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I. Plavidla používaná pro rekreační potápění. 

Tato plavidla slouží k dopravě potápěčů na místo sestupu a lze je rozdělit zhruba do 

dvou kategorií: 

1. malé čluny, sloužící k bezprostřední přepravě častokrát již vystrojených 

potápěčů ze základny v poměrně krátké době (řekněme do dvou hodin) na místo potápění. 

2. výletní lodě (většinou nájemné - charter boats) skýtající částečný nebo úplný 

komfort pro jedno - i vícedenní výpravy do potápěčsky zajímavých oblastí („safari“). 

        K vedení větších lodí je ve většině zemí zapotřebí mít příslušnou licenci a znalosti a 

schopnosti, překračující rámec daný této publikaci, a proto se o nich zmíníme jen z 

hlediska činnosti potápěče na nich, nikoliv z hlediska jejich vedení. 

 

        Malé čluny. 

        Kromě rychlé přepravy k místu potápění a zpět slouží tato plavidla častokrát i jako 

improvizovaná pracovní plošina. Tomuto účelu dobře vyhovuje malý a stabilní člun-

obvykle s přívěsným motorem - schopný pojmout 4 až 8 osob. Pokud bychom měli dále 

roztřídit tuto kategorii plavidel, můžeme uvést např. následující rozdělení: čluny s pevným 

trupem a nafukovací čluny. 

        Čluny s pevným trupem nemusí být vždy stavěny přímo k potápěčskému využití a 

častokrát jde o plavidla určená původně k jinému účelu - rybářské, záchranné, vojenské 

čluny. Mají tedy rozdílné vlastnosti, avšak pevný trup jim dodává dobrou manévrovatelnost 

a odolnost vůči nárazům vln. Podle své konstrukce a pohonu se mohou pohybovat ve 

výtlačném nebo skluzovém režimu plavby. 

        Nafukovací čluny klasické, které jsou tradičními plavidly potápěčů, jsou na rozdíl 

od člunů s pevným trupem obvykle stabilnější a mají schopnost udržet se na hladině i v 

případě jejich převržení. Jejich nevýhodou je horší manévrovatelnost a nebezpečí 

poškození ve větším vlnobití. Jsou určeny převážně pro plavbu ve skluzu, avšak jejich 

využití je značně odvislé od pohonné jednotky, zátěže a povětrnostních podmínek. 

        V posledních letech jsou stále častěji k dispozici nafukovací čluny s pevným trupem. 

Ty jsou sice na rozdíl od původních nafukovacích člunů méně skladné, avšak spojují 

výhody obou typů a objevují se jejich speciálně potápěčské verze. 
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                                Obr. 1. Nafukovací člun - klasický 

         

 Vedle stability a nepotopitelnosti je další výhodou klasických nafukovacích člunů 

dobrá skladnost a snadný transport po cestě i k vodě. Hlavními součástmi člunu jsou 

(obr.1 ): 

     -nosné nafukovací okraje-pontony, které se obvykle skládají z více komor a mohou 

mít navíc vnitřní duši a vnější obal, z nichž oba jsou plněny vzduchem odděleně: obojí 

zvyšuje bezpečnost pro případ proděravění. 

      -zrcadlo - pevná záďová část sloužící k uchycení závěsného motoru. 

      -měkké dno s kýlem, který bývá někdy rovněž nafukovací. 

      -podélná kostra s podlážkami, vyztužující trup člunu. 

      -obvykle přední stříška k uložení věcí, které je dobré chránit před vodní tříští. 

        Nafouknuté okraje člunu tvoří rovněž přirozené místo k usednutí osádky. Na druhé 

straně jejich šířka zmenšuje využitelný vnitřní prostor člunu a tvoří rovněž určitou překážku 

pro výstup z vody. 

     Dostatečnou tuhost dodává člunu jejich naplnění vzduchem na předepsaný tlak: 

nesmíme však zapomenout na tepelné změny v důsledku působení slunečních paprsků či 
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studené vody ! 

 

 

 

 

 

 

                                 

     Obr. 2. Nafukovací člun s pevným trupem 

         

 Nafukovací čluny s pevným trupem (obr. 2) mají pevný trup ve tvaru písmene V 

vyrobený ze zpevněného plastiku a obepnutý bočními nafukovacími válci. Řízení je 

obvykle umístěno vpředu nebo na centrálním panelu ve středu většího člunu. Tyto čluny 

nejsou samozřejmě snadno přenosné, avšak velmi snadno se jimi manévruje, a to (na 

rozdíl od klasických) i při plavbě ve skluzu. Jejich větší verze bývají vybaveny i dostatečně 

chráněným prostorem pro poměrně složité navigační přístroje včetně sonarů a indikátorů 

kovů. Jsou rovněž ve výbavě některých pobřežních hlídek a dokonce prý existuje i 

armádní verze, která se může rychle změnit v miniponorku. 

         

 V dalším se budeme věnovat vybavení člunu a jeho použití. 

        Motor je tím nejvhodnějším pohonným prvkem potápěčského plavidla - budeme se 

věnovat nejčastěji používanému motoru závěsnému. 

     Podle velikosti člunu (a samozřejmě i hloubky kapsy) se výkony používaných 

motorů pohybují mezi 2 a 110 kW (3 až 150 k). Při volbě motoru je nutno vzít v úvahu že 

      - plavba ve skluzu je nejen rychlejší, ale i úspornější 

      - motor pracující při polovině svého maximálního výkonu běží obvykle úsporněji a 

méně se opotřebovává. 

       Malý člun, obsazený čtyřmi plně vystrojenými potápěči, je možné dostat do skluzu 

pomocí motoru o 20 kW (25 k), zatímco větší (4 - 5 metrů) bude k tomu potřebovat motor o 

výkonu 30 kW (40 k). 

     Pro výtlačnou plavbu ovšem vystačíme i se slabším motorem. Většina výrobců 

člunů uvádí rovněž i maximální přípustný výkon motoru, jímž smí být člun opatřen            

(v případě nehody může být zanedbání tohoto pokynu příčinou problémů s pojišťovnou !). 

        Motor bývá ovládán buď řídicí pákou umístěnou přímo na něm nebo 

prostřednictvím dálkového ovládání (volant, páka plynu). Klasické nafukovací čluny 
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využívají obvykle slabších motorů (do 30 kW - 40k) a ty bývají ovládány pákou. U těchto 

člunů je pro hladkou plavbu výhodné mít těžiště více vzadu. Navíc se při nárazech za 

plavby ve skluzu poněkud deformuje celý člun a při použití dálkového ovládání jsou 

ovlivňovány jeho lanové převody. To samozřejmě neplatí pro nafukovací čluny s pevným 

trupem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

   

    Obr.  3.  Části závěsného motoru. 

 Motor je uchycen na zrcadle člunu - výška zrcadla je důležitá pro volbu modifikace 

motoru. Při výšce zrcadla do 38 cm se používají motory o standardní délce hřídele 

("nohy"), kdežto pro vyšší zrcadlo je nutno použít tzv. prodloužené varianty. 

        Při správném uchycení motoru na zrcadle by se za plavby ve skluzu měla 

antikavitační deska (obr. 3) na spodní části "nohy" motoru nacházet těsně pod hladinou. 

Je-li výše, dochází ke kavitaci přisáváním vzduchu ke šroubu, zvyšují se otáčky motoru při 

klesající rychlosti člunu a může dojít k "přetočení" motoru. Velmi důležitý je rovněž úhel 

nastavení motoru vůči zrcadlu, jak je znázorněno na obr. 4, bez tlačení přídě (1) nebo 

zádě (2) pod vodu. 

        Je rovněž nutno pojistit motor proti jeho ztrátě v případě samovolného uvolnění 

úchytných šroubů např. lankem: nejjistější je ovšem jeho dodatečné uchycení šrouby skrz 
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zrcadlo. 

 Hnací šrouby (vrtule) mohou mít různé stoupání (je to vzdálenost, o kterou by se 

šroub posunul při jedné obrátce v tuhém prostředí), avšak doporučuje se užívat 

standardního k určitému motoru. Tak například motor o 30 kW (40 k) využívá standardního 

stoupání 13 palců (13 ∙ 2,54 cm), avšak lze k němu obdržet i šrouby se stoupáním 10 a 17 

palců. Obecně platí, že čím větší stoupání, tím větší je i zátěž na motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr.  4. Nastavení sklonu motoru na zrcadle. 

         

       Vývod z převodovky motoru na šroub bývá k zabránění poškození převodovky, 

případně lopatek šroubu, při nárazu na pevnou překážku proveden dvěma možnými 
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způsoby: 

        1. pomocí střižného kolíčku (obr. 5). 

        2. pomocí gumové spojky mezi lopatkovou a středovou částí šroubu (obr. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

    Obr. 5. Propojení se střižným kolíčkem 
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    Obr. 6. Propojení gumovou spojkou 

         

        Ve dvoutaktních závěsných motorech je jako paliva využito směsi benzinu a oleje, 

který je k tomuto účelu určen. Je třeba si uvědomit, že motocyklové dvoutakty, chlazené 

vzduchem, pracují při vyšší teplotě než závěsné motory, chlazené vodou, a tudíž nelze 

předpokládat, že použité směsi se budou shodovat. Vliv oktanového čísla použitého 

benzinu je zanedbatelný. Poměr oleje k benzinu ve směsi se pohybuje mezi 1:10 a 1:100 

a je vhodné, aby byl vyznačen na nádrži motoru. 

        Většina motorů má nádrž oddělenou od motoru samotného. Nádrž je nutno v člunu 

umístit na vhodné místo a pokud se takové našlo na přídi (např. pod stříškou), pak je 

nutno dbát na to, aby nebyl přerušen přívod paliva. Volbu stálého místa pro nádrž a její 

pevné uchycení pro případ vlnobití lze jen doporučit. 

        Startování menších motorů se obvykle provádí ručně pomocí startovací šňůry, větší 

jsou vybaveny elektrickým startérem a ručně se startují jen v případě nouze. Všechny mají 

snadno dosažitelný vypínač (přerušovač elektrického okruhu) a častokrát bývají opatřeny 

zařízením k automatickému zastavení motoru v případě vypadnutí obsluhy z člunu, 

uchyceným k zápěstí obsluhy. Jen malé motory nemají možnost zařadit neutrál a zpětný 

chod (ke zpětnému pohybu člunu je pak nutno otočit celý motor). 
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       Obr. 7. Přívod paliva 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 8. Uvolnění zavzdušňovacího šroubku, načerpání paliva 

 Před startem motoru je nutno zkontrolovat množství paliva, je - li dostatečné, zbavit 

přívody paliva nečistot a nasadit je na příslušný vývod (obr. 7). Po uvolnění 

zavzdušňovacího šroubku (!) v uzávěru nádrže (obr. 8) je nutno ručním čerpadlem 

načerpat palivo do karburátoru (balónek čerpadla musí ztuhnout). Rychlostní páka musí 

být v poloze NEUTRAL a je-li to nutné, musí být v pracovní poloze i páčka sytiče, kterou je 

nutno co nejdříve po startu přesunout do polohy normálního chodu. 

        Jeden pokus o nastartování motoru elektrickým startérem by neměl trvat déle než 

asi dvacet sekund. Používá – li se startovací šňůry, je důležité udělat si pro pohyb lokte 

dostatek místa, a to nejlépe slovně !  

        Pokud po nastartování zůstává motor po delší dobu na volnoběhu, je vhodné občas 

přidat plyn, aby se svíčky nezanášely olejem.  

 U většiny motorů musí začít z příslušné trysky začít vytékat chladicí voda (obr. 9): 

není-li tomu tak, je to známkou poruchy. Další upozornění se týká uzávěru motoru, který 

zabraňuje zvednutí motoru z vody při zpětném chodu šroubu a musí být při zpětném 

chodu zajištěn. V případě nutnosti plavby v mělké vodě je vhodné, aby byl při chodu 
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dopředu uvolněn a umožnil sklopení motoru při případném nárazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Obr. 9. Výtok chladicí vody 

  

        Porucha motoru na moři může být - obzvláště při zhoršeném počasí - velmi 

nepříjemná. K jejímu odstranění by vždy měly být k dispozici následující náhradní díly a 

nářadí : 

        - náhradní svíčka se správně nastavenými kontakty. 

        - klíč na svíčky (je vhodné, aby byl - stejně jako i další nářadí - opatřen úvazkem k 

uchycení na zápěstí !). 

        - střižný kolíček nebo náhradní šroub s vhodným klíčem. 

        - kleště a menší francouzský klíč. 

        - velký a malý šroubovák. 

        - izolační páska. 

        - rezervní přívod paliva nebo alespoň konektory. 

        - náhradní startovací šňůra. 

        - čistý a suchý hadr. 

        Zastaví- li se motor nebo nejde - li nastartovat, pak s největší pravděpodobností je 



 12 

(stejně jako u automobilu) závada v přívodu paliva nebo v elektrickém vybavení motoru. 

        Někdy lze o tom rozhodnout již podle charakteru zastavení motoru: nedostatečný 

přívod paliva se projeví obvykle nejprve ve zhoršení chodu motoru, kdežto závada v 

elektřině se projevuje náhlým zastavením motoru (vypoví-li jedna ze dvou svíček 

dvouválcového motoru, je to výjimka potvrzující pravidlo !). 

        Při kontrole přívodu paliva především zkontrolujeme zda 

       - nemáme prázdnou nádrž. 

       - jsou správně napojeny oba konce přívodu paliva. 

      - je uvolněn zavzdušňovací šroub v uzávěru nádrže. 

       - není blokován (stlačen) nebo přeseknut přívod paliva. 

     Dopadla-li tato kontrola negativně, pak je dobré po sundání krytu motoru 

zkontrolovat, zda není zanesen palivový filtr. Zmáčknutím pumpičky se lehce přesvědčíme 

o tom, zda palivo ke karburátoru vůbec přichází. Zásah do karburátoru by neměl být na 

moři prováděn a pokud přece jen, měl by být omezen na vyčištění trysek, což by mělo být 

provedeno opatrně a zasvěcenou osobou. 

