak, závodění na ní je založeno na precizní technice  

a bezchybné strategii. 
1 

Dá se říci, že loď 2.4mR je technicky náročná, ale zároveň i velice atraktivní jak 

pro zdravé tak i tělesně postižené sportovce. 

____________________________________________________________ 

1 
EVANS, J. Sailing –A Practical Handbook . USA: Anness Publishing Limited, 2001, 256 s., s.138 

2 
WIKIPEDIA CONTRIBURORS. Wikipedia, The Free Encyclopedia[online]. 1999[cit. 2011-04-05]. 

2.4 Metre (keelboat). Text v angličtině. Dostupný z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/2.4_Metre_%28keelboat%29. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Sailing_Federation
http://en.wikipedia.org/wiki/2.4_Metre_%28keelboat%29


31 
 

Tato loď navozuje dobrý pocit z jízdy, ale i radost ze vzájemného závodění bez rozdílu 

tělesného postižení. 

2.3.1 Historie lodní třídy 2.4.mR ve světě 

V roce 1980 bylo mistrovství Ameriky v Newportu, Rhode Island byla nová 

lodní "třída" představena jako loď pro mořeplavce. Vzhledem k podobnosti s lodí 

12mR, které plachtily na Poháru Ameriky, byly tyto lodě nazývané "Mini 12 ". 
2 

Mini 12 se stala velmi populární lodí. Mnozí jachtaři zjistili, že rodina  

a obchodní závazky jim zabraňují v používání jejich větší jachty. Mini 12 se jim 

nabízela jako vynikající příležitost pro obnovení závodů bez nutnosti investovat velké 

množství peněz. Do dvou let od debutu se "Mini-12" na Skandinávském poloostrově 

začala vyvíjet ještě propracovanější jachta - 2.4mR. 
2 

 V roce 1983 ve švédském Stockholmu byla zkonstruována kýlová plachetnice 

2.4mR designérem Petrem Norlinem. Při návrhu použil jako předlohu pravidlo „R 

Metre“ a vytvořil jednomístnou kýlovou plachetnici 2.4 mR. Stejně jako větší lodě, tedy 

plachetnice 6mR, 8mR a 12mR, i ona představuje typický intenzivní styl plachtění, 

stejně jako lodě postavené podle vzorce „R Metre“. 
2 

 Roku 1986 byl organizován mezinárodní závod třídy 2.4mR, která v tu dobu 

byla dobře zavedená po celém světě. Nebylo to obvyklé vidět padesát nebo možná více 

těchto lodí pohromadě na startovní čáře. 

1992 byla lodní třída 2.4mR definitivně uznána jako mezinárodní lodní třída. 
2 

 V říjnu 1996 se konalo mistrovství světa ve francouzském Cannes. Tohoto 

závodu se zúčastnilo 75 lodí. Vítězem tohoto mistrovství se stal Petr Norlin. V tom 

samém roce byla loď třídy 2.4mR představena jako ukázkový sport na paralympiádě 

v Atlantě (USA). 
2 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

1 
WIKIPEDIA CONTRIBURORS. Wikipedia, The Free Encyclopedia[online]. 1999[cit. 2011-04-05]. 

2.4 Metre (keelboat). Text v angličtině. Dostupný z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/2.4_Metre_%28keelboat%29. 

2 
GAVIA YACHTS. History, The International 2.4mR Class. [online]. Ferbuary 22, 2005 [cit. 2011-05-

06]. Text v angličtině. Dostupný z: http://www.gaviayachts.com/history.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/2.4_Metre_%28keelboat%29
http://www.gaviayachts.com/history.htm
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 V roce 1998 bylo na mistrovství světa více než 100 zaregistrovaných lodí.  

Rok 1999 byl dalším úspěšným rokem díky velkému počtu závodníků. 
1 

Rok 2000 se také zapsal velmi významně do historie této lodní třídy. Loď 2.4mR byla 

zařazena do řádného programu paralympijských her v Sydney (Austrálie).
 2 

2.3.2 Historie lodní třídy 2.4.mR v České Republice 

 RNDr. Miloš Gregar, ing. Ole Norlin, ing. Miroslav Dvořák a Vlatimil Riedl 

představili v roce 2002 lodní třídu 2.4mR v České republice a přivezli první čtyři lodě. 

Jejich záměrem bylo založit team handicapovaných jachtařů u nás a pokusit se  

o nominaci na paralympijské hry do Atén v roce 2004.
 

V roce 2003 náš tým získal nominaci na paralympiádu do Atén, ale administrativním 

zásahem ministerstva školství vše k účasti na paralympiádě nedošlo. Bohužel Českou 

republiku zároveň v tomto roce postihly povodně a jejich plány se odsunuly o jeden celý 

rok.
 3 

2.3.3 Konstrukce plachetnice 2.4mR 

2.4mR je jedno-posádková loď vážící 260 kg, o celkové délce 4,18 m, vysoká 

4,65m, široká 0,79 m, s ponorem 1m a plochou plachet 8m
2
. Popis lodě můžeme vidět 

na obrázku číslo 4. 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

1 
GAVIA YACHTS. History, The International 2.4mR Class. [online]. Ferbuary 22, 2005 [cit. 2011-05-

06]. Text v angličtině. Dostupný z: http://www.gaviayachts.com/history.htm. 

2 
WIKIPEDIA CONTRIBURORS. Wikipedia, The Free Encyclopedia[online].[cit. 2011-04-06]. 2.4 

Metre (keelboat). Text v angličtině. Dostupný z:http://en.wikipedia.org/wiki/2.4_Metre_%28keelboat%29 

3 
BÍNA, D. Daniel Bína, závodní jachting [online]. 2010 [cit. 2011-05-16]. O mně. Dostupný z: 

http://www.danielbina.cz/dan-bina/. 

4 
EVANS, J. Sailing –A Practical Handbook. USA: AnnessPublishing Limited, 2001, 256 s., s.243. 

http://www.gaviayachts.com/history.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/2.4_Metre_%28keelboat%29
http://www.danielbina.cz/dan-bina/
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Obr. číslo 4: Popis lodě (vlastní úprava) [cit. 2011-06-24] dostupný z: 

http://www.gaviayachts.com/information.htm 

 

 

 Ovládání lodě 

Tato loď má dva druhy ovládání kormidla a to rukama - ovládací pákou (viz 

obrázek číslo 5) nebo ovládání nohama – pomocí pedálů (viz obrázek číslo 6). 

  

  

Obr. číslo 5:  Ovládací zařízení na ruce 

(foto vlastní) 

Obr. číslo 6:  Ovládací zařízení na nohy 

(foto vlastní) 

http://www.gaviayachts.com/information.htm
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 Trup lodě 

Trup lodě je vyrobený ze skelných vláken nebo pro přesnější informaci se jedná 

o plast vyztužený sklem, je to takzvané GRP (GlassReinforcedPlastic). Jelikož tato 

lodní třída je one-design, trup se vyrábí ve vytvořené formě, ta zaručuje naprosto 

identickou sérii vyrobených lodí a tím je výroba i méně nákladná. 
1 

Základem pro výrobu jsou pásy tkaných, skelných vláken. Vkládají  

se do kopyta nebo se pokládají na kopyto trupu či paluby, potírají se pryskyřicí a vrství 

se na sebe. Vrstev se pokládá tolik, jakou požadujeme tloušťku trupu. 

 

 Kormidelní list 

Kormidelní list musí dosahovat vysoké pevnosti a odolnosti proti bočnímu tlaku. 

Kormidlo se opět jako trup lodě vyrábí ze skelného vlákna. To je velmi oblíbené, jelikož 

má dobré vlastnosti, jako je tuhost a nízká hmotnost. Samozřejmě, že se výrobce snaží 

vytvořit co nejlehčí profily, aby kormidlo bylo snadno ovladatelné. 
1 

 

 Kýl 

Kýl na lodi 2.4mR se řadí do typu kýlu ploutev a skeg, tento kýl nahrazuje 

dlouhý kýl, ale zadní část je stále zachována jako skeg, aby se zvýšila stabilita lodě  

a zároveň se zajistilo vyvážení kormidla. 
1 

Kýl je součástí trupu, je neoddělitelný. 

Spodní část kýlu má širší slupku. Vnitřek kýlu je zatížený olověnými cihlami 

vytvarovanými přesně podle profilu kýlu. Toto závaží zajišťuje nepřevrátitelnost lodě, 

což je u tělesně postižených jachtařů velmi důležité. Čím více se kýlová loď nakloní, 

tím větší vznikne vyrovnávací moment kýlu. Loď se dostane do určitého bodu a v něm 

už není možné dostat loď do většího náklonu (viz obrázky číslo 7 a 8). 

____________________________________________________________ 

50
EVANS, J. Sailing –A Practical Handbook . USA: AnnessPublishing Limited, 2001, 256 s., s.19. 

 

 

Obr. číslo 7:  Náklon – pohled  zepředu 

(foto vlastní) 

Obr. číslo 8: Náklon – pohled z boku (foto vlastní) 
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 Stěžeň 

Stěžeň je vyrobený ze slitiny hliníku. Jde hlavně o jeho nízkou váhu, pevnost  

a nenáročnost na údržbu. Na vrcholu je stěžeň lehce tvarovaný, to je proto, aby 

kopíroval zakřivený tvar návětrného lemu plachty. 
1 

Vnitřní částí stěžně vedou provazy (výtahy plachet), proto není stěžeň 

vodotěsně uzavřený. Na vrcholu stěžně je takzvaný držák zadního stěhu. Zhruba ve 

čtvrtině od vrcholu stěžně je ukotvený přední stěh a boční upínačky, v cca ½ stěžně jsou 

upevněny sálingy. 
1 

 Stěhy a upínačky 

Jsou to nerezová lanka, nejčastěji o průměru 3 mm, kotvící stěžeň.
 