        Hledání závady v elektrickém obvodu při použití akumulátoru je vhodné zahájit u 

jeho kontaktů. Rovněž je dobré zkontrolovat kontakty automatického vypínače a provést 

kontrolu viditelné části vedení a jeho kontaktů. 

        Dalším logickým krokem je kontrola zapalovacích svíček, především jejich elektrod, 

na zanesení olejem, jejich opálení a jejich rozteč. Přiložením svíčky ke kostře motoru a 

startováním lze zjistit, je-li funkční (jiskří) (zde je nutno upozornit na to, že má - li motor 

elektronické zapalování, musí být při zkoušce svíčka určitě dobře ukostřena !). 

        Není-li svíčka funkční a samotná je v pořádku, může být závada v zapalovací cívce, 

v přívodech od ní nebo v přerušovači: k jejímu odstranění potřebujeme příslušné náhradní 

díly. 

        Zvýší-li se za plavby náhle otáčky motoru a pohyb člunu se zpomaluje, jde 

pravděpodobně o ustřihnutý kolíček šroubu. Velké vibrace motoru svědčí o poškození 

šroubu. 

        Po ukončení provozu na moři je především zapotřebí propláchnout sladkou vodou 

chladicí systém - v jachetních přístavech jsou k tomu určeny speciální nádrže a lze 

doporučit provedení této operace s demontovaným šroubem. Vnější kryt motoru se 

opláchne sladkou vodou a blok motoru se vyčistí hadrem. 

        K přezimování je navíc doporučeno provést následující základní úkony: 

        1.  Důkladně vyčistit blok motoru. 

        2. Vyšroubovat svíčky, do válců nalít trošku dvoutaktního oleje, simulovaným 
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startem zajistit jeho rozetření po stěnách válců a pístů a zašroubovat nové svíčky. 

        3. Utáhnout všechny volné šrouby a matice, očistit a nakonzervovat elektrické 

přívody. 

        4.  Promazat motor ve všech jeho mazacích bodech. 

        5. Vypustit olej z převodovky a zkontrolovat, zda do převodovky nevniká voda 

(pokud ano, má pak olej formu emulse). Je-li vše v pořádku, dolít nový olej (dolní otvor je 

vypouštěcí, horní označuje potřebnou hladinu oleje). 

        6.  Nevyužité palivo nemá být skladováno. 

 

        Kotva je součástí základního vybavení člunu a rovněž důležitým bezpečnostním 

prvkem - může zabránit rozbití člunu v příboji nebo jeho odvátí větrem na moře, drží člun 

přídí k vlnám atd. Navíc je potápěči využívána k uchycení na zajímavém místě a k sestupu 

samotnému: takové využití kotvy ovšem omezuje využití plavidla k rychlému zásahu, 

pokud se na konci kotevního lana nenachází bójka ! 

        Kotevní zařízení se skládá z lana, řetězu a kotvy samotné.  

 Lano by mělo být nylonové, o dostatečné pevnosti, ale i o dostatečném průřezu, 

aby se s ním dalo dobře zacházet i s mokrými a zkřehlými rukama. Proto by jeho průměr 

měl být alespoň 10 -12 milimetrů. Jeho délka by měla být alespoň dvojnásobkem hloubky, 

na níž hodláme kotvit a ve zhoršeném počasí je vhodné tuto délku zvětšit. Pro obvyklé 

potápění by měla vyhovovat délka lana okolo 100 m. 

        Řetěz by měl mít protikorozní povrchovou úpravu, měl by mít vhodné spojky a délku 

okolo 5 - 6 m. Propojuje lano s kotvou a jeho účelem je zajistit, aby směr tahu na kotvu byl 

co možná nejvíce rovnoběžný s povrchem dna (obr. 10). Z obrázku je rovněž patrné, že 

čím delší je lano, tím méně svisle působí tah na kotvu. Tíhu řetězu můžeme zvětšit 

přidáním závaží na dolní konec lana.  
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   Obr. 10. Řetěz kotvy zajišťuje podélný tah na kotvu. 

 Typy kotev jsou různé a každý z nich je vhodný pro jiný druh dna a lodi. Na člunu se 

nejčastěji využije následujících kotev: 

       - kotva pluhová (též CQR, obr. 11) drží dobře v bahnitém dně. 

       - kotva Bruceho (obr. 12) je lehčí a drží stejně jako CQR. 

       - kotva Danforthova (obr. 13) je vhodná do písku. 

       - kotva typu drak (na obr. 14 je vyobrazena její skládací verze) neudrží velký tah v 

bahně nebo písku, ale dobře drží - někdy až příliš dobře - na skále či na vraku. U skládací 

kotvy je nutné před vyhozením kotvy zajistit, že její ramena zůstanou roztažena, pojistným 

kroužkem a mít jistotu, že každý z osádky to umí ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr. 11. Kotva pluhová (CQR)          Obr. 12. Kotva Bruceho 

 

 

 

 

                 

 

 

 

      Obr. 13. Kotva Danforthova           Obr. 14. Kotva „drak“ (skládací) 

 

        Hmotnost kotvy pro menší člun  - do 5 m - by měla obnášet okolo 5 kg; pro delší 

čluny je zapotřebí kotvy o 10 kg. 

        Opačný konec kotevního lana je nutno uchytit ke člunu. I když se čelní madlo k 

přenosu člunu jeví jako přirozený úchytný bod, je pro tuto funkci samotné zcela nevhodné: 

tah totiž musí být přenesen na některý ze zcela pevných bodů člunu. Jedno z možných 

řešení se nabízí na obr. 15. Stačí však rovněž prostě uchytit lano karabinou nebo uzlem 
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na některý pevný bod - některé čluny již mají pro tento účel připraveno oko (obr. 16). 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

   Obr. 15. Upevnění kotevního lana ke člunu 

 

 Uskladnit kotvu v člunu je rovněž dobré provést promyšleně. Je vhodné mít pro 

kotvu připravenu speciální nádobu - nejlépe bednu z umělé hmoty - do níž je smotáno lano 

zatížené řetězem a kotvou samotnou. Na konci kotevního lana je dobré mít upoutanou 

bójku pro případ nutnosti rychlého odplutí z místa kotvení (obr. 17). 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 Obr. 16. Oko k uvázání kotvy  Obr. 17.  Uskladněná kotva s bójkou 

 

          Pro zakotvení na vybraném místě se doporučuje následující postup: 

        Připlout ze směru proti směru větru, příp. proti toku slapového proudu (volíme - 
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stejně jako v jiných případech - faktor o větším vlivu na pohyb člunu), zařadit neutrál a 

kotvu vyhodit těsně za požadovaným místem v okamžiku, kdy se pohyb člunu v původním 

směru zastaví: následný zpětný snos člunu zajistí, že se řetěz nebo lano nezapletou do 

ramen kotvy. 

        Kotvu je nutno spouštět rychle a po kontaktu s dnem lano popouštět v mírném tahu 

dále (čím více lana, tím menší svislý tah !) (obr. 18a). 

        Pro dostatečné uchycení kotvy na dně je dobré nakonec silně zatáhnout - to 

napomůže k zaboření listu kotvy do písku či bahna. Pak vyvážeme lano k vybranému 

místu člunu. Jistotu, že jsme skutečně pevně zakotveni, získáme vizuálním pozorováním 

bodů na pobřeží - a teprve potom zastavíme motor. První sestupová dvojice by měla 

zkontrolovat uchycení kotvy na dně. 

 

 

 

 

 

 

 

                               

   Obr. 18a. Spouštění kotvy   Obr. 18b. Vytažení kotvy 

        Pro zvednutí kotvy je prvním úkonem nastartování motoru. Pak se odváže kotevní 

lano od člunu a člun se přitahuje stálým tahem za lano ke kotvě - sílu tahu lze snížit 

pomocí motoru; pak však nesmí být lano "předjeto", aby se nezapletlo do šroubu 

(obr.18b). 

        Při lanu ve svislé poloze by se kotva měla uvolnit - alespoň teoreticky. Někdy se 

uvolní dodatečnými trhavými pohyby, někdy až po přeplutí člunu přes polohu, v níž je lano 

svislé. Nelze-li kotvu vytáhnout, je nutné zvážit stav potápěčů (prochlazení, dekomprese, 

zásoba vzduchu) a rozhodnout, zda uvolnit kotvu s jejich pomocí nebo ji prostě zabójkovat 

a odplout. 

        Takovou situaci pomůže obvykle vyřešit další pevné lanko upevněné ve středu 

kotvy a vyvázané k bójce, kterým je možno povytáhnout rameno kotvy zpod úchytu 

(obr.18c). 
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   Obr. 18c. Uvolnění kotvy pomocným lankem 

 

 Nouzové prostředky lze rozdělit dle toho k čemu slouží: 

       - pro provoz plavidla. 

       - signální. 

       - k ošetření členů osádky. 

        K prvním, kromě již uvedených prostředků k opravě motoru, patří prostředky k 

opravě člunu (v případě nafukovacího člunu jde především o možnost utěsnění či zalepení 

místa, jímž uniká vzduch - náhradní zátka či lepení), nádoba k vylévání vody z člunu a v 

neposlední řadě také alespoň 2 pádla. 

        Mezi signálními nouzovými prostředky by neměla chybět ruční svítilna a zrcátko a 

dále signální rakety, případně dýmovnice. 

        Lékárnička by kromě běžných prostředků používaných i v automobilu měla 

obsahovat i prostředky proti mořské nemoci a acylpyrin. Nezapomeňme na dostatečnou 

zásobu sladké vody a na potápěčském plavidle by neměl chybět křísicí přístroj. 

        Rozmístění věcí na plavidle by se mělo řídit ohledem na bezpečnost. Nádoba s 

kotevním zařízením nesmí být překryta jinými věcmi nebo zastrčena pod stříšku a pro 

případ velkého vlnobití by měla být upevněna ke dnu. Pod stříšku patří především věci, 

které by neměly být vystaveny působení vody, a to nejlépe ve vodotěsné krabici: náhradní 

díly, lékárnička aj., avšak snadno dosažitelné. Kromě toho se tam mohou nacházet další 

lana a zásoba pitné vody, případně náhradní zásoba paliva. 
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        Jedna věc je velmi důležitá: všechny věci ve člunu - plovoucí i neplovoucí - by měly 

být k němu uvázány pro případ převržení, a to alespoň tehdy, kdy lze očekávat větší vlny ! 

        Těžké potápěčské vybavení (přístroje, zátěže) by mělo být rozděleno v člunu 

rovnoměrně a chceme-li zabránit poškození nebo ztrátě drobnějších (obvykle nikoliv 

cenově !) součástí, lze jen doporučit jejich umístění do osobní plastikové krabice nebo 

alespoň do vaku, což navíc usnadní oblékání výstroje. 

        Rozmístění potápěčů zbývá nakonec - podstatné je rozmístit se rovnoměrně 

s ohledem na trim plavidla a rovněž nebránit ve výhledu kormidelníkovi. 

        Při nesení člunu k vodě je třeba chránit jeho gumové části proti proražení, zejména 

při pokládání člunu na zem. Ruční spuštění člunu na vodu a naložení věcí není 

problematické v místech, chráněných proti příboji. Při vlnobití je nutno dopravit člun tak 

daleko, aby ani naložený nedrhl o dno a na tomto místě ho při nakládání udržet v rukou 

nebo na kotvě, s níž někdo vyplaval do moře. 

        Podle počasí, teploty vody a vzdálenosti, kterou bude nutno uplout, se rozhodne, 

zda se obléci do obleku již předem. Vyplouváme-li z chráněné zátoky, je vhodné se 

přesvědčit o podmínkách na moři ! Malé čluny by neměly vyplouvat, přesahuje-li síla větru 

4 - 5 stupňů Beaufortovy stupnice (tzv. čerstvá bríza: 7 - 9 m /s). 

        Ještě před nastoupením osádky by měl kormidelník zkontrolovat: 

       - člun (nafouknutí, spoje v podlážce...) 

       - běh motoru 

       - naložení a rozmístění nouzových prostředků. 

         

 Odplutí od mola je jednoduché při větru vanoucím od pevniny. Pokud vane od 

moře, je asi nejjednodušší odplout od mola pozpátku a v bezpečné vzdálenosti člun otočit 

přídí proti větru. Další možnost spočívá v opatrném stočení zádě motorem do polohy 

kolmé k molu na laně, uvázaném k přídi, dále v současném otočení motoru na opačnou 

stranu, uvolnění lana a pokračování otočky na zpětný chod až do otočení člunu proti větru 

(obr. 19). 

 Je třeba si uvědomit, že při manévrech motor přesouvá záď člunu kolem přídě. 

Dalším faktorem je značná setrvačnost nafukovacího člunu, kterou však lze ovlivnit 

zpětným chodem motoru. Vše řeší dostatečná praxe, získaná za různých podmínek. 
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              Obr. 19. Odplutí od mola proti větru. 

 

  Malé čluny jsou obvykle určeny pro plavbu ve skluzu. K jejímu dosažení je nutno 

postupně zvyšovat rychlost člunu přidáváním plynu. Hydrodynamický vztlak způsobí 

nejprve vynoření a nadzvednutí přídě a při dalším zvyšování rychlosti se vlivem přesunu 

centra působení této síly k zádi příď opět skloní - tehdy je možné snížit výkon motoru aniž 

se sníží rychlost člunu. 

        Snížení rychlosti člunu se nesmí provést náhle prudkým přiškrcením plynu, což by 

mohlo vést k zalití člunu vlnou přes záď (to hrozí více člunům s pevným trupem než 

nafukovacím). 

        Za výtlačné plavby mají hlavní vliv na plavbu proudy - při dostatečně silném motoru 

lze jejich vliv snadno překonat. Za plavby ve skluzu, kdy je ponořena jen malá část člunu, 

má na jeho pohyb vliv hlavně vítr a to především v poryvech. 

        Při plavbě podél břehu je zapotřebí s motorem zacházet velmi obezřetně a volit 

rychlost člunu s ohledem na případné plavce nebo další potápěče a samozřejmě s 

ohledem na možnost nárazu na překážku. V takovém případě je zapotřebí, aby na přídi 

neustále sledoval okolí a dno alespoň jeden člověk. 

        Při hledání vhodného místa k zakotvení či potápění se může člun ocitnout v 
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omezeném prostoru, z něhož je nutno vymanévrovat (obr. 20). K perfektnímu provedení 

takové otočky je již zapotřebí jistých zkušeností. Nejprve stočíme motor do jedné krajní 

polohy,  krátce přidáme plyn a přeřadíme na neutrál. Když se příď začne stáčet, zařadíme 

zpětný chod, otočíme motor do protisměru a znovu krátce přidáme plyn (při zpětném 

chodu musí být zajištěn kolíček sklápění motoru !). Když se příď stočí do směru vhodného 

k výjezdu, přeřadíme na dopředný chod a vyplujeme. Manévr může být značně 

znesnadněn vlnami, větrem a stoupajícím dnem.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 20. Vyplutí z těsného prostoru.                  Obr. 21. Přiblížení k bóji.  

         

 Po připlutí na místo potápění se nám s hlediska umístění člunu naskýtají tři 

možnosti: 

       - místo je vyznačeno bójkou, ke které se lze upoutat 

       - zakotvíme na místě potápění 

       - vyvážeme se ke břehu nebo vytáhneme člun na pláž. 

        Pro potápěče je nejbezpečnější první varianta, případně druhá při použití bóje na 

konci kotevního lana, jelikož obsluha plavidla má při nich možnost rychle zasáhnout v 

případě ohrožení potápěčů. 

     Vyvázání nebo dokonce vytažení člunu na pláž omezuje nebo zcela vylučuje použití 

člunu při jakékoliv záchranné akci. 

        Připlutí k bóji je manévr, při kterém připlouváme k bóji ze směru, kterým vane vítr 

nebo teče proud (tzn. plujeme proti nim) a snižujeme rychlost (obr. 21). Pamatujme na to, 

že při všech manévrech s nafukovacími čluny je zvýšit rychlost mnohem snazší než ji 

snížit ! Již předem je nutno rozhodnout, na které straně člunu bóji vylovíme a mít po ruce 

úvaz – nejlépe s karabinou - k upoutání člunu.  

 O kotvení již byla řeč a tak jen jednu poznámku: je nutné zakotvit nad dostatečnou 
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hloubkou s ohledem na odliv a vlny a dát člunu dostatek prostoru k pohybu vypuštěním 

dostatečně dlouhého kotevního lana.  

 Kotvíme-li u břehu, k němuž se i vyvazujeme, je nutno kotvu vyhodit včas a 

vyvázání provést tak, aby se při pohybech člunu vázací lano neprodíralo (obr. 22). Příď 

směřuje obvykle proti vlnám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 22. Zakotvení a vyvázání proti větru. 

        Přistání nebo výsadek v příboji na pláži je poměrně nesnadná operace a vyžaduje 

spolupráci osádky, která musí včas vyskočit, člun zadržet a vytáhnout na pláž (obr. 22a). 

Je také možné přiblížit se k pláži na bezpečnou vzdálenost (než se začne vlna lámat) na 

kotvě, vyložit materiál, a pak se znovu vytáhnout na bezpečnější vodu. 
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    Obr. 22a. Přistání v příboji. 

 Před sestupem je nutné s potápěči dohodnout dobu potápění a s ohledem na proud 

i směr postupu. Pokud se potápěči hodlají vrátit ke člunu, je dobré postupovat proti proudu 

v první fázi ponoru, aby byli proudem snášeni při návratu. Při potápění ve větších 

hloubkách se doporučuje spustit s člunu do hloubky první dekompresní zastávky záložní 

přístroj. Člun by měl být po dobu ponoru potápěčů označen potápěčskou vlajkou („A“). 

Někdy bývá jako výzvy k ukončení ponoru (ohrožení života potápěče, zhoršení 

povětrnostních podmínek) dohodnut signál s člunu. 

        Vyzvedávání potápěčů se provádí podobným manévrem jako přiblížení k bóji. Na 

rozdíl od bóje je však potápěč snášen proudem stejně jako člun a je tedy nutno brát spíše 

ohled na směr větru. K potápěči se člun přibližuje ze závětrné strany, aby nedošlo k jeho 

"najetí" na potápěče, avšak tak těsně, aby člun nebyl od potápěče odvát, což se ve větru 

může stát velmi snadno. Pro tento účel je dobré mít po ruce několikametrový úvaz (např. 

příďový), kterého se potápěč přidrží. V každém případě je nutné, aby v blízkosti potápěče 

byl zařazen neutrál. K vyzvednutí přístroje nebo opasku je možné rovněž použít úvazku s 

karabinou. Je zcela samozřejmé, že ve volbě pořadí vyzvedávání potápěčů má naprostou 

prioritu potápěč v nouzi ! 

        Pokud se potápěči vynoří v blízkosti břehu, k němuž z nějakých důvodů nelze 

přirazit, je možné připlout do bezpečné vzdálenosti, hodit jim lano a malou rychlostí je 

odtáhnout na otevřenou vodu. 

 

 

 

 

 

 

            Obr. 23. Vyzvednutí potápěče v bezvědomí do člunu. 

         

Potápěče v bezvědomí je velmi nesnadné vytáhnout do člunu. Po sundání jeho těžké 

výstroje to lze provést pomocí lan přidržených u dna člunu tak, jak je to znázorněno na 

obr. 23. 

        Plavba v rozbouřeném moři je náročná. Při špatném počasí by se sice na moře 

nemělo vyplouvat, avšak i dobré povětrnostní podmínky se mohou na moři změnit rychle k 

horšímu. Při zvětšených vlnách je především zapotřebí snížit rychlost plavby, aby nedošly 

újmy ani člun ani osazenstvo, pro které je asi vhodnější usednout na dno člunu. Po vyjetí 
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na hřeben vlny je nutné udržovat rychlost tak, aby příď, nadnášená navíc větrem, 

neudeřila do prohlubně před následující vlnou. Je-li nutno měnit kurs, je třeba zvolit 

vhodnou  chvíli, kdy vlny dovolí stočit se z prohlubně na hřeben další vlny a sklouznout po 

její zadní části. Je hazardem otáčet se na hřebeni lámající se vlny, neboť hrozí převržení 

člunu. 

        Plavba na hřebeni vlny působí na osádku dojmem pomalé plavby, avšak opak je 

pravdou. Je zapotřebí uvážlivě měnit rychlost člunu tak, aby se příď "nezaryla" do vody 

před vlnou, která pak člun dožene a převrhne nebo naopak zpomalit, dochází - li k plavbě 

ve skluzu na hřebeni vlny. 

        Na moři může kromě potápěčských příhod dojít k dalším nouzovým situacím, mezi 

které patří především: 

     - muž přes palubu (man off board, MOB) 

     - převržený člun 

     - neovladatelné plavidlo. 

        Muž přes palubu je situace, kterou je nutno vyřešit co nejrychleji. Především je 

nutno ihned stočit motorem záď člunu na opačnou stranu, než na které dotyčný vypadl, 

aby nedošlo k poranění šroubem. V rozbouřeném moři je podstatné, aby se vypadnuvší 

neztratil z dohledu: proto musí být určen jeden člověk, který ho bude stále sledovat. 

Přiblížení a vytažení do člunu se řídí stejnými pravidly jako při sběru potápěčů. Za 

nepříznivého počasí se dá očekávat, že potápěči jsou oblečeni v oblecích, případně 

s vestou nebo žaketem. Nepotápěči by měli mít na sobě záchrannou vestu ! 

        Převržený člun je třeba dostat co nejdříve do normální polohy (samozřejmě tehdy, 

kdy máme jistotu, že člun naplněný vodou se udrží na hladině, což pro nafukovací čluny 

platí). Příďové úvazové lano se protáhne skrz boční madlo člunu, člun se natočí tímto 

bokem proti větru a na závětrnou stranu se vyšplháme za tahu za volný konec lana. Po 

zvážení se vítr dostane pod člun a napomůže k jeho opětovnému napřímení (obr. 24).  
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    Obr. 24. Napřímení člunu. 

 I kdybychom člun neotáčeli do správné polohy, měli bychom setrvat u něho, protože 

je na moři podstatně lépe viditelný než hlava osamělého jedince ! Při převržení oceníme 

to, že nouzové signální prostředky byly zabaleny ve vaku, který byl uvázán na lanku tak, 

aby je bylo možno snadno najít a použít. 

 Neovladatelné plavidlo (nejčastěji při poruše motoru) se stává hříčkou vln a větru. V 

rozbouřeném moři je možno zabránit jeho převržení použitím tzv. vodní kotvy. Je to vak z 

propustné tkaniny upevněný svými okraji na tuhém rámu, který je uvázán na lanu 

vypuštěném z přídě (obr. 25). Vodní kotva svým brzdicím účinkem zajišťuje, že člun je 

otočen přídí proti větru a vlnám. V případě nutnosti je možno místo ní použít i dostatečně 

pevné vědro.  Délka lana by měla zajistit, aby kotva byla v prohlubni vlny, je-li člun na jejím 

vrcholu (měla by být rovna polovině délky vlny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 25. Vodní kotva. 

        Při tažení neovladatelného člunu druhým se tažné lano uchytí co nejblíže přídi 

taženého plavidla a na zrcadlo táhnoucího (nejlépe karabinou). Jeho délka by v tomto 

případě měla být dostatečná k tomu, aby se obě plavidla nacházela současně na vrcholu 

či v prohlubni vln (je-li však tažené plavidlo zaplaveno a vodu nelze vylít, je nutno délku 

lana zkrátit, aby jeho příď byla zvedána). Osádka taženého plavidla sedí na zádi, jeho 

motor je vytažen z vody (sklopen). Je-li tažena plachetnice, uváže se lano co nejníže na 
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stěžeň a plachty se stáhnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obr. 26. Připlutí k molu proti větru (proti proudu).   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Obr. 27. Připlutí k molu po větru (po proudu). 

 Připlutí do přístavu by mělo být ohleduplné vůči ostatním plavidlům. K molu se 

bezpečněji přiráží proti větru nebo proti proudu - podle vlivnějšího faktoru (obr. 26). 

Slapový proud, tekoucí podél nábřeží, je dobře využitelný k těsnému přiblížení podél 

nábřeží. Vítr, vanoucí ke břehu, vyžaduje opatrné závěrečné přiblížení (obr. 27). Po 

přistání se vyvazujeme jako poslední adepti vyplutí (nejníže) a musíme zabránit 

vzájemnému poškození člunů (použít odrazníků). 

 

        Nájemné lodě. 

         Lodí speciálně stavěných pro rekreační potápění neustále přibývá. V horkém 

podnebí je častokrát využíváno "jednodenních" výletních plavidel bez ubytovacích, 
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případně stravovacích možností, která mají častokrát jen minimum potápěčského 

vybavení. Stále častěji se však vyskytují lodě, pronajímané k potápění, na kterých je 

současně zajištěno ubytování a stravování či přestavěná rybářská plavidla o délce          

15 -20 metrů. Bývají vybaveny kompresorem i dýchacími přístroji a pomocnými 

(nafukovacími) čluny. Někdy jsou k potápění nabízeny i plachetnice: je pravdou, že místo, 

které zabírá vybavení plachetnice a čas, věnovaný plavbě na vítr, neodpovídají vždy 

požadavkům potápěčů, a proto je tato možnost výhodná pro ty, kteří se věnují oběma 

koníčkům. 

        Pokud bychom měli možnost vybrat si loď, na které chceme strávit potápěčskou 

dovolenou, pak kromě dostatečného potápěčského vybavení by loď měla mít dostatečné 

prostory pro oblékání, ubytování a hygienu. Vyvarujme se lodi, na níž bychom měli být 

ubytováni na přídi a posádka více směrem na záď, jelikož v přídi jsou potíže, způsobené 

pohyby lodě ve zvlněném moři, největší. Pro speciální účely by měla být loď vybavena 

elektronickými navigačními a podmořskými lokalizačními prostředky. 

        Při potápění z nájemné lodě je zapotřebí postupovat dle určitého řádu, se kterým by 

měl vedoucí potápěč ostatní co nejdříve seznámit. Na palubě by mělo být dostatek 

prostoru k pohybu potápěčů. 

     Přístroje by měly mít na palubě své obvyklé místo a musí být zabráněno jejich 

pádu. Někdy lze pro uložení výstroje využít prostoru pod lavicemi na bocích lodě. Pro 

uložení méně citlivých součástí výstroje (ploutve...) by měly být na palubě uzavíratelné 

prostory. Jemnější součásti by se měly nacházet v osobních vacích, krabicích nebo 

bednách. Potápěčské obleky mají mít vyhrazen prostor k zavěšení, ve kterém schnou - v 

pěkném počasí lze k jejich vyvěšení využít zařízení lodě (avšak pozor, ať o takové 

vybavení nepřijdeme při poryvech větru !). 

        Důležitou součástí potápěčského vybavení lodě je výstupový žebřík, případně 

plošina (ta je použitelná jen na některých typech lodí a za mírného počasí, avšak pro 

výstup z vody je nejvhodnější) (obr. 28). Lanový žebřík je pro výstup potápěčů zcela 

nevhodný, lepší je běžný žebřík opatřený opěrkami a vůbec nejvhodnější je žebřík se 

středovým vedením. Je důležité, aby žebřík svými příčkami sahal alespoň 1 metr pod 

hladinu, aby na něj mohl nastoupit bez nesnází plně vybavený potápěč. Nejvhodnější je, 

nachází-li se na palubě alespoň jeden podpůrný člun, nejlépe nafukovací, který dopraví 

potápěče přímo na místo potápění, provede jejich sběr po ponoru a dopraví je zpět a který 

navíc může neprodleně zasáhnout v případě nouze. 
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  Obr. 28. Prostředky pro výstup z vody dle pořadí vhodnosti. 