Upínačky mohou být zakryty plastovou objímkou, aby nedošlo k poškození hlavní 

plachty, která se může opřít o upínačku při jízdě po větru.
 

Upínačky jsou navíc drženy sáligy, (viz obrázek číslo 9) to proto, aby se zvýšil 

úhel, pod kterým jsou upínačky připojeny ke stěžni, aby se zvýšilo jejich napětí neboli 

boční tuhost. 
1 

Některé lodě 2.4mR mají ještě pomocné upínačky. Upínačky a stěhy by měly 

být nastavitelné (viz obrázek číslo 10). 

 Hlavní plachta a kosatka 

Hlavní plachta je hlavní pohon lodě a proto má větší plochu než kosatka. Obě 

dvě tyto plachty se vyrábějí buď z kevlarového či tkaného polyesterového materiálu. 
1 

____________________________________________________________ 

1
EVANS, J. Sailing –A Practical Handbook . USA: AnnessPublishing Limited, 2001, 256 s., s.22. 

  

Obr. číslo 90: Sálingy (foto vlastní) Obr. číslo 10: Žebříček pro nastavení předního 

stěhu (foto vlastní) 
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Tyto dva materiály zaručují pevnost plachty a její tuhost, ta zaručuje, že střižený tvar 

plachty je neměnný za slabého větru. Bohužel v silném větru se tyto materiály trochu 

vytahují. Plachty jsou střiženy na několik částí a následně jsou spoje slepeny a přešity 

přes sebe speciální pevnou nití stehem „cik-cak“. 
1 

Plachty se šijí z několika kusů proto, aby se docílilo dobrého tvaru. Střihy 

plachet se liší podle výrobců a modelů plachet, například radiální nebo klasický 

diagonální (viz obrázek číslo 11). Jsou také různé střihy plachet do různých sil větru. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní plachta je vyztužena spírami, které jsou vyrobeny ze skelných vláken  

a zasouvají se do kapes na plachtě. Tyto výztuhy má někdy i kosatka. 

Na vrcholu hlavní plachty je vyztužený roh, ve kterém je oko a za něj  

se připevní plachta šeklem. Plachta se nasune do drážky na stěžni a tahá se výtahem  

na vrchol stěžně. 
1
 

Po celé délce předního lemu hlavní plachty je všité lano, které se zasouvá  

do drážky na stěžni. Toto lano zajišťuje, aby plachta nevyklouzla z této drážky. Kosatka 

má na předním lemu několik cvoků pravidelně od sebe rozmístěných, které  

se nacvakávají na přední stěh, to vše proto, aby byla manipulace s plachtou při 

vytahování a sundávání co nejjednodušší. 

 Ovládací prvky plachet 

Hlavní plachta je ušita s určeným množstvím bohatosti, dále se zakřivením předního 

lemu tak, aby se shodoval se zakřivením stěžně a jeho ohybovou charakteristikou. 
____________________________________________________________ 

1 
EVANS, J. Sailing –A Practical Handbook . USA: AnnessPublishing Limited, 2001, 256 s., s.25. 

 

Obr. číslo 11: Modely plachet – hlavní plachta 

střižená radiálně, kosatka střižená diagonálně 

(foto vlastní) 
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Prvky na ovládání plachet jsou utvořeny tak, aby bylo co nejjednodušší ovládat hloubku 

a pozici nejhlubšího profilu dotažením spodního lemu, zatímco cunningham nebo 

kiking plachtu zploští a bohatost plachty se přesune vpřed pro jízdu proti větru. 

Otěže hlavní plachty se používají pro dotahování a povolování hlavní plachty,  

tím se nastaví úhel náběhu plachty. Otěž je upevněná k ráhnu. 
2 

Vedení otěží u většiny lodních tříd je středové, ale na lodi 2.4mR je zadní vedení. 

Hlavní otěž je upevněna za oko zhruba v půlce ráhna, poté vede do kladky na zadní 

části paluby, která je připevněná na pojezdovém vozíku, opět je tažena na ráhno  

do kladky a z té pokračuje do vnitřku ráhna. Na konci ráhna je otěž vytažena a vedena 

přes kladku podél stěžně až pod palubu, kde je opět protažena kladkou a směřuje přímo 

k rukám jachtaře do záseku (viz obrázek číslo 12). 
1 

 

Obr. číslo 12: Vedení otěží hlavní plachty (vlastní kresba) 

Cunningham nebo-li stahovák předního lemu plachty slouží k ovládání napětí předního 

lemu. Zplošťuje plachtu a tím je tah plachty přenesen více dopředu. Díky tomuto 

zploštění je loď v silném větru lépe ovladatelná, nemá takovou tendenci náklonnosti  

a dochází k zvýšení rychlosti. 

Kiking je kombinovaný tah za pomocí kladek (pro ulehčení ovladatelnosti v silném 

větru), který je připevněn v jedné čtvrtině k ráhnu, na spodní straně a k patce stěžně. 

Tímto spojením se vytvoří trojúhelník. Používá se na ovládání zadního lemu plachty. 

Utažením kikingu docílíme uzavření zadního lemu a povolením otevření zadního lemu 

plachty. 
3
 

______________________________________________________________ 

1 
EVANS, J. Sailing –A Practical Handbook . USA: AnnessPublishing Limited, 2001, 256 s., s.25. 

2 
TWAIN, B. Jachtařské techniky. Praha: nakladatelství Svojtka, 2004, 188 s., ISBN 80-7237-858-9 

3
MENDÍKOVÁ, T. Základy jachtingu – Metodické DVD..Ústí nad Labem: 2009, 144 s. Bakalářská práce 

na UJEP Pedagogická fakulta. Vedoucí diplomové práce Jiří Kirchner. 
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Spodní lem. Jeho ovládací systém je veden vnitřkem ráhna, kde je na obou koncích 

kladka pro snadnější ovládání. Spodní lem plachty můžeme buď utahovat, či povolovat. 

Utažením spodního lemu docílíme zploštění plachty a naopak povolením lemu se nám 

plachta stane bohatou. 
1 

Záseky jsou důležitou součástí snad pro každého jachtaře. Je několik druhů záseků 

vyrobených z nylonu plněného skelnými vlákny, hliníku nebo nerezavějící oceli. 

Nejčastěji používaný zásek je CAM CLEATS, který má dvě otočné čelisti, do kterých 

se lano zavře. 
1 

Lano se do tohoto záseku snadno vkládá a zase vysekává (viz obrázek číslo 13). Dále  

se často používá zásek typu V CLEATS, ten poskytuje zajištění lan malého průměru  

a malého zatížení, jako jsou lana na dotahování spodního lemu (viz obrázek číslo 14). 

 

Standardní peň je často používaný, vozí se připevněný na ráhně. Používá se k udržení 

kosatky na kurzu po větru. Peň bývá vyrobený ze slitiny hliníku. 

Kosatkové ráhno pracuje na stejném principu jako ráhno hlavní plachty. Kosatkové 

ráhno je na jedné straně napevno připevněné „kloubem“ (viz obrázek číslo 15), 

respektive je vedené pod palubu a přidělané k ložisku. Na tato křídla jsou připevněny 

provázky, které vedou pod ráhnem křížem do kladek na kraje paluby a jsou dále vedeny 

směrem ke stěžni. Zde jsou zapuštěny pod palubu a vedeny jednotlivě do záseků  

na manipulační palubě. Při jízdě po větru se za jednotlivé provázky tahá a tím  

se kosatkové ráhno dostane do krajní polohy na požadovanou stranu lodě. Druhý konec 

ráhna je připevněn k zadnímu rohu kosatky. Jezdec (viz obrázek číslo 16) pracuje  

na stejném principu jako u hlavní plachty. 
1 

 

______________________________________________________________ 

1 
EVANS, J. Sailing –A Practical Handbook . USA: AnnessPublishing Limited, 2001, 256 s., s.30 a 31. 

  

Obr. číslo 13: Zásek Camc leats (foto vlastní) Obr. číslo 14: Zásek V cleats (foto vlastní) 
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Kosatkové ráhno není tak často využíváno. Bývá vyrobeno z karbonu. Využívají jej jen 

těžce handicapovaní jachtaři (handicap horních končetin). 
1 

Otěže kosatky jsou připevněny ke kosatkovému ráhnu, poté vedou do kladky na jezdci. 

Kladka před kolejnicí vede kosatkové otěže ke kraji paluby, kde se otěže protahují další 

kladkou a dále vedou podél kraje paluby až pod ruce jachtaře. 

Sedačka má nastavitelný sklon, takže si ji jachtař může upravit podle svých potřeb.  

Je vyrobená z lamina. Za opěradlem sedačky se skrývá baterie k vodní pumpě. 