        Kapitán lodě musí úzce spolupracovat s vedoucím potápěčem. Z hlediska kapitána 

vyhledávají potápěči obvykle pro loď nejnebezpečnější terény (tam je také největší 

pravděpodobnost nalezení vraků, skalisek, korálů a tudíž i úkrytů pro podmořskou faunu), 

avšak s tím by měl počítat. Při oblékání potápěčů musí být loď ustavena v takové poloze, 

aby se na nejmenší možnou míru snížily její výkyvy: těžko to lze zajistit při vzdouvání moře 

(vlivem větrů vanoucích v předchozí době nebo na jiném místě - též tzv. mrtvé vlnění), kdy 

vlny nemají určitý směr. 

        Sestupují-li potápěči pod vodu přímo z lodě, sestupují obvykle skokem ze dvířek v 

brlení lodě. Obzvláště ve vlnách musí potápěč od lodi co nejrychleji odplavat, aby nebyl na 

loď mrštěn. 

        Při sběru potápěčů by si měl být kapitán plně vědom toho, že potápěč je vydán na 

milost a nemilost působení proudu a větru, který snadno odvane člun i loď a že je 

nemilosrdně zmítán vlnami. Proto je zapotřebí, aby byl na palubu vytažen co nejdříve. 

Sběr potápěčů je nejvhodnější provést pomocí člunu. 
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        Pokud jsou potápěči vyzvedáváni přímo lodí, je nutné, aby se to dělo na závětrné 

straně, se zařazeným neutrálem a tak, aby potápěči museli plavat jen několik metrů. Pro 

nástup na žebřík si musí potápěč vybrat vhodnou chvíli, kdy je žebřík nejhlouběji, 

nastoupit a pevně se při výstupu přidržovat, aby nebyl smeten. Pod kolegou na žebříku je 

nebezpečné se zdržovat ! Povrchová osádka musí být připravena potápěči pomoci, avšak 

rychlost výstupu po žebříku je třeba ponechat na jeho schopnostech - pokud ovšem 

nehrozí bezprostřední nebezpečí dalšímu potápěči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. 29 a,b. Vyzdvižení potápěčů na loď.   

 

 Doplnění o zacházení s lanem. 

        Smotávání krouceného lana je ve směru kroucení snazší než v opačném. 

Smotávání ukončíme (obr. 30) tak, že volný konec lana několikrát omotáme kolem 

stočením vzniklých smyček příčně, poslední omot prostrčíme středem a prostrčené oko 

pak natáhneme na svazek a dotáhneme. 

 Na obr. 31 je znázorněno vázání uzlu, spojujícího lano s okem řetězu kotvy. 

        Obr. 32 ukazuje, jakým způsobem se provede uvázání lana na vazák. Lano se 

naloží na sebe několika omoty kolem ramen vazáku a teprve poslední smyčka se 

"podhodí" jako u lodní smyčky - totéž se provede na druhém rameni vazáku, chceme-li 
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úvaz dále pojistit. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

    Obr. 30.  Smotávání lana.    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 31. Uvázání lana ke kotevnímu řetězu. 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 32. Vyvázání lodě k vazáku. 

 

 Poznámka: V této stati není vyložena teorie plavební nauky, avšak vyskytl se pojem 
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plavby výtlačné a plavby ve skluzu. Pro ty, kteří nevědí, o co jde, uvádíme: 

        Výtlačná plavba je taková, při níž je ponor plavidla dán především hydrostatickou 

vztlakovou silou (ponor se řídí Archimedovým zákonem). Jde o plavbu při menších 

rychlostech a maximální dosažitelná rychlost závisí na délce plavidla. 

 Při plavbě ve skluzu je ponor plavidla určen především působením 

hydrodynamických sil - hydrodynamického odporu, který je důsledkem vysoké rychlosti 

plavidla. 
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II. Výňatek 

z Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři. 

 Uvedená úmluva vznikla na základě dohody zúčastněných stran v roce 1972 a od 

1. 6. 1973 byla otevřena pro přístup dalším. Pravidla v ní uvedená pod jednotlivými články 

se vztahují na všechna plavidla na otevřených mořích a na všech vodách s nimi 

spojených, po kterých mohou plout námořní lodě s možností jednotlivých států je ve svých 

teritoriích vhodně modifikovat. 

 Článek 2 (čl. 2) upozorňuje na to, že za plavidlo odpovědná osoba má dodržet 

taková opatření, která si vyžaduje dobrá námořní praxe a v případě nutnosti k odvrácení 

nebezpečí srážky i od dodržení těchto pravidel odstoupit.   

        V článku 3 úmluvy jsou definována jednotlivá plavidla - předpokládáme, že v našem 

případě jde o loď se strojním pohonem. 

       Každá loď musí vést nepřetržitě a zodpovědně vizuální a akustická pozorování    

(čl. 5). 

        Každá loď musí vždy plout bezpečnou rychlostí tak, aby mohla zabránit srážce 

případně i zastavením za všech okolností (čl. 6). 

        Činnost, podniknutá pro zabránění srážce, musí být včasná a dostatečná. Změna 

kursu či rychlosti musí být dostatečně velká, aby mohla být druhým plavidlem snadno 

zjištěna - je třeba se vyvarovat řady postupných změn kursu a rychlosti (změna kursu by 

měla obnášet alespoň 30 stupňů !) (čl. 8). 

        Totéž platí pro činnost lodi uvolňující druhé cestu (dání přednosti - čl. 16). Přitom 

loď, které je uvolňována dráha, musí pokračovat stejným kursem a rychlostí, pokud nejde 

o bezprostřední zabránění srážce (v tom případě nemá měnit svůj směr vlevo, má-li 

druhou loď po své levé straně, čl. 17). 

        Loď plující úzkým průplavem nebo plavební drahou se musí držet co nejblíže, jak je 

to možné, vnější strany plavební dráhy ležící po jejím pravoboku (čl.9., obr. 33). 

     Loď kratší 20 m (!) nebo plachetnice nesmí ztěžovat průjezd lodi, která může 

bezpečně plout pouze v hranicích plavební dráhy. (Totéž platí v tzv. systému rozdělené 

plavby, ve kterém je však kratším lodím umožněno využívat k plavbě pobřežní plavební 

zóny – čl. 10). 
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    Obr. 33. Lodě v úzké plavební dráze. 

     Předjíždění v plavební dráze je možné až po zvukovém signálu z předjížděné lodi 

povolující předjetí (viz zvukové signály pro manévrování). Žádná loď nesmí kotvit v úzkém 

průlivu (čl. 9). 

        Pořadí přednosti v plavbě: 

        1. - plavidlo, které není ovladatelné 

              - plavidlo s omezenou manévrovací schopností 

        2. plavidlo provádějící lov ryb 

        3. plachetnice 

        4. plavidlo se strojním pohonem. 

 Plavidlo z kategorie s vyšším pořadovým číslem musí uvolnit cestu plavidlu s nižším 

číslem. (Tedy plavidlo se strojním pohonem musí uvolnit cestu všem ostatním !).(čl. 18). 

        Přibližují-li se k sobě dvě lodi se strojním pohonem v přímém nebo téměř přímém 

směru tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí každá z nich změnit svůj směr plavby vpravo 

tak, aby míjela druhou loď po levé straně (obr. 34, čl. 14). 

        Jestliže se křižují kursy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí 
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srážky, musí loď, mající druhou loď po své pravé straně, uvolnit cestu této lodi a přitom se 

musí - pokud je to možné -vyvarovat křížení kursu před přídí druhé lodi (obr. 34, čl. 15). 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 34 a, b.  Vzájemné přednosti plavidel se strojním pohonem. 
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    Obr. 35. Přednosti a předjíždění. 

 Předjíždějící loď (tj. loď, přibližující se ke druhé ze směru, který je více jak 22,5 

stupně za travers - viz obr. 35) se musí držet mimo dráhu lodě předjížděné (čl. 13). 

 

 Světla předepsaná úmluvou musí být vystavována od západu do východu slunce, 

při snížené viditelnosti a je-li to uznáno za nutné. Znaky musí být vystavovány během dne 

(čl. 20). 

        Definice světel, jejich barva, umístění a sektory viditelnosti (čl. 21) jsou znázorněny 

na obr. 36. Na lodi kratší než 20 m mohou být boční světla zkombinována v jedné lampě 

umístěné nad podélnou osou lodě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

   Obr. 36. Definice základních světel. 

 

 Loď se strojním pohonem musí vystavovat světla, znázorněná na obr. 37- kruhové 

bílé světlo postačí jen pro loď kratší než 7 m s maximální rychlostí menší než 7 uzlů (asi 

13 km v hodině).(čl. 23). 
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   Obr. 37. Světla lodě se strojním pohonem. 

 Světla a znaky ostatních plavidel jsou zde uvedena především proto, že je nutné 

vědět, co lze v jejich blízkosti očekávat a jak se chovat. Barva znaků je černá. 

        Vlekoucí loď musí kromě základních vystavovat ještě další stožárová světla (jedno 

a je-li délka vleku větší než 200 m, pak dvě a ve dne tzv.dvoukužel) a světlo remorkérové. 

Vlečená loď musí být označena bočními a záďovými světly. Obzvláště je nutno dát pozor 

na vlečení částečně ponořených objektů označených bílými světly a případně dvoukužely. 

  Vlekoucí loď, která normálně neprovádí vlečné operace, musí označit spojení s 

vlečenou lodí - zejména osvětlit vlečné lano (obr. 38, čl. 24). 

        Plachetnice (obr. 39, čl. 25) musí vystavovat boční a záďové světlo a kromě nich 

může v blízkosti vrcholu stěžně vystavovat kruhová světla, z nichž horní je červené a 

spodní zelené. 

     Je-li loď kratší než 20 m, mohou být boční a záďové světlo zkombinovány do jedné 

svítilny nesené na nejlépe viditelném místě - např. na vrcholu stěžně - avšak pak nesmějí 

být použita kruhová světla (!).  
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    Obr. 38. Osvětlení lodí při vlečení. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 39.  Osvětlení a označení plachetnice a veslice. 



 37 

 

 Je-li plachetnice (ale i veslice) kratší než 7 m, stačí mít připravenu k použití svítilnu 

s bílým světlem. 

     Loď, plující pod plachtami a současně používající strojního pohonu, musí 

vystavovat vpředu na nejlépe viditelném místě kužel vrcholem dolů. 

        Loď provádějící lov ryb (obr. 40, čl. 26) vlečným zařízením musí vystavovat: 

zelené (horní) a bílé (spodní) kruhové světlo a dva kužely špičkami k sobě (lodi kratší než 

20 metrů místo kuželů stačí koš) a je-li delší než 50 m i zadní stožárové. Při pohybu vůči 

vodě i boční a záďové světlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

  

  

 

   Obr. 40.  Označení lodí provádějících lov ryb. 

   

 Lodě lovící jinak než vlečnou sítí musí vystavovat: červené (horní) a bílé (spodní) 

kruhové světlo a dva kužely špičkami k sobě (lodi kratší než 20 m místo kuželů stačí koš) 

a rozprostírá-li se lovné zařízení na více jak 150 m po hladině od lodě pak kruhové bílé 

světlo nebo kužel špičkou nahoru ve směru zařízení. Při pohybu vůči vodě rovněž boční a 

záďové světlo. Kromě uvedených světel mohou rybářské lodě vystavovat dodatečné 

světelné signály o své činnosti. 

        Dvě kruhová červená světla nad sebou nebo dvě koule nad sebou označují 
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neovladatelné plavidlo, tři kruhová světla (horní a spodní červená, prostřední bílé) nebo 

dvoukužel umístěný mezi dvěma koulemi svisle označují loď s omezenou manévrovací 

schopností (kromě lodě provádějící odminovací práce - ta je označena třemi zelenými 

kruhovými světly nebo koulemi na vrcholu a na koncích ramen kříže a další plavidla se k ní 

nesmějí přiblížit na méně než 1000 m) (obr. 41). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 41. Znaky a světla některých plavidel. 

 

        Plavidla, provádějící bagrovací nebo podmořské práce, vyznačují navíc stranu 

překážky dvěmi svislými kruhovými červenými světly nebo koulemi a stranu bezpečného 

průjezdu dvěmi zelenými světly nebo dvoukužely. Nelze-li to provést, mohou být 

potápěčské práce znázorněny kruhově viditelnou vlajkou "A". Kromě takových plavidel 

nemusí vystavovat uvedená světla a znaky plavidla neovladatelná či s omezenou 

manévrovací schopností kratší než 12 m (obr. 42, čl. 27). 

        Tři kruhová červená světla svisle nad sebou nebo svislý válec mohou označovat 

plavidlo omezené svým ponorem (obr. 41, čl. 28). 

        Lodivodské plavidlo ve službě musí nést dvě kruhová světla (horní bílé, dolní 

červené) svisle nad sebou. (obr. 41, čl. 29). 

        Zakotvené plavidlo musí vystavovat kruhové bílé světlo nebo kouli v přední části a 

je-li delší než 50 m, další stejné světlo na zádi a níže a případně navíc osvětlit své paluby 
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(delší než 100 m). Plavidlo nasedlé na mělčině vystavuje světla stejná jako při kotvení a 

kromě nich dvě svislá kruhová červená světla nebo tři koule nad sebou (dodatek neplatí 

pro plavidla kratší 12 m). 

     Uvedená světla nemusí vystavovat loď kratší než 7 m, nenachází-li se v místě 

obvyklé plavby dalších lodí (obr. 42, čl. 30). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr. 42. Označení lodí provádějících podmořskou činnost. 

 

        V dalším jsou uvedeny akustické signály pro manévrování a při snížené viditelnosti. 

Krátký tón (—) trvá asi 1 sekundu, prodloužený     (———) asi 4 - 6 sekund (čl. 32). 

        Úmluva předepisuje v čl. 33 akustické vybavení lodí. Přitom plavidlo kratší 12 m 

musí být vybaveno nějakým prostředkem pro podávání účinného zvukového signálu. 

        

  Signály manévrovací: 

     "měním svůj kurs vpravo" : .........(—) (jeden krátký tón) 

     "měním svůj kurs vlevo" : ..........(— —) (dva krátké tóny) 

     "dávám zadní chod" :................(— — —) (tři krátké tóny) 

     "hodlám předjet vpravo" :...........(——— ——— —) 
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     "hodlám předjet vlevo" :............(——— ——— — —) 

     "souhlasím s předjetím" :...........(——— — ——— —) 

     "nesouhlasím s předjetím!" :........(— — — — —) 

     loď přibližující se k zákrutu :.....(———). 

 

        Signály při snížené viditelnosti (čl. 35): 

(tyto signály musejí být podávány v intervalech kratší než 2 minuty) 

        Loď se strojním pohonem pohybující se vzhledem k vodě: (———) 

        Loď se strojním pohonem za plavby, ale nepohybující se vzhledem k vodě (tzn. se 

zastaveným pohonem):       (———2s———) 

        Plavidlo neovladatelné, omezené svým ponorem, plachetnice, vlekoucí plavidlo, 

plavidlo s omezenou manévrovací schopností, plavidlo lovící ryby (poslední dvě i na 

kotvě!):         (——— — —) 

        Vlečená loď, má-li posádku, po signálu z vlekoucí:  (——— — — —) 

        Zakotvené plavidlo musí v intervalech kratších než 1 minuta zvonit po dobu 5 s a je 

-li delší než 100 m také vzápětí vydávat signál údery na gong. Kromě toho může vydávat 

signál:          (— ——— —) 

     Loď nasedlá na dno navíc musí před a po zvonění podávat signál třemi výraznými 

údery na zvon. 

        Plavidlo kratší než 12 m nepodávající uvedené signály musí vydávat jiný účinný 

signál v intervalech kratších než 2 minuty. 

        Lodivod ve službě může navíc podávat signál:   (— — — —) 

 

        Signály pro upoutání pozornosti (čl. 36) světelné či zvukové může podávat jakákoliv 

loď, avšak nesmějí být zaměnitelné se signály z navigačního zařízení. 

 

       Nouzové signály (příloha IV.): 

     (upozorňují na nutnost pomoci - je však třeba si uvědomit, že se plavidlo, vzaté do 

vleku, může stát majetkem zachránce a je doporučeno těchto signálů využít jen v nouzi 

nejvyšší): 

        a) výstřel či výbuch v intervalu asi 1 minuty 

        b) trvalý zvuk mlhovým signalizačním zařízením 

        c) červené rakety či granáty jednotlivě vypalované 

        d) signál SOS (— — — ——— ——— ——— — — — ) jakkoliv podávaný 

        e) radiofonně vysílaný slovní signál "MAYDAY" (čteno mejdej) 
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        f) vlajkový signál složený z písmen N C (viz obrázek 43.) 

        g) signál sestávající ze čtvercové vlajky s koulí (či kouli podobného předmětu) nad 

ní nebo pod ní 

        h) plameny na lodi (např. hořící sud s hořlavinou) 

        i) červená ruční pochodeň nebo padáková raketa 

        j) oranžový dýmový signál 

        k) pomalé opakované zvedání a spouštění rozpažených paží 

        l-n) radiofonní, radiotelegrafický nebo radiobójový poplachový signál. 

        Pro pátrání ze vzduchu je navíc nouzovým signálem: 

        a) oranžově zbarvená plocha s černým čtvercem či kruhem 

        b) barevná skvrna na moři. 

 

        Z vlajkových signálů uvádíme ty zcela nejpodstatnější (obr. 43). Pokud jsou barvy 

někde uvedeny anglickými zkratkami, což je prospěšné pro čtení světel majáků z map při 

navigaci apod., pak Red je červená, White bílá, Green zelená, Yellow žlutá, Black černá, 

BLue modrá. 
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                                          Obr. 43. Důležité vlajkové signály. 

          III. Základy navigace. 

        Navigace se zabývá stanovením polohy některého objektu (lodě) a směru plavby. 

Budeme se zabývat základy tzv. navigace terestrické, která využívá význačných bodů, 

nacházejících se na pevnině nebo těsně nad hladinou. V dnešní době družicové navigace, 

používané k orientaci nejen na velkou vzdálenost, nýbrž i v obcích, se terestrická navigace 

může zdát zastaralou a zbytečnou, avšak právě ta může být pro potápěče na malém člunu 

poslední možností jak se dopravit například do prostoru chráněného před blížící se bouří. 

        Planeta Země má tvar blízký kouli. Každému místu na povrchu Země lze tudíž 

jednoznačně přiřadit dvě úhlové souřadnice - zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku (obr. 

44). Pro zjednodušení práce s hledáním polohy si můžeme představit povrch Země 

pokrytý síťovím myšlených čar, na kterých je jedna z těchto souřadnic konstatní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

   Obr. 44. Souřadnice polohy na zeměkouli.  

        Rovnoběžky jsou místa bodů o stejné zeměpisné šířce φ a jsou to kružnice, 

rovnoběžné s rovníkem, jejichž obvod se zmenšuje ve směru od rovníku k pólům, tj. ve 

směru růstu zeměpisné šířky. Jelikož zeměpisnou šířku měříme od rovníku (φ = 0°) k 

pólům (φ = 90°), může být zeměpisná šířka severní (North) a jižní (South). 

        Poledníky jsou místa bodů o stejné zeměpisné délce λ, což jsou velké kružnice, 

mající stejný obvod a procházející póly. Za základní (nultý) poledník byl vzat poledník 

procházející Greenwichem (tam je tedy λ = 0°) a další poledníky pak mají rostoucí 

zeměpisnou délku do λ = 180° směrem na východ (East) a na západ (West) od něj. 

Rovnoběžky a poledníky se protínají vždy pod pravým úhlem. 

        Mapa znázorňuje povrch Země v určitém místě. Povrch koule, jejíž tvar Země 

přibližně má, však nelze přenést na rovinnou plochu mapy aniž by došlo ke zkreslení 
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směrů nebo vzdáleností. Pro navigaci je nejvýhodnější využít takového způsobu přenosu, 

při kterém zůstanou zachovány směry (úhly). Takovou vlastnost (tzv. úhlojevné zobrazení) 

má tzv. Mercatorova projekce, která ze středu koule promítá body na jejím povrchu na 

povrch válce, jenž ji obaluje po rovníku (obr. 45). Z principu projekce plyne, že zkreslení 

délek je nulové na rovníku a roste se zvětšující se zeměpisnou šířkou, avšak směry se 

zachovávají (i rovnoběžky a poledníky jsou navzájem kolmé, jak již bylo řečeno). 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 45. Podstata Mercatorovy projekce. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 46.  Příklad stanovení vzdálenosti.  

        Naštěstí lze měření délek převést na měření úhlů tak, že se porovnávají 

vzdálenosti, odměřené na mapě, s úhlovými jednotkami (minutami) na východním nebo 
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západním okraji mapy (obr. 46.). Základní jednotkou pro měření délek (vzdáleností) je totiž 

1 námořní míle (Nm), což je délka odpovídající 1 úhlové minutě na zemském poledníku, a 

na okraji mapy můžeme odečíst počet úhlových minut připadající na odečtenou vzdálenost 

mezi dvěma místy. Protože je zkreslení délek úměrné zeměpisné šířce, je nutno porovnání 

provádět vždy na východním či západním okraji mapy a na stejné zeměpisné šířce, na níž 

byl proveden odečet, nikdy ne na severním či jižním okraji ! 

        Mapa ovšem má své základní měřítko, což je poměr délky úsečky mezi dvěma 

místy, znázorněnými na mapě, k jejich skutečné vzdálenosti. Pro příbřežní plavbu se 

používá map o měřítcích 1:300 000 až 1:25 000, větší měřítko (1:20 000) pak mají plány 

přístavů. 

        Kromě svého katalogového čísla by měla mapa obsahovat název zobrazované 

oblasti, jednotky hloubek a výšek, rok vydání a rok posledních oprav a údaje o magnetické 

deklinaci. Měla by zobrazovat objekty na pevnině viditelné z moře: majáky, bójky a 

navigační znaky. Hodnoty hloubek se vztahují k vůbec nejnižší úrovni, na kterou může 

klesnout hladina moře při odlivu (tzv. nula mapy - chart datum - CD). 

        Veličiny a jednotky, s nimiž se setkáme při navigaci, se mohou lišit od běžně 

užívaných. 

        K měření vzdáleností se používá již zmíněné námořní míle (Nm), které odpovídá 

délka 1852 m. Délka poledníku (obvod Země po velké kružnici) totiž při poloměru Země 

6378 km činí přibližně 4000 km. Z toho tedy na 1 stupeň připadá vzdálenost 4000 / 360 = 

111 km a na 1 úhlovou vteřinu 111 / 60 = 1852 m.  Pro kratší vzdálenosti se používá         

1 kabel, což je desetina námořní míle. 

        Rychlost bývá udávána v uzlech (knot - kn), což odpovídá 1 Nm za hodinu. K jejímu 

měření se obvykle používá tzv. logu, měřícího proudění vody. Bývá upevněn na trupu lodi 

nebo vlečen za lodí. I pokud se na člunu nenachází, není nesnadné odhadnout odečtem 

na mapě uplutou vzdálenost za určitý čas při konstantním výkonu motoru a k tomuto 

výkonu pak odhadnutou rychlost přiřadit. 

        Hloubky bývají obvykle udávány v metrech, avšak na některých britských a 

amerických mapách jsou vyznačeny v tzv. sázích (1 sáh = 1 fathom odpovídá 1,83 metru) 

a ve stopách (1 stopa = 1 foot odpovídá 0,305 m, 1sáh = 6 stop). Pak údaj 15 na takové 

mapě znamená 15 sáhů (27,5 m), kdežto údaj 1.5 (nebo také 1.5) znamená 1 sáh a 5 stop 

(3,4 m). Na mapě bývají znázorněny rovněž izobaty, což jsou čáry spojující místa stejné 

hloubky. 

        Měření hloubek se provádí echolotem nebo olovnicí - olovnice mívá ve spodní části 

důlek vymazaný lojem, v němž utkví částice dna. Na mapě totiž bývá - a to může být pro 
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potápěče obzvlášť zajímavé - popsán i charakter dna. 

        Výšky bývají udávány v metrech a výjimečně ve stopách a vztahují se obvykle ke 

střední výšce hladiny při springu (MHWS – viz stať o slapových jevech). 

        Směry a úhly bývají udávány třemi možnými způsoby : 

        V šedesátinové stupnici jsou úhly značeny od 000 (= 0°) odpovídající severu, přes 

090 (90°: E) a 180 (180°: S) až k 360 (360°: N). Aby nedošlo ke zmatení (záměně číslice 0 

a znaku stupně °, používá se k zápisu tří číslic (obr. 47). 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  Obr. 47. Šedesátinová stupnice.  Obr. 48. Kvadrantová stupnice. 

         

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

  

     Obr. 49. Dílkový systém 
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 Kvadrantová stupnice bere za základ sever (N) nebo jih (S) a od nich odečítá úhly 

ve východním (E) nebo západním (W) směru. Směry 030 a 283 v šedesátinové stupnici 

jsou tedy totožné se směry N30E a N77W ve stupnici kvadrantové (obr. 48). 

 Systém dílkový (point - bod, hrot) je mezi našimi jachtaři znám více jako "rumbový" 

a vychází z rozdělení 360° odpovídajících kruhu na 32 dílů. 1 dílek – point - pak odpovídá 

úhlu 11.25°. Pak 030 odpovídá přibližně NEbN (northeast by north, čili severovýchod k 

severu je přesněji 034) a 283 odpovídá  WbN (západ k severu) (obr. 49). 

 V souvislosti s udáváním směru ještě jedno upozornění: směr větru je dán směrem, 

ze kterého vane (severák ze severu), kdežto směr proudu je dán směrem ve kterém teče !  

 Ke stanovení směru na moři se používá kompas, nejčastěji magnetický. Natočení 

střelky nebo stupnice je způsobeno silami, jejichž zdrojem je magnetické pole. 

       Základem pro jeho činnost je působení magnetického pole Země. Bohužel však 

magnetické póly Země nejsou shodné s póly otáčení Země a aby situace byla složitější, 

tyto póly se s časem přesouvají. Znamená to, že střelka kompasu nemíří přímo k 

severnímu pólu, nýbrž je odkloněna o úhel, nazývaný deklinace d, na kterém se kromě již 

uvedených faktorů podílí také geologická stavba dna a pobřeží (obr. 50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 50. Poloha zeměpisného a magnetického severního pólu. 
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        Deklinace (angl. Variation, něm. Missweisung) může být v mapě udána více 

způsoby. Jsou-li na mapě vyznačeny dvě kompasové růžice s vnitřní pootočenou, pak tato 

vnitřní růžice vyznačuje deklinaci k určitému uvedenému datu. Nejčastěji je uváděna 

slovně, a sice jako její velikost a smysl (E, W), rok, pro který uvedený údaj platil a hodnota 

její roční změny jako přírůstek (increasing annually, jährliche Zunahme) nebo úbytek 

(decreasing annually, jährliche Abnahme), a to obvykle v absolutní hodnotě (poslední 

tvrzení neplatí např. pro polské mapy). Při práci s kompasem je výsledná deklinace kladná 

ve východním směru a záporná v západním. 

        Příklady: 

     1) v roce 2000 hledáme deklinaci s údaji Var.2°W(1997)incr.20´annually takto:   

2000 -1997 = 3.  Pak 3 ∙ 20´= 60´= 1° a d = (2+1)° W = -3° (= 3° W). 