Vodní pumpa může být dvojího typu a to buď ruční (PUMP), můžeme vidět  

na obrázku číslo 17 nebo elektrická (ELECTRIC PUMP). Pumpa nám slouží 

k vyčerpání vody z lodě. 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. číslo 17: Ruční vodní pumpa (foto vlastní) 

 

______________________________________________________________ 

1 
EVANS, J. Sailing –A Practical Handbook . USA: AnnessPublishing Limited, 2001, 256 s., s.30 a 31. 

  

Obr. číslo 15: Upevnění ráhna kloubem 

(foto vlastní) 

Obr. číslo 16: Kosatkové ráhno (foto vlastní) 
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2.4  Historie sportu osob s tělesným postižením 

Historie sportu zdravotně postižených se začala psát již v roce 1948,  

kdy se ve Velké Británii uskutečnily slavné závody Stoke-maledivilské hry, jichž se 

zúčastnilo 16 sportovců, výhradně z britských ostrovů. Zakladatel a propagátor sportu 

osob na vozíku sir Ludwig Guttmann při této příležitosti prohlásil „ Sport by se měl stát 

pro postiženého hybnou silou, která mu pomůže nalézt nebo obnovit vlastní vztah 

k okolnímu světu a tím ke svému uznání co by rovnocenného a plnoprávného občana.“
1
 

V roce 1952 se pak uskutečnily první mezinárodní hry vozíčkářů, kterých se zúčastnilo 

130 sportovců na ortopedických vozících. Téhož roku byla založena také mezinárodní 

sportovní organizace vozíčkářů (International Stoke Mandeville Games Federation).  

Sir Guttmann měl sen vytvořit systém soutěží, který by byl ekvivalentem olympijských 

her a byl organizován ve stejném roce a na stejném místě jako olympijské hry. První 

takovéto hry proběhly v roce 1960 v Římě a to dva měsíce po skončení olympiády 

(International StokeMandevilleGames), které později dostaly název paralympiáda.
 1 

Od té doby se konají paralympijské hry vždy po olympijských hrách pravidelně každé 

čtyři roky. 

V roce 1996 v Atlantě (USA) byl jachting představen jako ukázkový sport spolu 

s racquetballem a ragby vozíčkářů. V roce 2000 v Sydney (Austrálie) je již plným 

medailovým sportem pro amputáře, zrakově postižené, osoby s dětskou mozkovou 

obrnou, míšní lézí, roztroušenou sklerózou, svalovou dystrofií a ostatním.
 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

1 
KUDLÁČEK, M., a kol.  Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. Olomouc : 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 122 s., s.5. 

2 
DAĎOVÁ, K., ČICHOŇ, R., ŠVARCOVÁ, J., POTMĚŠIL, J. Klasifikace pro výkonnostní sport 

zdravotně postižených. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2008, 89 s., s.51. 
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2.5  Úvod do sportu tělesně postižených 

Jaroslav Potměšil tvrdí: „Sport zdravotně postižených osob je reálně existujícím 

jevem. Na jeho význam, smysl a pojetí je však často pohlíženo velmi rozdílně. Na jedné 

straně bývá heroizován, na druhé straně pak často podceňován a zpochybňován. Setkali 

jsme se i s názory, že sportovci se zdravotním postižením jsou zoufalci, kteří se ze všech 

sil snaží nepostiženým dokázat nemožné, že sport je pro postižené jedinou možností 

apod.“
1
 

2.5.1  Sport handicapovaných 

Pro každého člověka se v životě stane vážnou krizovou situací získání tělesného 

postižení. K tomu, aby člověk tuto novou životní etapu překonal a vyrovnal se s ní, 

vyžaduje hodně silnou osobnost. Musí hledat nové životní hodnoty a nové místo 

v životě jako takovém, ale i ve společnosti. Hledat cestu k východisku z této situace 

mohou napomáhat především kamarádi, přátelská atmosféra, ale také sport a pohyb. 

Při provozování jakéhokoli sportu mají tělesně postižení sportovci navíc 

možnost získat sebedůvěru překonáváním překážek při výcviku, navázat sociální 

kontakty v novém prostředí a hlavně zlepšit kvalitu svého života prožitím nových 

zážitků, změnit a hlavně rozšířit všední život. 
2
 

Jachting je sport, který umožňuje pořádání sportovních soutěží a patří mezi 

paralympijské sporty. 

2.6  Zdravotní klasifikace 

 Klasifikace definuje hodnotící systém, podle kterého se dělí sportovci do tříd  

při různých sportovních aktivitách, kterým poskytuje srovnatelný výchozí bod při 

závodech a trénincích. 

 Cílem správné klasifikace je při různém postižení hodnotit srovnatelně výkon 

sportovců. 

 

_____________________________________________________________ 

1 
POTMĚŠIL, J., aj.  Sborník 6. Mezinárodní konference Handicap 1998. Liberec : Technická univerzita 

v Liberci, 1998, 55 s., s.20. 

2 
ČICHOŇ, R., DOLEŽAL, T. Kanoistika zdravotně postižených. Praha : Nakladatelství Karolinum, 

2006, 88 s., s.9. 
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Ta umožňuje posoudit zdravotní stav sportovce pro adekvátní zařazení do tříd,  

kde se jim naskytuje závodit na srovnatelné úrovni bez ohledu na různost jejich 

postižení. 

 Klasifikace nemůže být nikdy naprosto dokonalá, jelikož žádní dva lidé nejsou 

stejní a ani nemají stejné postižení. Proto se může stát, že sportovec se bude cítit 

znevýhodněn oproti ostatním. Z toho vyplývá, že je nutné neustále klasifikaci vyvíjet. 

Proto byl vytvořen klasifikační kodex, který vývoj klasifikace koordinuje, tak aby byl 

vytvořen co nejspolehlivější, transparentní a férový systém. 
1
 

2.6.1  Klasifikace dle zdravotního postižení pro paralympijské hnutí 

Přestože se v mnoha sportech upouští od dělení handicapů, uvádím pro lepší 

přehled původní rozdělení do šesti tradičních skupin: 

AMPUTÁŘI 

Částečně či úplně chybění 1 končetiny. Amputáři se dělí do devíti tříd: 

 A1 Oboustranná nadkolenní 

 A2 Jednostranná nadkolenní 

 A3 Oboustranná podkolenní 

 A4 Jednostranná podkolenní 

 A5 Oboustranná nadloketní 

 A6 Jednostranná nadloketní 

 A7 Oboustranná podloketní 

 A8 Jednostranná podloketní 

 A9 Kombinace amputací HK a DK 
2
 

VOZÍČKÁŘI 

Jedinci po zranění míchy a minimální ztráta funkce DK alespoň 10%. Vozíčkáři se dělí 

do osmi tříd:
 2 

_____________________________________________________________ 

1 
KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha : Olympia. 1992, 196 s., s.94

 

2
DAĎOVÁ, K., ČICHOŇ, R., ŠVARCOVÁ, J., POTMĚŠIL, J. Klasifikace pro výkonnostní sport 

zdravotně postižených. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2008, 89 s., s.51 
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 IA Míšní léze na úrovni C4-C6 – quadruplegik – žádná rovnováha v sedu 

 IB Míšní léze na úrovni C7 – quadruplegik – žádná rovnováha v sedu 

 IC Míšní léze na úrovni C8 – quadruplegik – žádná rovnováha v sedu 

 II Míšní léze na úrovni Th1-5 – postižení trupu a dolních končetin – žádná nebo 

slabá rovnováha trupu v sedu 

 III Míšní léze na úrovni Th6-10 – postižení břišních svalů a dolních končetin – 

slabá či méně dobrá rovnováha v sedu 

 IV Míšní léze na úrovni Th10-L2 – quadriceps 0-2 dle svalového testu – méně 

dobrá až dobrá rovnováha v sedu 

 V Míšní léze pod L4-L5 – quadriceps 3-5 podle svalového testu – dobrá až 

normální rovnováha v sedu 

 VI Míšní léze S1-S3 – porucha jedné dolní končetiny či mírná porucha obou 

dolních končetin 
1
 

SPASTICI 

Jedná se o postižení mozku, které vede k následku poruch hybnosti a polohy těla. 

Nejčastěji se jedná o diagnózu dětské mozkové obrny, cévní mozkové příhody a úrazy 

hlavy. Dělí se do osmi tříd: 

CP1-CP4 = sedící 

 CP1 Quadruplegik (těžké postižení všech čtyř končetin) 

 CP2 Quadruplegik (těžké až střední postižení všech čtyř končetin) 

 CP3 Quadruplegik až těžký hemiplegik ( střední postižení všech čtyř končetin, 

tří končetin nebo těžké postižení poloviny těla) 

 CP4 Diplegik (střední až těžké postižení dolních končetin)  

 CP5 Diplegik (symetrické nebo asymetrické střední postižení)
 1
 

 

 

____________________________________________________________ 

1 
DAĎOVÁ, K., ČICHOŇ, R., ŠVARCOVÁ, J., POTMĚŠIL, J. Klasifikace pro výkonnostní sport 

zdravotně postižených. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2008, 89 s., s.51 
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CP5-CP8 = stojící 

 CP5 Diplegik (symetrické nebo asymetrické střední postižení) 

 CP6 Sportovec s atetózou nebo ataxií 

 CP6 Sportovec s atetózou nebo ataxií 

 CP7 Hemiplegik (postižení poloviny těla) 

 CP8 Minimální postižení 
1
 

LES AUTRES (OSTATNÍ) 

Jedná se o tělesná postižení, která nespadají do žádné z předchozích skupin. 

 L1 Těžké postižení všech čtyř končetin (svalová dystrofie, roztroušená 

skleróza, atd.) 

 L2 Těžké postižení tří nebo čtyř končetin (hemiplegie, lehčí roztroušená 

skleróza, deformity, atd.) 

 L3 Limitovaná funkce minimálně dvou končetin (hemiparéza, tuhost kyčle, 

kolene, deformace horní končetiny) 

 L4 Limitovaná funkce dvou a více končetin – lehčí než předchozí třída 

(kontraktura, ankylóza, artrodéza kloubů s omezenou funkcí druhé, atd.) 

 L5 Limitovaná funkce minimálně jedné končetiny nebo srovnatelné postižení 

(kyfoskolióza, paréza, kontraktura, ankylóza jedné horní končetiny a dolní 

končetiny, atd.) 