 

     2)  při údaji Var.3°W(1996)decr.30´annually v roce 2000 počítáme: 

             2000 -1996 = 4, 4 ∙ 30´= 120´= 2°, d = (3 - 2)°W = -1° (= 1°W).  

poznámka: v německé mapě by údaj z předchozího příkladu vypadal následovně : 

Missw.3°West(1996),jähr.Abn.0.5°(W). 

 

        Dalším faktorem, ovlivňujícím střelku, je magnetické pole lodě samotné, způsobující 

odchylku zvanou deviace (δ). Magnetické pole lodě se totiž skládá s polem Země (viz 

obrázek 51) a odchylka je závislá na vzájemné poloze obou polí - tedy na směru osy lodě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 51. Příčina deviace.   Obr. 52. Stanovení deviace. 

Tuto odchylku je tedy nutno změřit pro každý směr lodě a stejně jako deklinace se bere 



 48 

jako kladná na východ a záporná na západ. 

        Deviace se stanovuje ze známého směru (např. znaky v zákrytu, tzv. náběžníky - 

viz dále), který se křižuje různými kursy a zjišťuje se údaj, který ukazuje kompas při jeho 

zaměření ve zmíněném směru (obr. 52). Vynesením odchylek od správné hodnoty vůči 

kursu lodě vznikne tabulka, z níž je možno vyrobit tzv. deviační křivku lodě (která však 

platí jen pro dané rozmístění nákladu). Při použití kompasu je možné najít na lodi místo s 

minimální nebo žádnou deviací. 

        Náměrem na některý objekt rozumíme zaměření kompasu na tento objekt a odečet 

hodnoty NK (náměr kompasový), kterou ukazuje. Chceme-li zjistit reálný náměr NR, pak 

musíme přihlédnout k odchylkám, způsobených deklinací a deviací a stanovit NR ze 

vztahu (obr. 53) 

                           NR = NK + d + δ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr.53. Vztah mezi náměrem kompasovým (NK) a reálným (NR). 

 

        Stanovení polohy v dohledu pobřeží se provádí pomocí ztotožnění výrazných 

objektů znázorněných na mapě a pozorovaných ve skutečnosti. Pokud po delší dobu 

pobřeží nesledujeme, může při uplutí větší vzdálenosti nebo při hustějším oparu snadno 

dojít k záměně takových orientačních bodů, a to někdy ke zcela dokonalé. 

        Ke stanovení vlastní polohy musíme vynést do mapy alespoň dvě tzv. poziční čáry. 

Poziční čarou rozumíme množinu bodů, na níž údaje, získané měřením, platí. Jsme - li 
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například schopni ztotožnit na mapě i ve skutečnosti dva význačné body, které se vůči 

nám nacházejí v zákrytu, pak poziční čarou je na mapě přímka procházející oběma body: 

někde na ní se musí naše plavidlo nacházet. Je-li možné totéž provést současně i pro 

další dva body, získáme další poziční čáru a my se pak nacházíme na jejich průsečíku. 

Pro dostatečnou přesnost je zapotřebí, aby se přímky protínaly pod ostrým úhlem ne 

menším než 30° (obr. 54 a). 

  Naše stanovení polohy nejlépe potvrdíme pomocí další poziční linie. Pokud 

všechny tři průsečíky splývají v jeden, je vše v pořádku. Naše měření však častokrát 

nebývá takto přesné a průsečíky tří čar vytvoří vrcholy trojúhelníka, jemuž se říká „třírohý 

klobouk“ (admiral´s hat, cocked hat) a jehož plocha je pak měřítkem nepřesnosti měření 

(obr. 54 b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 54 a. Stanovení pozice    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   Obr. 54 b. Přesnost stanovení pozice. 
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 Za poziční čáru je však možno považovat i izobatu (naměříme určitou hloubku), 

přímku z reálného náměru na určitý bod nebo kružnici se středem ve význačném bodu, 

známe-li svoji vzdálenost k němu (takovým bodem bývá obvykle maják). 

        V předchozím jsme si popsali metodu stanovení polohy pomocí zákrytů: tato 

metoda je použitelná tam, kde je dostatek význačných bodů, které se mohou překrýt. Je ji 

samozřejmě možno rovněž použít v kombinaci s další poziční čarou. 

        Metoda náměru na dva body je nejjednodušší a nejčastější (obr. 55). Náměr na 

bod se zjišťuje náměrovým kompasem a po provedených opravách se reálný náměr 

vynese do mapy jako přímka. Zjištěním náměru na dva odlišné body získáme průsečík 

dvou přímek udávající naši polohu. Stanovíme-li náměr na třetí bod, získáme 3 průsečíky 

a jak již bylo řečeno, velikost plochy takto vzniklého trojúhelníku charakterizuje přesnost 

našeho měření. 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 55. Metoda náměru na 2 body.  

 

 Stanovení polohy z náměru na tři body je možno provést i bez kompasových 

oprav nejpřesněji následovně: 

        Nejprve si vzpomeneme na školskou geometrii, v níž jsme se učili, že úhel nad 

tětivou kružnice je konstantní a že je roven polovině středového úhlu (obr. 56). To 
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znamená, že z kteréhokoliv místa na znázorněné kružnici vidíme spojnici dvou bodů AB,  

nacházejících se na téže kružnici, pod stejným úhlem α a ze středu kružnice vidíme tutéž 

spojnici pod úhlem 2α (a tyto spojnice vytvářejí ramena rovnoramenného trojúhelníku). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 56. Znázornění Thaletovy věty 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                      

     Obr. 57. Stanovení polohy z náměru na 3 body. 

        Vidíme-li tedy vzdálenost míst A a B pod úhlem α (tj. rozdíl kompasových náměrů -

nemusí to být náměry reálné ! - na body A a B je roven α ), vyneseme z nich na mapě 

přímky pod úhlem (90° - α) proti sobě. Jejich průsečík určí střed S kružnice o poloměru 

AS, na které se musíme nacházet (poziční čarou je kružnice). Pomocí třetího bodu C 

můžeme provést stejnou konstrukci pro body B a C a pak průsečík obou kružnic určuje 

naši polohu (obr. 57). 
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        Dovedeme-li dobře stanovit rychlost člunu, pak je možno stanovit naši polohu i z 

náměru na jeden bod a upluté vzdálenosti tak, že stanovíme náměr na význačný bod v 

okamžiku 1 (obr. 58) a vyneseme přímku a po uplutí dostatečné vzdálenosti v daném 

směru (nový náměr by se měl od původního lišit alespoň o 30°) změříme náměr 2. Ze 

znalosti kursu člunu KD a upluté vzdálenosti l jsme pak schopni naši polohu určit. To 

ovšem není metoda dobře využitelná k lokalizaci určitého místa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Obr. 58. Poloha z náměrů na bod a z upluté vzdálenosti 

        Ke stanovení vzdálenosti majáku, jehož výška bývá udána v soupise světel (v 

mapě bývá výška světla nad hladinou a viditelnost jeho světla v mílích za jasného počasí) 

potřebujeme nejen zmíněný soupis, nýbrž i zařízení k přesnému měření vertikálního úhlu 

(sextant), který sice bývá na větší lodi, avšak málokdy na člunu. Vychází se pak ze 

známého trigonomického vztahu (obr. 59) 

                   D = H / tgα .  

Úhel α se pohybuje v úhlových minutách a ke stanovení jeho tangenty jsou potřebné 

tabulky nebo kalkulačka. 

 

 

 

   

   

  Obr. 59. Stanovení vzdálenosti k majáku (ve dne) 

        Pokud bychom však připlouvali k majáku z dálky v noci, pak je možno využít 

okamžiku vynoření světla za obzorem daným zakřivením zemského povrchu (obr. 60).  
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  Obr. 60. Stanovení vzdálenosti k majáku (v noci) 

 

Pak pro vzdálenost L od majáku (v námořních mílích) platí vztah 

                        L = L1+ L2 = 2,08 ∙ (√h1+√h2),  

ve kterém h1 je naše výška nad hladinou a h2 je výška světla nad hladinou (v metrech). 

         

 Problematika stanovení kursu (směru plavby) a plavby dle kompasu je obvykle pro 

potápěče v malém člunu okrajová. Může se však stát důležitou v okamžiku, kdy nám 

například obrysy pevniny mizí v mlhavém oparu při návratu z ostrova (pak oceníme i méně 

přesný kompas) nebo při plavbě v proudu, chceme-li se k cíli dostat ekonomicky. 

        Kurs, kterým bychom podle mapy chtěli plout, se nazývá kurs proti dnu (KD), kurs, 

který by měl ukazovat kompas, je kurs kompasový (KK). Magnetické působení na kompas 

nám udává jejich vzájemný vztah 

                                 KD = KK + d + δ,  

který je shodný se vztahem pro reálný náměr. K magnetickým vlivům by bylo nutno přičíst 

vlivy větru a proudu, které způsobují snos člunu (angl. drift) a označíme ho jako drf 

(jachtaři takto obvykle označují jen snos větrem). Pak  

     KD = KK + d + δ + drf  

a chceme-li stanovit kompasový kurs z kursu proti dnu, který odečítáme z mapy, pak 

                               KK = KD - d - δ - drf. 

        Hodnotu deklinace d stanovíme rovněž z mapy. Údaj o deviaci δ buďto pro 

předpokládaný kurs známe, nebo jsme nalezli místo, kde je zanedbatelná (pak bychom 

museli plout podle kompasu umístěném v tomto místě). Hodnotu snosu větrem bychom 

museli odhadnout (bere se záporně při větru zprava a kladně z levoboku), avšak spíše ji 

zanedbáme. 

        Snos proudem je možné při dané rychlosti a směru proudu a rychlosti a směru 

plavby lodi stanovit přímo na mapě vektorovým rozdílem dle obrázku 61. Vycházíme z 
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následující úvahy: Za určitý čas (např. 1 hodinu) nás proud snese o určitou vzdálenost v 

jeho směru. My za tutéž dobu uplujeme vzdálenost, danou naší rychlostí, avšak musíme 

plout takovým směrem, abychom působení proudu eliminovali a ocitli se po této době na 

našem vybraném směru KD. Proto kolem místa, do něhož nás myšleně zanesl proud, 

opíšeme kružnici o poloměru rovném vzdálenosti, kterou jsme schopni uplout a spojnice 

středu kružnice s průsečíkem se směrem KD nám dá kýžený kurs. Vliv proudu je 

podstatný při výtlačné plavbě v přílivových vodách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

    Obr. 61 Stanovení kursu při snosu proudem 

 

        Navigační znaky jsou umělé znaky, které činí plavbu bezpečnější. Patří mezi ně 

majáky, směrové znaky a bóje. 

         

 Podrobný popis majáků je uveden v tzv. soupise světel (např. Admiralty List of 

Lights and Fog Signals). Každý z nich je pojmenován, je tam přesně uvedena jeho poloha, 

popis konstrukce (v určité oblasti se konstrukce navzájem značně odlišují, aby nemohlo 

dojít k jejich záměně), jeho výška nad okolím i výška světla nad hladinou, směr svícení a 

charakteristika světla. Na mapě bývají majáky značeny kroužkem nebo hvězdičkou. 

Majáky vydávají i akustické signály rovněž v soupise popsané. 

        Z hlediska směru může být světlo kruhové (svítí do všech směrů), směrové (svítí 

jen do úzkého směru) nebo sektorové. Sektorové světlo svítí různou barvou do různých 

úhlových sektorů a takové, které může být užitečné pro pozdní návrat do přístavu, je 

znázorněné na obr. 62. 
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  Obr. 62. Sektorové světlo navádějící plavidlo do přístavu 

 

 Připomínáme, že zde i jinde je pro barvy použito jejich anglického označení (White - 

bílá, Red - červená, Green - zelená, Yellow - žlutá, Black - černá). 

     V soupise světel jsou sektory uvedeny ve směru pohybu hodinových ručiček z 

pohledu navigátora lodě (směr, ve kterém vidíme maják při jeho obeplouvání).  

  Charakteristikou světla rozumíme způsob střídání svítivé (__) a temné (▄▄▄) 

fáze. Označení, zkratka, vyskytující se na mapě a popis základních charakteristik jsou 

uvedeny v tabulce Tab. 1. Pokud jde o světlo se střídáním barev, pak bývá označeno jako 

Alt. (Alternating), příp. Wchs. (Wechselfeuer). 

        Označení charakteristiky bývá doplněno délkou periody a mezi ně je případně 

vložena barva. Tak např. světlo s charakteristikou Occ.(2)10s znamená přerušované 

světlo se dvěma přerušeními ve skupině a s periodou τ = 10 s (může být doplněno 

rozpisem svítivé – lt. a zatměné - ec.-fáze: ec.0.5,lt.2,ec.0.5,lt.7 - dvě půlsekundová 

zatmění se 2s svítivé fáze mezi nimi a 7s světla po nich). 

 Pokud by stejnou charakteristiku mělo sektorové světlo s barvami bílá, červená a 

zelená, byla by na mapě světla majáku popsána jako Occ.(2)WRG10s a pokud by výška 

světla nad hladinou byla 15 m a jeho viditelnost by byla 6 Nm, byl by doplněn o údaj 

15m6M. 

 Identifikace majáku v noci nemusí být vždy jednoduchá u lokalit, u nichž se 
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vyskytuje velké množství různých světel (například v blízkosti přístavu...). 

 

Charakteristika Anglicky / německy Zkratka Grafické 

znázornění 

Stálé Fixed / Festfeuer F / F ________________ 

Přerušované Occulting  

Unterbrochenes 

Occ.                        

Ubr. 

_▄____▄____▄__ 

  │-------│perioda τ 

Přerušované 

skupinové 

Group Occulting          

Unterbr.mit Gruppen 

Occ.(2)                      

Ubr.(2) 

_▄_▄_____▄_▄__ 

 │-------------│ τ 

Bleskové Flashing   

Blitzfeuer 

FL.   

Blz. 

▄▄▄_▄▄▄_▄▄▄_▄ 

         │------│ τ 

Prodloužený záblesk Long Flashing 

Blinkfeuer 

L.Fl. 

Blk. 

▄▄▄__▄▄▄__▄▄▄_ 

           │--------│ τ 

Bleskové skupinové Group Flashing 

Blitzf. mit  Gruppen 

(Gp.) Fl. (3) 

Blz. (3) 

▄_▄_▄_▄▄_▄_▄_▄ 

  │-----------│ τ 

Izofáze Isophase 

Gleichtaktfeuer 

Iso. 

Glt. 

▄▄▄___▄▄▄___▄▄ 

       │----------│ τ 

Blikající 

(50 -60/minutu) 

Quick Flashing 

Funkelfeuer 

Q., Qk.Fl. ^^^^^^^^^^^^^^^ 

Morse (písmeno) Morse Code 

Morsefeuer 

Mo(A) 

Mo(A) 

▄_▄__▄▄▄_▄_▄__ 

│----------------│ τ 

Tab. 1. Majáková světla 

     

 K vytyčení důležitých směrů (např. vjezd do přístavu) jsou na pevnině vztyčeny 

dvojice náběžníků: znaků - obvykle trojúhelníkových - dostatečně navzájem vzdálených, 

které se na tomto směru dostávají do zákrytu (viz také obr. 52). Pro noční navigaci bývají 

opatřeny světly o shodné charakteristice. 

 Posledním typem znaků jsou bóje. Bóje v našem regionu podléhají mezinárodnímu 

systému navigačního značení zvanému IALA A, který platí v Evropě, Africe, Austrálii, Indii 

a ve většině asijských oblastí (jinde, např. v Americe, platí systém IALA B, obr. 63). 

Značení bójemi sestává ze značení laterálního, kardinálního a speciálního. 

 Laterální (boční) značení vytyčuje dvě strany plavebních drah ve směru z moře do 

přístavu (právě v tomto značení tkví odlišnost obou systémů IALA. IALA B má systém 

značení stejný, avšak ve směru z přístavu). Bóje se liší tvarem, vrcholovým znakem, 

barvou a světly (obr. 64). 
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   Obr. 63. Ohraničení oblastí platnosti systému IALA 

 Levoboční bóje může mít jakýkoliv tvar kromě kuželového (nejlépe válcový) a jejím 

vrcholovým znakem je červený válec. Světlo této bóje musí být červené. 

        Pravoboční bóje musí být zelená, může mít jakýkoliv tvar kromě válce (nejlépe 

kuželový) s vrcholovým zeleným kuželem a se zeleným světlem. 

        Světla obou  bójí mohou mít jakoukoliv charakteristiku kromě bleskového (2+1). 
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  Obr. 64. Laterální značení v systému IALA A. 

 Pokud z hlavní dráhy odbočuje vedlejší doleva, pak levoboční znak (červený válec) 

může být doplněn zeleným (!) vodorovným pruhem („stávám se pravobočním znakem pro 

vedlejší dráhu“) a světlo zůstává červené a má charakteristiku bleskové (2+1) (obr. 65). 

        Podobně pro odbočení doprava je pravoboční znak (zelený kužel) doplněn 

červeným vodorovným pruhem („stávám se levobočním znakem pro vedlejší plavební 

dráhu“) a světlo zůstává zelené a má charakteristiku bleskové (2+1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 65. Přechod z hlavní na vedlejší dráhu. 

     

        Kardinální značení vyznačuje prostor nebezpečný pro plavbu (např. mělčinu), a to 

tak, že znak je vztyčen v tom směru od překážky, který znázorňuje. Princip je znázorněn 

na obr. 66. Pro zapamatování některé mnemotechnické pomůcky: 

        1. Sever a jih jsou udány směry vrcholů obou černých kuželů jako směry na mapě. 

Pro východ je určen dvoukužel, jehož plošné znázornění – kosočtverec - charakteristický 

znak na zdech, reprezentoval názor na politiku našeho bývalého velkého východního 

souseda v době totality (jak jsem koupil, tak prodávám !). Pro jistotu je uvedena na 

obrázku 66a. Západ je pak zbývající – pro některé však také „pohár hojnosti“.  

 2. Jelikož označení musí být jasné i po bouři, která strhla vrcholový znak, 

zapamatujme si, že černá barva se nachází vždy ve směru vrcholů kuželů. 

        Světlo, kterým je bóje opatřena, je bílé s charakteristikou rychle blikajících 

skupinových záblesků. Počty záblesků ve skupině si můžeme odvodit (výjimku tvoří jih) z 

pohledu na ciferník hodinek (3 záblesky na východ, 9 na západ, jih se 6 záblesky a navíc s 

jedním prodlouženým a sever: co je přes 10, je moc !). Pamatujme si, že musíme plout od 
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bóje vždy v tom směru, který označuje (západní bóji obeplouváme na západ od ní !). 

Nebezpečí bývá  častokrát vyznačeno pouze jedinou bójí (např. výběžek mělčiny).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 66. Kardinální značení   Obr. 66a. Východní kardinální znak 

                 

 Speciální bóje jsou trojího druhu. 

     Na ojedinělou překážku (vrak...) upozorňuje bóje (obr. 68) jakéhokoliv tvaru černo -

červeně vodorovně pruhovaná se dvěma černými koulemi nad sebou jako vrcholovým 

znakem. Světlo je bílé, bleskové se dvěma záblesky ve skupině ( Fl(2) ). 

 Tzv. znak bezpečné vody vyznačuje obvykle střed plavební dráhy. Je to bóje 

(obr.69) obvykle kulového tvaru s červeno - bílými svislými pruhy a s červenou koulí jako 

vrcholovým znakem. Světlo je bílé s možnými charakteristikami: izofáze, přerušované, 

prodloužený záblesk s periodou 10 s nebo písmeno "A" Morseova kódu (. _).  

        Poslední z uvedených je bóje sloužící k vyznačení zvláštního prostoru (vojenský 

prostor, uložený podmořský kabel atd.) (obr. 70), ve kterém platí určitá omezení, jež je 

nutno zjistit z mapy nebo z nautických publikací. Bóje je žlutá se žlutým ležatým křížem 

jako vrcholovým znakem a se žlutým světlem bez upřesnění charakteristiky.  
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 Obr. 68. Znak ojedinělé překážky   Obr. 69. Znak bezpečné vody. 

   

 

 

 

 

 

 

  Obr. 70. Bóje k vyznačení zvláštního prostoru 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Znak ojedinělé překážky Znak bezpečné vody 

Vyznačení zvláštního prostoru 
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   Obr. 71. Příklad značení vodní cesty.  

 Poslední upozornění se týká míst se zákazem kotvení, vyjádřeným na jadranském 

pobřeží znakem obrácené kotvy. V obrázku 71 je pak znázorněno jak může vypadat 

značení vodní cesty. 

        Při použití mapy se setkáme s větším počtem značek týkajících se objektů na vodě 

nebo na souši a případně též stavu moře (Tab. 2). V dalším jsou uvedeny  anglické 

zkratky, týkajících se druhu dna. Všechny tyto informace jsou pro potápěče důležité.   

        Zkratky na mapách zde uvádíme jen pro anglicky tištěné mapy: 

     PA : position approximative - přibližná poloha 

     Wk : wreck - vrak 

     Bk : bank - lavice 

     Sh : shoal - mělčina 

    Le : ledge - výběžek (např. skaliska) pod vodou 

     Rf : reef - útes (rozsáhlejší plošina u hladiny) 

     M : mud - bahno 

     Oz : ooze - kal, jemné bahno, sliz 

     R : rock - skála 

     St : stones - kameny 

     Bo : boulders - balvany 

     Sn : shingle - štěrk 

     S : sand - písek 

     Wd : weed – porost (chaluhy…) 

        Tyto zkratky mohou být spojovány (S.Sh znamená písčitou mělčinu) nebo doplněny 

zkratkami f: fine - jemný, c: coarse - hrubý, so: soft - měkký. 

 Způsob značení v mapách jednotlivých světových systémemů se může poněkud 

lišit (detaily jsou např. na http://mapserver.maptech.com/mapserver/nautical_symbols/contents.html ). 

 K praktickému řešení navigačních úkolů je kromě znalostí, mapy a dalších příruček 

zapotřebí několika navigačních pomůcek. 

        Na palubě by se měl v prvé řadě nacházet dobrý dalekohled, který nám velmi 

pomůže při ztotožnění objektů. Má-li navíc v zorném poli stupnici dělenou v dílcích (1 dílec 

je úhel, pod kterým vidíme úsečku o délce 1 m ze vzdálenosti 1 km: 3,438“, tedy 3,438 

úhlových vteřin), pak lze ze známé výšky majáku H v metrech stanovit jeho vzdálenost D 

v kilometrech z jednoduchého vztahu D = H / n, ve kterém n je úhel v dílcích, pod nímž  

maják vidíme. 

http://mapserver.maptech.com/mapserver/nautical_symbols/contents.html
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     Tab. 2. Některé značky, vyskytující se na mapách   

 

 

  

útes vyčnívající nad hladinu - výška nad 

MHWS 

 útes střídavě zaplavovaný (výška nad 

CD) 

 

 útes těsně pod hladinou při hladině CD 

 

 útes pod hladinou 2m nebo méně při 

hladině CD 

 

  vrak vynořující se při hladině CD 

 

 ponořený vrak (doplnění o „Masts“ 

značí, že jsou vidět jen stěžně) 

 ponořený nebezpečný objekt (může být 

doplněn hloubkou) 

 maják 

 

 kostel, věž 

 bouřlivé přílivové proudy 

 

 víry 

 

 znak, odkazující na jiné místo mapy 

(přílivový proud) 
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        Náměry odečítáme náměrovým kompasem, jehož ruční verze je znázorněna na 

obr. 72. Úhly vertikální i horizontální můžeme nejpřesněji stanovit pomocí sextantu, avšak 

ten bude zpravidla na větší lodi a je nutno se naučit s ním zacházet (obr. 73). 

 Nemáme-li možnost měřit rychlost plavidla logem, poslouží nám k jejímu určení 

hodinky s vteřinovou ručičkou, případně stopky a znalost upluté vzdálenosti. Na 

plachetnici se s oblibou používá přibližné měření rychlosti lodě tak, že člověk na přídi 

vhodí do vody  papírek a další člen posádky na zádi v tomto okamžiku začne měřit čas, 

jehož odečet ukončí v okamžiku, kdy vhozený objekt propluje kolem. Rychlost lodi 

v uzlech dá dvojnásobná délka lodi v metrech vydělená tímto časem v sekundách 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Obr. 72. Ruční kompas    Obr. 73. Sextant 

            Při používání mapy na člunu je možno ji chránit před vodou průhledným obalem, 

na který můžeme tužkou vynášet poziční čáry (pozor na vzájemný posuv obalu a mapy !). 

Nezbytný je alespoň jeden navigační trojúhelník (obr. 74), jehož strany nebo vnitřní část 

slouží jako úhloměr: jelikož je nutno úhly přenášet, je vhodné mít trojúhelníky dva, 

případně tzv. paralelní pravítko. K přenášení a odečítání vzdáleností slouží odpichovátko, 

avšak lze použít i kružítka, které je stejně potřebné k vykreslení kruhové poziční linie. 

       

        

 

 

 

 

 

                  Obr. 74. Navigační trojúhelník  
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           Plavba v přílivových vodách. 

        Přílivovými vodami rozumíme ty vody, v nichž se výrazně projevuje působení tzv. 

slapových sil na změnu výšky vodní hladiny. Především jde o důsledek působení 

gravitačních sil od okolních nebeských těles, z nichž převažuje působení Měsíce a Slunce.  

 Kdyby samotný Měsíc obíhal kolem středu Země, zvedal by vodní hladinu jedenkrát 

za otočku Země kolem její osy, tedy jedenkrát za den. Země a Měsíc se však otáčejí 

kolem společného hmotného středu, který se v důsledku odlišných hmotností obou těles 

(hmotnost Země je asi 80krát větší než hmotnost Měsíce) nachází přibližně 1500 km pod 

povrchem Země.  Tak vzniká druhá slapová vlna na straně opačné k Měsíci (obr. 75). 

 Proto během jednoho dne mohou proběhnout dvě slapová vzdutí moře, a to s 

periodou 12 h a 25 minut (Měsíc se při svém oběhu kolem Země posouvá).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 75. Vysvětlení dvou vzdutí v průběhu dne  

        Při vzájemném oběhu Země a Měsíce se Měsíc vůči Slunci a Zemi dostává během 

tohoto cyklu do takových poloh, že se jeho působení buďto sčítá s působením Slunce 

(obr.76) nebo v nichž se jeho působení vlivem Slunce zčásti ruší (obr. 77). Tím se odlišují 

období zvaná spring (při úplňku a novu), kdy je příliv nejvyšší a odliv největší a neap (kdy 

je Měsíc ve čtvrtích), kdy jsou příliv a odliv nejmenší. (Pro tyto jevy sice existuje i české 

označení „skočný“ a „hluchý“ příliv, avšak my budeme používat i v dalším anglická 

označení). 
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 Obr. 76. Vzájemné postavení Slunce, Země a Měsíce při springu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 77. Vzájemné postavení Slunce, Země a Měsíce při neapu  

        Samotná velikost přílivové vlny v daném místě je dána celou řadou faktorů (hloubka 

vody, tvar pobřeží...) a velikosti se mohou navzájem dost lišit i v místech od sebe nepříliš 

vzdálených. Na atlantickém pobřeží Západní Evropy činí až několik metrů, ve Středozemí 

je jen málo výrazná. V některých oblastech světa se druhá slapová vlna někdy neprojeví 

vůbec nebo jen zcela nevýrazně. Výpočetní predikci slapů lze pro specifická místa nalézt 

např. na  http://easytide.ukho.gov.uk/EasyTide/EasyTide/index.aspx  

       Údaje o přílivech jsou pro důležitá místa a pro každý rok vydávány jako speciální 

publikace - přílivové tabulky (např. Admiralty Tide Tables), s nimiž by se měl seznámit 

každý,  kdo se do takových vod vydává. 