 L6 Lehká limitace (osteoporóza, ankylóza kolene, artritida, atd.) 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

1 
DAĎOVÁ, K., ČICHOŇ, R., ŠVARCOVÁ, J., POTMĚŠIL, J. Klasifikace pro výkonnostní sport 

zdravotně postižených. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2008, 89 s., s.51 
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3  Cíl, úkoly a výzkumné otázky 

 

3.1 Cíl práce 

Porovnat ovládání lodě u dvou tělesně postižených jedinců, kteří jsou schopni 

provádět závodní okruhový jachting na lodní třídě 2,4mR. 

 

3.2 Úkoly práce 

1. Charakterizovat jednotlivé oblasti závodního jachtingu tělesně postižených 

2. Charakterizovat dva vybrané tělesně postižené sportovce: 

- středně postiženého Alexandera Sadílka 

- těžce postiženého vozíčkáře Daniela Bínu 

3. Porovnat rozdíly jednotlivých plavidel dvou tělesně postižených sportovců 

4. Porovnat rozdíly ovládání lodí 
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4  Metodika práce 

 

4.1  Výzkumné metody 

 

4.1.1  Varianta kvalitativního výzkumu 

Hlavním výstupem kvalitativního výzkumu této diplomové práce je případová 

studie jachtingu tělesně postižených na lodní třídě 2,4mR. Kvalitativní výzkum  

se provádí pomocí delšího a intenzivního kontaktu s terénem nebo situací jedince  

či skupiny jedinců. Tyto situace jsou obvykle banální nebo normální, reflektující 

každodennost jedinců, skupin, společností nebo organizací. 
1
 

Práce kvalitativního výzkumníka je přirovnávána k činnosti detektiva. 
1
  

 V kvalitativním výzkumu jsou určité typy dat, které budou zahrnuty do této 

práce: přepis získaných poznámek z pozorování a fotografie, dále poznámky od dvou 

pozorovaných závodníků. 
1
  

4.1.2  Metoda získávání dat 

Hlavní metodou pro získávání dat této diplomové práce bylo participantní 

pozorování. Dá se říci, že v této práci je entograficiky zaměřená studie. Pomocí této 

studie se přirozeně zjišťují probíhající rutiny a pozorovatel je prakticky v dané skupině 

lidí v jejich prostředí a tím lépe pochopí dění v dané sociální skupině. 
1
 

Sledování probíhalo za běžných podmínek pro závodníky. Bylo tam možné 

detailně poznat jednotlivé problémy závodníků, které jim přináší tělesné postižení. 

Dalším bodem byla konzultace s oběma pozorovanými závodníky, kteří pomohli 

spoustu situací vyjasnit. 

Tento výzkum byl pro pozorovatele náročný na čas, jelikož se účastnil několika 

závodů a tréninků vybraných jachtařů na několika místech ČR například Bolevecký 

rybník (A), Novomlýnská přehrada (B) a především Máchovo jezero (C), kde se konalo 

i několika denní soustředění. Pro sledování se to stalo i výhodou, jelikož každý 

jachtařský klub nabízí jiné podmínky jak pro zdravé jachtaře, tak pro tělesně postižené. 

______________________________________________________________ 
1 
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál s.r.o., 2008, 408s, s. 
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A – Bolevecký rybník – tento rybník se nachází v těsné blízkosti města Plzně. Svou 

rozlohou není nijak moc velký, ale na jachting to stačí. Bohužel se v tomto rybníku 

množí velké množství řas, takže závod pro tělesně postižené na lodní třídě 2,4mR tímto 

může být dosti komplikovaný. Tato LT má kýl a je velký problém, když se za něj řasy 

zaháknou, na rozdíl od ploutvových lodí, kteří se mohou řas snadno zbavit. Již 

několikrát musel být závod z tohoto důvodu zrušen.  

 Rybník je obehnán z velké části lesem, takže vítr, který dopadá na plochu  

je tímto porostem mírně ovlivněn. To má za následek časté přeskakování větru, které  

je občas až extrémní. 

 Přístup do areálu jachtklubu je bezbariérový. Molo je široké, takže je zde dobrý 

přístup s invalidním vozíkem a následná manipulace s tělesně postiženým. Tento 

jachtklub nevlastní jeřáb, ale pořadatel vždy pro LT 2,4mR zajistí autojeřáb. 

 

B – Novomlýnská přehrada -  je rozsáhlá vodní plocha, která je jachtaři velmi oblíbena. 

Převážně je kolem přehrady rovina, takže vítr není nějakým způsobem rozbíjen  

a je oproti jiným vodním plochám stálejší. Možná i proto je mezi jachtaři tolik oblíbená.  

 Bohužel Nové mlýny nemají kamenný jachtklub, jako jiné oddíly. Do areálu  

je vstup bezbariérový. Takzvaná kosa odděluje přístav od vodní plochy. Ta je i 

využívána jako přístup k jednotlivým molům. Zde už není tak ideální bezbariérový 

přístup. Molo se dá využít k manipulaci s tělesně postiženým nebo k odložení 

invalidního vozíku či francouzské berle.  

 Oproti Boleveckému rybníku zde jeřáb mají, ale úplně vhodné pro tělesně 

postiženého to není. Je zde pojízdná plošina na kolejnicích a obsluhování této plošiny  

je hodně náročné. Proto ho musí obsluhovat i více lidí. Loď se zdvihá za pomoci 

popruhů a taháním řetězu. Samotná manipulace s tímto jeřábem je opravdu velmi 

zdlouhavá. Když je zapotřebí vyndat loď z vody, musí se k plošině připevnit 

manipulační vozík, aby neuplaval, jachtař musí odhadnout vzdálenost a na vozík najet. 

Po celou dobu musí závodník zůstat sedět v lodi. Pro těžce postiženého jachtaře je lepší, 

když se na mole vymění s asistentem. Tento jeřáb je spíše pro velké lodě. 
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C – Máchovo jezero – tato vodní plocha je kolem do kola obehnána lesy a z větší části  

i kopci. Když vane jeden určitý směr větru, bývá vítr převážně stálý, pouze s mírnými 

změnami. Oproti tomu jiné směry jsou velmi zapeklité, jelikož vítr sebou nese hodně 

změn.  

 Máchovo jezero není moc hluboké, proto je důležité seznámit se s určitými 

mělkými lokalitami. Jestliže se stane, že loď uvízne na mělčině, je potřeba pomocí 

náklonu nebo motorového člunu tuto loď z mělčiny dostat. Oproti jiným lodím, které 

mají ploutev, je uvíznutí na LT 2,4mR složitější. Tělesně postižený jachtař, který nemá 

možnost vysednout na bok lodě, je odkázaný na pomoc někoho jiného. 

 Přístup do jachtkubu je bezbariérový. Je tu široké množství možností k ukotvení 

lodí a manipulace s tělesně postiženými. Rok od roku se tyto možnosti ještě 

zdokonalují, jelikož členy jachtklubu jsou právě tělesně postižení jachtaři.  

 Jachtklub má svůj jeřáb ke spouštění lodí na vodu. Ihned u jeřábu je i možnost 

do lodě nalézt, takže samotná manipulace se spuštěnou lodí je jednoduchá. Jeřáb je  

na otočném rameni pro zjednodušení manipulace s lodí. 

4.1.3  Analýza dat 

Předmětem tohoto pozorování byl způsob ovládání lodě v závislosti  

na handicapu a možnostech jednotlivých tělesně postižených závodníků a to jak 

v přípravné fázi, tak i ve vlastním závodě. Záměrně byli vybráni tělesně postižení 

jachtaři s rozdílným handicapem. 

Pozorování bylo zaměřeno na jednotlivé závodníky a jejich možnosti přípravy 

lodě, dopravy lodě, strojení lodě, obsluha lodě a v neposlední řadě také příprava 

sportovce v závislosti na tělesném postižení. Byly zapsány nejčastěji se vyskytující 

kritické situace, které jim komplikují práci s lodí. 

4.1.4  Výzkumný soubor 

 Ke sledování byli záměrně vybráni dva reprezentující čeští jachtaři s různým 

tělesným postižením. Oba jachtaři jsou letitými závodníky a měli možnost se zúčastnit 

kvalifikačních závodů na paralympiádu v Londýně 2012. Konkrétně budou pozorováni 

Daniel Bína (dále jen D.A.) a Alexander Sadílek (dále jen A.S.) 
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Charakteristika jednotlivých jachtařů: 

 

Jachtař (A.S.) – 57 let, muž, ve dvou letech onemocnění DMO (dětská mozková 

obrna). Pro lokomoci používá jednu francouzskou berlu. Nedostatečná síla jedné dolní 

končetiny. Omezená koordinace pohybu jedné horní končetiny. 

S jachtingem začal již v dětství. Na lodní třídě 2,4mR začal jezdit v roce 2002. 

Následující rok se zúčastnil MS, které bylo zároveň posledním nominačním závodem  

na Paralympiádu 2004 do Atén. A.S. se podařilo kvalifikovat do Atén, ale následkem 

administrativního zásahu Ministerstva školství mu byla účast znemožněna 

s odůvodněním, že nemá dostatek praxe a tato lodní třída se u nás jezdí krátkou dobu. 

A.S. se v lodní třídě 2,4mR pravidelně zúčastňuje MS, Světových pohárů, Mistrovství 

jiných států, MČR a pohárů ČR. 

 

Jachtař (D.B.) – 42 let, muž, posttraumatická míšní léze Th3 a Th4, plegie levého 

předloktí (viz obrázek číslo 18), nepohyblivost levého lokte. Pro lokomoci používá 

mechanický vozík. Pro kompenzaci nedostatečné síly úchopu používá speciální 

stabilizátor (viz obrázek číslo 19). Pravá horní končetina je plně hybná. Občasné 

spasmy. 

S jachtingem začal ve dvanácti letech. V osmnácti letech se stal účastníkem autonehody 

a zůstal na vozíku. Na lodní třídě 2,4mR začal jezdit v roce 2003 po patnáctileté pauze. 

D.B. se zúčastnil MS, ale nepodařilo se mu kvalifikovat na Paralympiádu do Atén. Dnes 

se snaží vybudovat funkční třídu tělesně postižených v Čechách. Každoročně se účastní 

mnoha závodů jako je MS, Světové poháry, Mistrovství jiných států MČR a pohárů ČR. 

 

  

Obr. číslo 18: Plegie levého předloktí (foto vlastní) Obr. číslo 19: Stabilizátor plegického předloktí 

(foto vlastní) 
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4.2  Charakteristika jednotlivých oblastí závodního jachtingu tělesně 

postižených 

4.2.1  Příprava sportovce 

 Příprava sportovce by se dala rozdělit na několik skupin.  

A – fyzická příprava sportovce 

Jednou z důležitých oblastí je fyzická příprava sportovce. U dvou pozorovaných 

tělesně postižených jachtařů nemůže být příprava stejná. Rozhodujícím faktorem  

pro přípravu je postižení každého závodníka. Záleží na daném jedinci, jak je sám 

fyzicky zdatný, jelikož jde o přípravu tělesně postižených. Tato příprava sebou nese 

mnohá úskalí a překážky. Je nutné, aby byl sportovec pilný a oddaný. Sportovci, kteří 

neovládají nohy, si musí přípravu zaměřit na ruce, protože celou loď ovládají rukama. 

Oproti tomu sportovci se zdravými dolními končetinami, kormidlují loď nohama. V tom 

případě je nutné posilovat dolní končetiny. Nejsložitější je ovládání u závodníka, který 

má pouze funkční jednu horní končetinu. Velmi důležité je, u postižených sportovců, 

rehabilitační cvičení, které jim pomáhá udržovat flexibilitu. 

 

B – taktická příprava sportovce 

 Taktika pomáhá získat výhodu nad soupeři, buď dlouhodobě, nebo krátkodobě  

a jim brání v tom samém nad námi. Krátkodobá výhoda se dá získat v situacích,  

kdy znevýhodněná loď unikne z nepříznivého směru obratem. Pokud plachetnice nemá 

možnost manévrem uniknout z nevýhodného postavení, vzniká soupeřící lodi 

dlouhodobá výhoda. K těmto situacím dochází převážně při obeplouvání bójí a hlavně 

při startu.  

Do taktické přípravy se zahrnuje znalost okolního terénu, proudy nebo výskyt 

mělčin. Dále sem patří seznámení se závodní tratí a vliv místních meteorologických 

podmínek na tuto trať. V každém závodě se trať může od sebe dosti lišit. Je důležité 

prostudovat tuto trať a zároveň startovní a cílovou čáru, díky tomu se může zvolit 

zvýhodněná strana startovní čáry.  
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C – finanční zabezpečení 

 Finanční zabezpečení je nedílnou součástí jachtingu, jelikož je to dosti finančně 

náročný sport. Běžný člověk si neumí představit náklady spojené s tímto sportem. Často 

jsou sportovci samostatně výdělečně činní, tak je tomu i v případě vybraných sportovců, 

ale je nutné získat i jiné finanční zdroje, jakou je například sponzorství. Sportovci  

si tyto složky shání sami a nabízejí jim určitou kompenzaci ve formě propagace jak 

v Čechách, tak i v zahraničí. S postupem doby, tyto složky rapidně ubývají a sehnat 

sponzorství je daleko těžší. Drobnou podporu mohou závodníci získat od svých 

kmenových oddílů, ale není to vždy pravidlem, a nebývá výrazná. Pokud se jachtař 

účastní významných mezinárodních závodů, jako jsou MS, ME, světový nebo evropský 

pohár, je možnost získat finanční podporu i z českého svazu jachtingu.  

 

4.2.2  Příprava lodě 

 Pokud má být loď schopná výkonné a spolehlivé plavby, musí být k závodu 

vždy řádně připravena. Příprava na závod je začata vždy po ukončení předchozího 

závodu tím, že loď je vždy vysušena, umyta, aby trup i kýl byly hladké. Pravidelnou 

kontrolou je zjištěno, zda trup a kýl lodě není poškozen. Pokud k tomuto poškození 

dojde, je nutné toto místo opravit, aby nedošlo k většímu poškození následkem 

nabobtnání materiálu. 

 Kontrola musí být zaměřena i na kulatiny, kovová lanka, kování lodě  

a provazovou část. Pokud je zjištěno poškození, ihned musí být tyto části opraveny nebo 

vyměněny, aby nedošlo v dalším závodě k technické závadě, která by mohla ovlivnit 

výsledky jachtaře. Velká pozornost musí být věnována plachtám, které jsou vždy  

pro přepravu nebo uskladnění srolované, aby nedocházelo k ostrému překladu  

a následnému poškození plachet. Pokud je zjištěno nějaké poškození, jako je trhlina 

nebo díra v plachtě, musí být opět opravena, aby nedošlo k úplnému roztržení. 

 

4.2.3  Doprava lodě 

 Aby k samotné přepravě mohlo dojít, musí být loď řádně připravena. K tomu  

je zapotřebí vozík na přepravu po komunikaci. Pro přepravu je loď kryta perzenikem, 
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spodním i vrchním, aby nedošlo k mechanickému poškození. Kulatiny a plachty jsou též 

chráněny obalem. Při přepravě nesmí dojít k deformaci. 

 Doprava loď se dá rozdělit do tří fází a to na nakládání lodě na vozík, samotná 

přeprava a vykládání lodě z vozíku.  

První fáze je nejtěžší, kdy spousta jachtařů potřebuje dopomoc při nakládání 

lodě. Záleží na zázemí daného jachtklubu a od toho se odvíjí i nakládání či vykládání 

lodě. Jestliže je možnost použít jeřáb, je to daleko jednodušší, než když k dispozici není. 

Manipulační vozík se připevní k přepravnímu vozíku a loď na něj může být naložena 

rovnou z vody. Některé jachtkluby jeřáb nemají, ale na konání závodu zajišťují 

autojeřáb. Na našich vodách se nestává, že by byly pořádány závody na místě, kde tyto 

možnosti nejsou.  

Jakmile je loď na vozíku, musí být přikryta perzenikem a následně připevněna 

kurtami (viz obrázky číslo 20 a 21), tak aby nedošlo při přepravě k poškození. Na loď 

jsou připevněny kulatiny. Samotné plachty se přepravují v pevném tubusu nebo ve voze, 

jelikož jsou náchylnější na pomačkání. 

  

  

Druhá fáze je samotná doprava lodě na závod či ze závodu. Opět záleží  

na daném jedinci a jeho tělesném postižení. V dnešní době má spousta těchto závodníků 

auto upravené přímo na svůj handicap, takže tuto fázi dopravy zvládají převážně sami 

bez dopomoci. Samozřejmě se jedná i o to, jakou vzdálenost a za jaký čas musí jachtař 

překonat. 

 Třetí fáze se děje převážně na závodech. Je to samotné vykládání nebo také 

spouštění lodě na vodu (viz obrázek číslo 22) a strojení lodě před závodem. Než dojde 

k vykládání, většinou si každý jachtař loď kompletně připraví na přepravním vozíku, 

  

Obr. číslo 20: Loď připravená k přepravě 

(foto vlastní) 

Obr. číslo 21: Umístění lodě na vozíku 

(foto vlastní) 
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aby se loď nemusela vícekrát zvedat jeřábem. Opět záleží na pořadateli, jak umožní 

použití jeřábu a zda je místo pro loď na břehu či k ukotvení ve vodě. Tato fáze většinou 

potřebuje dopomoc. 

 

 

Obr. číslo 22: Spouštění lodě na vodu (foto vlastní) 

 

4.2.4  Strojení lodě 

 Jak již bylo zmiňováno, strojení lodě probíhá převážně na přepravním vozíku. 

Při této činnosti je nutná částečná nebo úplná dopomoc asistenta (viz obrázek číslo 23). 

Manipulace se stěžněm a jeho následné ukotvení v lodi je to nejtěžší na strojení.  

Když má jachtař nějaké pohybové omezení, je to pro něj problém. Upevnění stěžně 

bočními upínačkami a stěhy může podle handicapu zvládnout jachtař sám. Po tomto 

ustrojení je potřeba, aby si jachtař zkontroloval trim lodě. To samé platí i o vedení  

lan do jednotlivých kladek a záseků. Toto se provádí převážně uvnitř lodě, takže  

je nutné, do lodě vlézt. Je však jedno, zda se tento úkon zvládne na břehu nebo až s lodí 

na vodě. Po této přípravě se většinou loď pomocí jeřábu dá do vody. Tělesně postižený 

jachtař nebo jeho asistent si pomocí pádla loď převeze na kotvící místo (viz obrázek 

číslo 24), kde může loď dostrojit, ráhnem, pněm a plachtami. Tělesně postižený jachtař, 

který zvládá sám dostrojení lodě, si tento úkon nechává většinou až když má loď  

na vodě, jelikož má do lodě lepší přístup (viz obrázek číslo 25). Může se zdát,  

že je přístup k lodi horší a nebezpečný, ale opět záleží na podmínkách daného 

jachtklubu. Jestliže není možnost kotvícího místa, musí na břehu na loď připravit  

i ráhno, peň a plachty, tak aby bylo možné rovnou vyplout.  
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Obr. číslo 25: Dostrojení lodě (foto vlastní) 

 

4.2.5  Obsluha lodě 

 Obsluha této lodě u tělesně postiženého jachtaře je velmi specifická a její 

ovládání je dáno možnostmi každého jachtaře.  

Loď může být ovládána třemi základními způsoby - dolními končetinami  

- horními končetinami - ve výmečných případech - joystickem. Podle toho je upravena i 

samotná loď, buď na nožní ovládání, ruční ovládání nebo ovládání ústy.  

Loď bývá při větších náklonech čí vlnách zalita vodou, je nutné vodu z lodi 

odstranit vypumpováním. K tomu slouží ruční nebo elektrická pumpa, která je napájená 

baterií. Více využívána je elektrická pumpa, protože má jachtař možnost plně se 

věnovat ovládání lodi.  

Ovládání a trim plachet je podobně jako kormidlování ovlivněno handicapem 

jachtaře. Dá se říci, že jachtař s plnou hybností horních končetin může loď plně ovládat 

bez větších problémů. Záleží však na povětrnostních podmínkách a situacích, které musí 

  

Obr. číslo 23: Strojení lodě (foto vlastní) Obr. číslo 24: Převezení lodě (foto vlastní) 
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závodník řešit. Závodník, který má omezenou hybnost jedné končetiny už je na tom 

hůře s řešením těchto situací. Jednotlivé úkony jako je kormidlování, trimování  

a přitahování či povolování plachet není tak složité, ale v situacích, kdy se vše dělá 

najednou, už je to dosti složité a závodník si pomáhá třeba ústy.  
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5  Výsledková část 

 

5.1 Dopomoc v jednotlivých oblastech závodního jachtingu tělesně 

postižených 

 

  Tělesně postižený jachtař musí stále překonávat nějaké překážky. Aby tomu tak 

nebylo nebo alespoň se od některých překážek ulehčilo, je nám nápomocný asistent. 

V případě D.B. je to jeho otec, který mu je po celou dobu závodu nápomocný. 

Asistent je po ruce od začátku až do konce závodu. Pomáhá s přepravou lodě, 

dále se sundáváním lodě z přepravního vozíku, s oblékáním závodníka a se samotným 

strojením lodě. D.B. využívá vše co je zde řečeno, oproti tomu si ve většině oblastech 

A.S. vystačí sám i bez dopomoci. 

Loď je na manipulačním vozíku, díky tomuto vozíku je ulehčen pohyb s lodí  

po břehu, například v přístavech. Jestliže to ale není nutné, mít loď na přepravním 

vozíku po dobu závodu, je lepší ji nechávat na vodě. Dále může asistent upevnit stěžeň. 

Jak již bylo zmiňováno, je mnohem jednodušší nandávat stěžeň na břehu než na vodě.  

A.S. pro tento úkon vyžaduje dopomoc. Jelikož má jednu nohu ochablejší a je horší  

i jeho stabilita. 

Pro dání lodě do vody je zapotřebí alespoň dvou lidí, jelikož manipulace s lodí  

a jeřábem je náročnější, tak je tomu i v našem případě u dvou tělesně postižených 

jachtařů. Uvnitř kokpitu je lano s okem, toto lano se musí zavěsit na hák jeřábu a zvedat 

směrem vzhůru, aby se mohl odstranit manipulační vozík. Když je loď ve správné 

výšce, musí se přetáhnout nad vodu a pomalu spouštět do vody. Jestliže je loď na vodě, 

sundá se lano z jeřábu a uschová pod sedačku, aby při plachtění nepřekáželo. Loď může 

být přesunuta na místo, kde bude ukotvena, aby mohl být uvolněn plac pod jeřábem  

a daly se do vody spouštět další lodě. Může se pokračovat ve strojení lodě. Rozvedení 

všech provázků do svého místa na manipulační palubě. V tomto bodu si A.S. vystačí 

sám i bez dopomoci asistenta. Jak již bylo zmiňováno, největší problém mu činní 

nandání stěžně, kde je nutná dopomoc. 
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Pro D.B je nejdůležitější částí pomoc asistenta při nastupování do lodě.  

Zde se pozná souhra asistenta se závodníkem. Pro představu je nástup znázorněn  

na fotografiích. Asistent pomůže D.B. z vozíku na molo (viz obrázek číslo 26), poté  

mu srovná nohy do kokpitu lodě (viz obrázek číslo 27). D.B s pomocí přesedá na palubu 

na zádi lodě (viz obrázek číslo 28) a pomalu sesedá do kokpitu, jeho asistent rovná 

v kokpitu nohy, aby si je nepřisedl. Mohlo by se stát, že by si nohy zlomil (viz obrázek 

číslo 29). Vystupování z lodě je obdobné jen s tím rozdílem, že je dobré mít dva 

asistenty.  

 

 Dále asistent nastrojí plachty, odváže a odstrčí loď od mola a závodník může 

odjet.  

 Jaký závodník zvládá připravit loď a do jaké míry je znázorněno v tabulce  

číslo 1. 

 

 

  

Obr. číslo 26: Sesedání na molo (foto vlastní) Obr. číslo 27: Asistent rovná nohy (foto vlastní) 

  

Obr. číslo 28: Přesednutí na palubu (foto vlastní) Obr. číslo 29: Sesednutí do kokpitu (foto vlastní) 
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Příprava sportovce Jachtař D.B. Jachtař A.S. 

Fyzická příprava NE NE 

Taktická příprava NE NE 

Finanční zabezpečení ANO ANO 

Příprava lodě Jachtař D.B. Jachtař A.S. 

Umývání lodě ANO NE 

Kontrola lodě ANO NE 

Oprava trupu lodě ANO NE 

Oprava, výměna 

provázků, lanek 
ANO NE 

Doprava lodě Jachtař D.B. Jachtař A.S. 

Nakládání lodě ANO ANO 

Doprava lodě na závod a 

ze závodu 
NE NE 

Vykládání lodě ANO ANO 

Strojení / odstrojování 

lodě 

Jachtař D.B. Jachtař A.S. 

Sundání / nandání 

perzeniku 
ANO NE 

Zandání / vyndání stěžně ANO ANO 

Upnutí stěžně bočními 

upínačkami 
ANO NE 

Protažení provázků 

záseky, kladkami 
ANO NE 

Upevnění ráhna ANO NE 

Samotné spuštění lodě na 

vodu 
ANO ANO 

CELKEM 
ANO 13x ANO 5x 

NE 3x NE 11x 

Tabulka číslo 1: Souhrn porovnání dopomoci pro jednotlivé závodníky 
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5.2  Porovnání rozdílů v technickém řešení lodí 

 

Jak již bylo v teoretické části práce zmiňováno, lodě mají určité rozdíly, které 

jsou způsobeny přizpůsobením lodě podle jednotlivých tělesných postižení. Loď 2,4mR 

je, dá se říci, každému závodníkovi šitá na míru. Některé úpravy si může jachtař udělat 

sám nebo s něčí dopomocí. Jiné úpravy jsou složitější, takže musí být přímo od výrobce. 

Porovnání jednotlivých rozdílů v technickém řešení můžeme vidět v tabulce číslo 2. 

 

5.2.1  Kormidlování 

 D.B. má funkční pouze pravou horní končetinu. Proto je nutné loď ovládat 

pákou. Tato páka mu umožňuje pohybem vlevo a vpravo ovládat list kormidla. Pro D.B. 

je to jediný možný způsob kormidlování. 

 A.S. je po dětské mozkové obrně a má omezenou hybnost levé dolní končetiny. I 

přes takovéto tělesné postižení má možnost loď kormidlovat pedály. Tento závodník by 

mohl k ovládání lodě využít i kormidelní páku. 

 

5.2.2  Převod zadního stěhu – back stay 

Zadní stěh se ovládá z lodě přes kombinovaný tah. Kombinovaný tah je pomocí 

kladek  

 

5.2.3  Přední stěh 

 D.B. má přední stěh přidělaný na pevno. Je to z důvodu kosatkového ráhna. Pro 

ovládání předního stěhu je nápomocný žebříček, kde je možné přední stěh povolit či 

dotáhnout. Bohužel je v tomto případě nevýhoda, jelikož se takovéto úpravy mohou 

provádět pouze u břehu nebo ze člunu. 

 A.S. může přední stěh povolovat či dotahovat na vodě. Takovéto ovládání má 

většina lodí.  Pomocí provázku, který vede skrz palubu přes kladky až do záseku je 

pohyb předního stěhu A.S. umožněn. 
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5.2.4  Dopínání takeláže 

 D.B. má možnost dopínat či povolovat takeláž při závodě. To je mu výhodou 

hlavně v proměnlivých podmínkách, kdy je možné stěžeň naklonit dopředu či dozadu. 

V silném větru se takeláž dopíná. K tomuto dopínání slouží páka. Tuto páku je možné 

zaletovat v určité poloze, kterou si D.B. zvolí jako ideální. 

 A.S. možnost dopínání pákou nemá. Takeláž je u něj připevněna jiným 

způsobem. 

 

5.2.5  Otěž hlavní plachty 

 A.S. má otěž hlavní plachty převodovanou 2:1. Otěž je připevněna k zadní části 

ráhna. Z tohoto bodu vede do kladky na zadní části paluby a vrací se do ráhna, kde je 

vedena vnitřkem ráhna až ke stěžni. U stěžně je otěž vytažena a vede skrz průvlak 

v palubě. Zde je otěž protažena poslední kladkou a v neposlední řadě zásekem. 

 D.B. vede otěže úplně jiným způsobem než A.S. Možná by se dalo říci, že toto 

provedení je možná těžší na ovládání, ale každému jachtaři vyhovuje něco jiného. Otěž 

je upevněna na zadní části paluby, dále vede do ráhna. Stejně jako v předchozím případě 

je protažena vnitřkem ráhna až ke stěžni. U stěžně je otěž vytažena a vede skrz průvlak 

v palubě. Zde je otěž protažena poslední kladkou a zásekem. Tento způsob vedení otěží 

je výhodný hlavně ve slabém větru. V silném větru může způsobovat potíže.  

 

5.2.6  Kosatkové ráhno, peň 

 Kosatkové ráhno má na své lodi D.B. Toto ráhno mu ulehčuje práci, jelikož se 

nemusí vystrkovat stejně nebo podobně jako peň. Bohužel by to vzhledem ke svému 

tělesnému postižení ani nezvládl. Kosatkové ráhno pracuje na stejném principu jako 

ráhno hlavní plachty. Toto ráhno sebou nese i nevýhodu, kdy se pro správné fungování 

musí použít menší kosatka, než na lodi s pněm. 

 A.S. využívá peň, který má na lodi většina závodníků. Vozí se připevněný na 

ráhně. Zde je nutná manipulace při vytažení pně. 
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5.2.7  Kosatka 

 D.B. vozí kosatkový peň a pro správné fungování musí mít menší kosatku. 

Kdyby neměl menší kosatku, nemohl by ji přehodit z jedné strany na druhou. 

Standardně se vozí kosatka o velikosti 110%. Tuto kosatku má i A.S., jelikož využívá 

peň. D.B. musí mít kosatku o velikosti 95%. Je to značná nevýhoda, ale kosatkové 

ráhno mu ulehčuje práci zhledem k jeho tělesnému postižení.  

 

5.2.8  Kosatkové otěže 

 Jedna kosatková otěž se využívá v případě, kdy je na lodi kosatkové ráhno stejně 

jako u D.B. Jelikož kosatkové ráhno pracuje na stejném principu jako ráhno hlavní 

plachty, má zde svůj účel i jedna kosatková otěž. Ta je vedená z konce kosatky 

(kosatkového ráhna) před stěžněm pod palubu, kde je opět kladkami přivedená až do 

záseku na manipulační palubu. Není totiž nutné při obratu kosatku přetahovat z jedné 

strany na druhou, ta sama přeletí stejně jako hlavní plachta. A.S. využívá dvě kosatkové 

otěže, kdy je nutné při obratu kosatku danou otěží přetáhnout.  

 

5.2.9  Ukotvení stěžně 

 Ukotvení stěžně je také rozdílné. U D.B. je stěžeň pevně ukotvený v palubě a 

spodní patka, kam je stěžeň vložen, je na jezdci. Oproti tomu má A.S. patku pevně 

připevněnou, ale stěžeň má v palubě volně ukotvený.  
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 Jachtař D.B. Jachtař A.S. 

Kormidlování Na ruce Na nohy 

Převod zadního stěhu 

back stay 
1:4 1:3 

Přední stěh Pevně nastavený Posuvný 

Dopínání takeláže Průběžné dopínání 
Není nutné průběžně 

dopínat 

Otěž hlavní plachty Na přímo Převod 2:1 

Kosatkové ráhno, peň Kosatkové ráhno Kosatkový peň 

Kosatka  95% kosatka 110% kosatka 

Kosatkové otěže Jedna otěž Pravá a levá otěž 

Ukotvení stěžně 
Pěvně ukotvený v palubě, 

patka na jezdci 

Volně ukotvený v palubě, 

patka napevno 

Tabulka číslo 2: Porovnání rozdílů v technickém řešení lodí 

 

5.3  Porovnání rozdílů ovládání lodí 

 

Ovládání lodí se liší podle tělesného postižení. Každý jachtař má loď nějakým 

způsobem přizpůsobenou svému handicapu. Toto přizpůsobení sebou nese i jednotlivé 

odlišnosti v ovládání lodě (viz tabulka číslo 3). Využití jednotlivých doplňků vyžaduje 

jiný způsob ovládání jednotlivých manévrech. D.B. má daleko více přetechnizovanou 

loď, jelikož jeho tělesné postižení mu neumožňuje plně manévrovat oběma rukama, 

jako jiným jachtařům. 

Velkou odlišností na lodi D.B. je kosatkové ráhno. Díky tomuto ráhnu má tento 

závodník možnost loď kormidlovat a zároveň manipulovat s kosatkou. Je to zapříčiněno 

hlavně tím, že kosatka má pouze jednu otěž.  

Oproti A.B. nemá A.S. tolik úprav na své lodi, jelikož jeho tělesné postižení mu 

umožňuje, dá se říci, normální manipulaci. 
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 Jachtař D.B. Jachtař A.S. 

 

 

 

RE – slabý vítr 

 

 

 

 

RE – slabý vítr 

1. povolit outhaul  

na kosatce 
2. přitáhnout hlavní 

plachtu 
3. po vyostření 

doklepnout obrat 

kormidlem 
4. příď jde přes osu větru 
5. povolit hlavní plachtu 
6. dotáhnout outhaul  

na kosatce 

 

1. plachty udržet co 

nejdéle pod tlakem, 

 aby laminární proudění 

nebylo porušeno 

2. pomalu a plynule 

vychýlit mírně 

kormidlo 

3. mírně povolit kosatku, 

aby byla loď více 

návětrná 

4. kosatku nikdy 

nepřetahovat násilím  

do návětří 

5. pokud loď neztratí 

rychlost, s hlavní 

plachtou nehýbat 

 

6. pokud loď ztratí 

rychlost, musí se mírně 

povolit hlavní plachta  

i kosatka 

7. hned po obratu příliš 

neostřit ale spíše nabrat 

rychlost a postupně se 

zvyšováním rychlosti 

jemně vyostřovat 

RE – střední vítr 

1. povolit back stay 
2. povolit cunnigham 
3. po vyostření 

doklepnout obrat 

kormidlem 
4. příď jde přes osu větru 
5. dotáhnout cunnigham 
6. dotáhnout backstay 

 

1. mírně plynule vychýlit 

kormidlo 

2. mírně povolit kosatku, 

aby byla loď více 

návětrná 

3. pokud loď neztratí 

rychlost, s hlavní 

plachtou nehýbat 

4. pokud loď ztratí 

rychlost, musí se mírně 

povolit hlavní plachta  

i kosatka 

5. hned po obratu příliš 

neostřit, ale spíše nabrat 

rychlost a postupně  

se zvyšováním rychlosti 

jemně vyostřovat 

RE – silný vítr 
Z vlny 

1. povolit kosatku 
2. přitáhnout backstay 

Vše je v podstatě stejné  

jen pohyby musí být 
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(z vlny) 3. dtáhnout cunningham  

a otěž hlavní plachty, 

příď je před hřebenem 

vlny 
4. nechat loď vyostřit, 

vlna příď přehodí přes 

osu větru  
Z vlny 
5. počkat na další vlnu 
6. dotáhnout kosatku 
7. povolit back stay, 

cunningnam, otěž 

hlavní plachty 

 

razantnější.  

Hlavně kosatka se už na 

začátku manévru povolí, 

aby loď byla hodně 

návětrná a vyrovnalo  

to tlak od vlny (vln). 

Manévr by měl být 

proveden tak aby obrat 

nastal právě na vrcholu 

vlny a jízdou z vlny dolů 

po obratu nabrali rychlost. 

 

 

RE – silný vítr 

(přes 20 uzlů) 

Do vlny 

1. dotáhnout kiking 

2. na hřebeni vlny loď 

nechat vyostřit, hřeben 

vlny přehodí příď přes 

osu větru 

Z vlny 

3. povolit Viking 

4. vypumpovat vodu 

 

Vše je stejné, jen pohyby 

musí být daleko 

razantnější.  

Hlavně kosatka se už na 

začátku manévru povolí, 

aby loď byla hodně 

návětrná a vyrovnalo  

to tlak od vlny (vln). 

Manévr by měl být 

proveden tak aby obrat 

nastal právě na vrcholu 

vlny a jízdou z vlny dolů 

po obratu nabrali rychlost. 

 

Halza – slabý vítr 

 

1. povolit výtah  

na kosatce 
2. přitáhnout hlavní 

plachtu 
3. odpadnout na osu větru 
4. halza - hlavní plachta 
5. halza – kosatka 
6. vytáhnout kosatku zpět 

nahoru 
7. povolit hlavní plachtu 

 

1. pomalu přitáhnout 

hlavní plachtu 

2. částečně zatáhnout peň 

tak, aby konec 

nezasahoval  

do předního stěhu 

3. kormidlem pomoci  

do směru  

4. rukou přetáhnout ráhno 

na druhou stranu - 

halza 

5. halza - kosatka 

6. ihned vytáhnout peň 

(kosatku) 
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Halza – střední 

vítr 

 

1. přitáhnout hlavní 

plachtu 
2. odpadnout na osu větru 
3. halza - hlavní plachta 
4. halza – kosatka 
5. povolit hlavní plachtu 

 

1. přitáhnout hlavní 

plachtu 

2. přitáhnout plachtu 

otěžemi 

3. zatáhnout peň,  

aby nezasahoval  

do předního stěhu 

4. odpadnout na osu větru 

5. halza – hlavní plachta 

6. halza – kosatka 

7. ihned vytáhnout peň 

(kosatku)  

 

 

 

 

 

Halza – silný vítr 

 

Počkat na velkou vlnu 

1. povolit kiking 

2. přitáhnout otěž 

3. z vlny odpadnout přes 

osu větru 

4. halza - hlavní plachta 

5. v okamžiku zakryti 

kosatky hlavní 

plachtou - halza 

kosatka 

6. vše se musí stihnout 

 na jedné vlně, jinak 

hrozí spinout 

7. dotáhnout Viking 

 

Vše je stejné, jen pohyby 

musí být razantnější.  

 

Tabulka číslo 3: Porovnání rozdílů ovládání lodí 
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6  Diskuze 

 

 Do této práce byly vloženy informace z různých publikací, webových zdrojů, 

ale i z vlastních zkušeností. Tato práce tak poskytuje ucelený přehled informací o 

jachtingu tělesně postižených, které jsou v běžné praxi, dá se říci, nedostupné.  

 V první řadě jsem se zaměřila na historii sportu handicapovaných, když jsem 

však hledala informace o jachtingu handicapovaných, množství dostupných informací 

se rapidně zúžilo. Jediným zdrojem, kde je poskytováno drobné množství informací 

k jachtingu handicapovaných, jsou webové stránky. Tyto stránky nejsou v českém 

jazyce. Bohužel ani žádná literatura o jachtingu handicapovaných v českém jazyce 

dosud není. Proto jsem informace sbírala především od našich reprezentujících tělesně 

postižených jachtařů.  

 Na základě pozorování bylo zjišťováno, jaké nároky jsou kladeny na přípravu 

lodě. Tato práce potvrzuje, že i přes různé handicapy se mohou lidé s tělesným 

postižením věnovat i tomuto sportu. Tento sport pouze dokazuje, že je náročnější na 

zázemí, jelikož jsou závody oproti jiným sportům, vícedenní a protože je to aktivita 

v přírodě, je i náročnější s ohledem na přístup tělesně postižených k jednotlivým 

úkolům tohoto sportu. Je tím myšleno to, že závodník musí loď dopravit k vodě, musí ji 

ustrojit, manipulovat s ní, spustit do vody, ukotvit, atd. Dá se tedy říci, že je tento sport 

nesrovnatelný v náročnosti na tělesně postiženého sportovce a jeho doprovod, oproti 

jiným sportům, například pink-ponku, lukostřelbě a podobně. 

 Je proto nutné přikládat patřičnou pozornost vybavení jednotlivých jatklubů, 

kde je potřeba vybudovat bezbariérové přístupy k vodě, do kluboven, sociálního zázemí, 

atd. Velmi důležité je také, vzhledem k finanční náročnosti tohoto sportu, podporovat 

tyto závodníky, případně i kluby, které pro tyto závodníky pořádají regaty. 

 Nejdůležitější roli hraje právě zvládnutí přípravy jednotlivého závodu. Dá se 

tedy říci, že každý závodník má svou techniku a taktiku na přípravu lodě nebo i sebe 

sama na závod. Ale z mého pozorování vyplývá, kam až sahá samostatnost 

pozorovaného tělesně postiženého jednotlivce. D.B. potřebuje neustálou asistenci při 

přípravě lodě a sebe samotného na závod, oproti němu si A.S. ve většině případech 

vystačí na přípravu sám. Samozřejmě, že jeho tělesné postižení mu některé situace dosti 

stěžuje, ale ve výsledku je jasné, že si je A.S., byť s větší časovou náročností, vyřeší 
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sám. Tyto výsledky si lze vysvětlit omezeností tělesným postižením jednotlivých 

jachtařů. 

 Jelikož je A.S. díky svému tělesnému postižení, dá se říci plně samostatný, je 

pro něj závod náročnější. Přeci jen je přeprava, ale i příprava lodě fyzicky náročná. 

Oproti tomu má D.B. asistenta, který všechnu přípravu lodě zastane za něj. 
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7  Závěr 

 

 Jedním ze čtyř úkolů práce bylo charakterizovat dva vybrané tělesně postižené 

sportovce. Dalším úkolem této práce byla charakteristika jednotlivých oblastí závodního 

jachtingu tělesně postižených. Jsou zde popsány jednotlivé oblasti, které mohou činit 

tělesně postiženým jachtařům problémy. V návaznosti na tento úkol byla vytvořena 

tabulka s porovnáním dopomoci u dvou tělesně postižených sportovců. V této tabulce je 

přehledně vidět komplikace sportovce v jednotlivých oblastech, kde je nutná dopomoc. 

D.B. potřebuje dopomoc ve třinácti případech ze šestnácti. Tři případy jako je fyzická 

příprava, taktická příprava a doprava lodě na závod a ze závodu zvládá bez dopomoci. 

Oproti tomu A.S. potřebuje pomoci v pěti případech ze šestnácti. Jeho tělesné postižení 

mu ostatní plnění úkolů umožňuje. Je zapotřebí dopomoci při finančním zabezpečení, 

nakládání lodě, vykládání lodě, zandávání a vyndávání stěžně.  

 Dalším naším úkolem bylo porovnat rozdíly technického řešení lodí dvou 

vybraných sportovců. Každé tělesné postižení si žádá jinou úpravu lodě. Tyto jednotlivé 

úpravy jsme během závodů a tréninků sledovali, aby bylo možné zjistit, jaké mají 

využití a následné řešení problému jednotlivých závodníků. Tato jednotlivá řešení byla 

detailně popsána a porovnána v tabulce. Výsledkem tohoto pozorování bylo shrnutí, že 

jednotlivá tělesná postižení přináší nutnost určitých úprav na lodi. Loď se s těmito 

úpravami jinak ovládá. 

 Posledním úkolem bylo porovnat samotné rozdíly ovládání lodí. Tyto rozdíly 

se týkají především manévrů, jako je obrat a halza. Zde je možnost porovnání, že 

jednotlivé úpravy lodí sebou přinášejí i různá úskalí v samotném ovládání. V  

 Závěrem můžeme konstatovat, že existuje spousta úprav a doplňků pro tělesně 

postižené. Díky těmto úpravám lze tělesně postižené zařadit do závodního jachtingu. 

Tyto úpravy jim usnadňují jednotlivé úkony, ale nedokáží řešit jednotlivé problémy 

sami o sobě. K samotnému závodění tělesně postiženého je nutná dopomoc asistenta, 

jehož pomoc je velmi důležitou součástí jachtingu tělesně postižených. 

 Doufáme, že tato práce přispěje k rozšíření jachtingu tělesně postižených na 

našich vodách. 
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11 Přílohy 

 

Příloha 1: Vlajková abeceda závodního jachtingu 

 

ZNAMENÍ ODKLADU 

Název Vlajka 
Zvukový 

signál 
Vysvětlení 

AP 
 

↑•• ↓• 

 Nestartované rozjížďky 

jsou odloženy. Vyzývací 

znamení bude dáno 1 minutu 

po spuštění, pokud v tomto 

okamžiku není rozjížďka opět 

odložena nebo přerušena. 

AP nad H 

 

 

↑•• 

Neodstartované 

rozjížďky jsou odloženy. 

Další znamení na břehu. 

AP nad A 

 

 

↑•• 

Neodstartované rozjížďky 

jsou odloženy. Tento den 

se více nezávodí. 

AP nad 

vlajkou 

číslice  

1 – 6 

1 2  3

4  5

6  

↑•• ↓• 
Odklad o 1 - 6 hodin od plánovaného 

času startu. 

Vlajky – ZNAMENÍ PŘERUŠENÍ 

Název Vlajka 
Zvukový 

signál 
Vysvětlení 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Code_and_Answer.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Code_and_Answer.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hotel_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Code_and_Answer.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alpha_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:1-Unaone.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2-Bissotwo.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:3-Terrathree.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:4-Kartefour.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:5-Pantafive.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:6-Soxisix.svg


 
 

N 

 

↑••• ↓• 

 Všechny odstartované 

rozjížďky jsou pozastaveny. 

Návrat do startovního 

prostoru. Vyzývací znamení 

bude dáno 1 minutu po 

spuštění, pokud v tomto 

okamžiku rozjížďka není opět 

přerušena nebo odložena. 

N nad H 
 

 

↑••• 

Všechny 

rozjížďky jsou přerušeny. 

Další znamení na břehu. 

N nad A 
 

 

↑••• 

Všechny 

rozjížďky jsou přerušeny. 

Tento den se více nezávodí 

Vlajky – PŘÍPRAVNÁ ZNAMENÍ 

Název Vlajka 
Zvukový 

signál 
Vysvětlení 

P 

 

↑• ↓- Přípravné 

znamení 

I a Z 

černá  

vlajka 

 

 

 

↑• ↓- 

I platí pravidlo 

30.1 ISAF 

Z platí pravidlo 

30.2 ISAF 

Černá vlajka 

platí pravidlo 30.3 ISAF 

Vlajky – OSTATNÍ ZNAMENÍ 

Název Vlajka 
Zvukový 

signál 
Vysvětlení 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:November_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:November_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hotel_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:November_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alpha_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Papa_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:India_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zulu_flag.svg


 
 

X 

 

↑•  Individuální odvolání. 

AP nad H 

 

 

↑•• ↓• 

První opakovač Všeobecné 

odvolání. Vyzývací znamení 

bude dáno 1 minutu po 

spuštění. 

S 

 

↑•• Dráha byla zkrácena. 

L 

 

↑• 

Na břehu: 

Byla zveřejněna 

vyhláška pro 

závodníky. 

Na vodě: Připluj 

na doslech nebo 

následuj tento člun. 

Y 

 

↑• Oblečte 

osobní záchranné 

prostředky. 

Modrá 

vlajka 
 

 
Modrá vlajka nebo 

plamenec. Tento člun 

závodní komise je v 

pozici na cílové čáře. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Xray_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Substitute1st.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sierra_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lima_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yankee_flag.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sierra_flag.svg