        K práci s nimi je nejprve nutno se seznámit s některými základními pojmy, které 

budou přednostně uváděny v angličtině (jak bývají také uvedeny v tabulkách) a jsou 

znázorněny na obr. 78. 

        Chart Datum – CD - již bylo uvedeno jako nula mapy a je to nejnižší úroveň hladiny, 

pod níž může hladina klesnout jen zřídka. 

     Height of Tide - výška hladiny v daném okamžiku. 

      High Water – HW - nejvyšší hladina přílivu v dané periodě určitého dne. 

     Low Water – LW - nejnižší hladina odlivu v dané periodě určitého dne. 

http://easytide.ukho.gov.uk/EasyTide/EasyTide/index.aspx
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     Range of the Tide – „rozmezí“, tj. rozdíl HW - LW. 

     Mean High Water Springs – MHWS - průměrná výška hladiny za přílivu při sprinzích 

(k ní se vztahují výšky udané na mapě !). 

     Mean High Water Neaps – MHWN - průměrná výška hladiny za přílivu při neapech. 

     Mean Low Water Springs – MLWS - průměrná výška hladiny za odlivu při sprinzích. 

     Mean Low Water Neaps – MLWN - průměrná výška hladiny za odlivu při neapech. 

     Mean Level – ML - střední hladina mezi MHWS a MLWS (též MHWN a MLWN, 

obvykle ve čtvrtině celého cyklu). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 78.  Grafické znázornění významu některých pojmů    

         

 V přílivových tabulkách jsou uvedeny pro každý den v roce údaje o časech (Time) a 

velikostech (M) přílivu a odlivu (tedy HW a LW) v důležitých lokalitách zvaných Standard 

Ports (vztažné přístavy) (v tabulce na obr. 79 jde o přístav Plymouth v roce 1986). 

Chceme-li např. zjistit čas nejnižší hladiny v Plymouthu dne 17. 6. 1986 a hloubku v místě, 

kde mapa udává hloubku 12 m, nalezneme z tabulky ve sloupci June,17 (bylo úterý-
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TUesday) pro nízkou vodu časy 0636 (6 h 36 minut) a 1908 (19 h 08 minut) a jim 

odpovídající výšky hladin 1.7 m a 1.8 m. Tudíž v našem místě bylo v 6:36 

Greenwichského času – GMT: 12 + 1.7 = 13.7 m a bylo to tedy v 7:36 místního (letního) 

času. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 79. Výstřižek z přílivových tabulek –Standard Port Plymouth, rok 1986 

 

 Další místa, pro něž jsou uvedeny údaje v tabulkách, jsou tzv. Secondary Ports 

("podružné" přístavy) (obr. 80). Tabulky mají nadpis Tidal Differences on Standard Port 

(zde Plymouth) a jsou v nich údaje o rozdílech časových (Time Difference -Tm.Diff.) a 

výškových (Height Difference - Ht.Diff.) vůči standard portu pro průměrnou výšku hladiny 

při přílivu (MHW) a odlivu (MLW) a někdy (i zde) jsou uvedeny i výšky přílivů při springu 

(HWS) a neapu (HWN) pro blíže určené místo, na němž byly údaje měřeny. 
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   Obr. 80. Přílivové tabulky – secondary ports 

           Chceme-li vědět,   

 a) kdy nejvíc poklesla hladina ráno 2. 7. 1986 v Charlestownu a  

 b) jaká byla v tu dobu hloubka v místě, kde je na mapě vyznačena údajem 21 m, 

pak: 

     1. V seznamu lokalit bychom nalezli Charlestown a zjistili bychom, že jde o 

secondary port jehož standard portem je Plymouth. 

     2. V tabulce (obr. 79) bychom pro 2. 7.1986 nalezli nejnižší výšku hladiny 1.8 m v 

7:53 GMT (8:53 BST - British Summer Time). 

     3. V tabulce (obr. 80) pak pro Charlestown nalezneme časový rozdíl -0.10 (-0 h 10 

minut) a tomu odpovídající hodnotu -0.1 m. 

     4. Tedy odpověď zní:  

 a) v 8:53-10 min = 8:43 BST. 

           b) 21 + 1.8 - 0.1 = 22.7 m. 

        Pokud se zajímáme o hloubku v některém místě v libovolném čase, musíme znát v 

daném místě průběh přílivu a odlivu. Nejpřesněji to lze učinit pomocí grafického 

znázornění, uvedeného pro každý Standard Port (obr. 81). Zde jsou uvedeny faktory 

(Factor), jimiž je nutno vynásobit Range (rozdíl HW - LW) pro určitou dobu před nebo po 
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HW, a sice pro spring (horní křivka) nebo pro neap (dolní). 

     Jde-li o den, který nespadá do některého z těchto období, je nutno provést výpočet 

pro obojí a provést příslušnou interpolaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 81. Grafické stanovení výšky hladiny 

        Jednodušší, i když méně přesné, je stanovení výšky hladiny pomocí tzv. 

dvanáctinového pravidla, kdy se využije toho, že hladina stoupá nebo klesá: 

        o 1/12 Range v 1. šestině trvání (v 1. hodině). 

        o 2/12 Range v 2. šestině trvání (v 2. hodině). 

        o 3/12 Range v 3. šestině trvání (v 3. hodině). 

        o 3/12 Range v 4. šestině trvání (v 4. hodině). 

        o 2/12 Range v 5. šestině trvání (v 5. hodině). 

        o 1/12 Range v 6. šestině trvání (v 6. hodině). 

        Chceme-li např. znát hloubku v místě u Plymouthu, kde mapa udává 18 m 

16.5.1986 ve 14:00 BST (13:00 GMT), pak 

     1. V tabulce (obr. 79) nalezneme pro May 16., že v 09:48 nastal HW 4.2 m a v 

15:59 LW 2.1 m. 

     2. Tedy Range = 4.2 - 2.1 = 2.1 m a v 13:00 GMT se nacházíme těsně (15 minut) 
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po 3. šestině trvání odlivu a tudíž došlo k poklesu o (1 + 2 + 3) / 12 Range = 1 / 2 Range ≈ 

≈ 1.1 m. Tedy v daném místě bude výška hladiny nad CD 4.2 -1.1 ≈ 3 m a tudíž hloubka 

18 + 3 = 21 m. 

   Kromě změny hloubek dochází v přílivových vodách k proměnným prouděním, 

která mohou být v blízkosti pobřeží velmi silná. V mapě jsou podstatnější místa slapových 

proudů vyznačena kosočtverci s vepsaným písmenem. Na volném okraji mapy pak 

nalezneme tabulku uvozenou jako Tidal Streams (slapové proudy - obr. 82), ve které jsou 

k tomuto znaku (místu) uvedeny údaje o proudu. Jde o údaje o směrech (Dirrections) a o 

rychlostech (Rate) v uzlech (kn) proudů při springu (Sp) a neapu (Np), a sice pro každou 

hodinu (Hours) před (Before) a po (After) vysoké vodě (HW), která nastala v příslušném 

standard portu (v našem případě v Liverpoolu). 

        Chceme-li např. zjistit, s jakým proudem musíme počítat při plavbě v určitou hodinu 

daného dne, zjistíme si, kdy v příslušném standard portu dojde v dotčeném časovém 

rozmezí k HW a pro příslušné slapové období (spring či neap) a hodinu, která nás zajímá, 

zjistíme směr a velikost proudu. I zde je možno pro stanovení velikosti proudu provést 

interpolaci porovnáním aktuální HW ve standard portu a HW při springu nebo neapu (co je 

bližší): velikost proudu bude ovlivněna stejně. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 82. Tabulka přílivových proudů  

        Příklad: Zjistěme směr a rychlost proudu v místě, označeném na mapě znakem      B 
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v 10:30 h v určitém dni, kdy v Liverpoolu dochází k HW v 12:30 a je spring. 

        V tabulce na obr. 82 nalezneme pro 2 hodiny před HW pro        směr proudu 101° a 

pro spring jeho rychlost 3.1 uzlů (5,6 km / h). 

        Kdybychom údaj hledali např. 3 dny po springu, pak bychom zjistili poměr 

aktuálního range k range při springu a v tomto poměru by se změnila i rychlost proudu. 

        Pro potápěče je na volném moři obvykle nejvýhodnější k sestupu okamžik, kdy je 

proud nejmenší - při přechodu přílivu v odliv a odlivu v příliv (tzv. slack). Tento okamžik se 

však projevuje neobvykle v místech, v nichž se setkávají odlivová a přílivová vlna - v 

hlubokých zátokách a ústích řek: po několik minut dochází k bouřlivému stojatému vlnění 

postupujícímu dovnitř zátoky s prudkými příčnými proudy (overfalls). Někde se vytvoří 

dokonce i vysoká vlna podobná  vodopádu postupující do vnitrozemí. 

        Podobně je zapotřebí si uvědomit, že silné proudění vzniká v průrvách písečných 

lavic či podmořských útesů v důsledku výtoku vody, která je za lavici nebo útes z 

otevřeného moře hnána ať už přílivem nebo větrem. 

       Poslední upozornění se týče praktického plánování plavby i potápění. Vychází z 

dobré rady, vyčtené z kterési vojenské příručky, v níž se psalo, že "...vlastní polohu 

nejlépe stanovíme dotazem u místního obyvatelstva...". V našem případě by o stanovení 

polohy mělo jít jen v krajním případě, avšak místní předpoklady pro plavbu i potápění, a to 

častokrát i s ohledem na panující povětrnostní podmínky, lze skutečně touto "lidskou" 

metodou zjistit nejlépe. 

     Nemálo k tomu může přispět našincem otevřená láhev dobrého piva, kterou by 

takto bylo rovněž možno přiřadit k navigačním pomůckám. 
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           IV. Základy meteorologie. 

        Počasí je jedním z faktorů, které rozhodují o úspěšnosti potápěčských výprav vůbec 

a o tom, zda plavba na místo potápění nebo návrat proběhnou příjemně, obzvlášť. Kromě 

houpání a spršek do tváří určuje směr a rychlost větru také to, zda ve vybrané lokalitě 

budou příhodné podmínky pro potápění (viditelnost, teplota vody, proud, příboj). Déšť a 

mlha podstatně zhorší podmínky pro navigaci. Je tedy při plánování potápěčských akcí 

nutno do úvah zahrnout i předpověď počasí. Následující řádky mají při tom pomoci tím, že 

v nich bude shrnuto několik obecněji platných jevů a souvislostí: se specifiky je nutno se 

co nejdříve seznámit na místě samém - nejlépe navázáním kontaktů s místními rybáři. 

        V každém případě lze již na začátku doporučit, aby se někdo seznámil s časy a 

způsoby předpovědi počasí v rádiu. Námořní hydrometeorologické ústavy v přímořských 

zemích vydávají totiž každodenně zprávy o počasí, které momentálně panuje a 

předpovědi o tom, jaké počasí lze očekávat v určitých mořských regionech pro 

nadcházejících 12 hodin i pro 12 hodin dalších. 

        Tyto zprávy jsou vysílány jak na speciálních rádiových frekvencích, tak i v průběhu 

civilních zpráv. (Např. předpovědi ústavu ve Splitu vysílá i stanice Radio Zagreb po 

zprávách v některou celou hodinu). K tomu je ovšem zapotřebí vědět, co údaje, vysílané 

navíc v cizím jazyce, znamenají (např. že bura na Jadranu neznamená bouři (ta se řekne 

grmljavina), nýbrž studený severní až severovýchodní vítr, padající z hor - např. z Velebitu 

a že jeho rychlost je udávána v uzlech - čvorova, případně jako jaka - prudká). 

       Počasí je dáno jevy probíhajícími v poměrně velmi tenké vrstvě atmosféry 

(vzduchového obalu Země), zvané troposféra, sahající do výše 10-15 km nad povrch 

Země. K základním pojmům meteorologie patří pojem vzduchové masy. Vzduchové 

masy se dělí podle místa svého vzniku, jemuž vděčí i za své vlastnosti (např. masy polární 

kontinentální jsou studené a suché, masy maritimní (mořské) tropické jsou vlhké a teplé). 

Tak rozeznáváme kontinentální a maritimní masy arktické, polární, tropické a rovníkové a 

všechny jsou navzájem odděleny tzv. atmosférickými frontami. 

        Tyto masy se přemísťují pod vlivem rozdílů tlaku vzduchu, které jsou zase 

zapříčiněny rozdílným tepelným vlivem Slunce. Vlivem rozdílných teplot vzduchových mas 

v kontaktu dochází k výstupnému nebo sestupnému proudění vzduchu a tím se vytvářejí 

horizontální rozdíly tlaků. Místa, v nichž dochází k výstupu vzduchu se vykazují sníženým 

tlakem vzduchu a nazývají se tlakové níže, kdežto místa sestupu vytvářejí tlakové výše. 

Přitom pomyslné čára, spojující na hladině moře místa o stejném tlaku, se nazývají 

izobary. V každé oblasti vysokého nebo nízkého tlaku je možné nalézt místo, ve kterém je 

tlak nejvyšší (nejnižší) - střed tlakového útvaru. 
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     Schematicky (obr. 83) jsou izobary rozprostřeny kolem středů jako soustředné 

útvary a popisují tzv. tlakové pole, které můžeme vidět na synoptické mapě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Obr. 83. Tlaková níž schématicky 

        Tlaková níž se rovněž nazývá cyklona. Počasí v Evropě ovlivňují především cyklony 

vznikající na tzv. polární frontě vzduchových mas (rozhraní polárních a tropických mas) v 

Atlantiku. Cyklona vzniká tím, že masa teplého (a vlhkého) vzduchu se vklíní do masy 

vzduchu studeného. Lehčí teplý vzduch stoupá nahoru, nadsouvá se nad studený a v 

důsledku pohybu mas a rotace Země se rozhraní - fronta - začne zakřivovat. Postupně se 

vytvoří útvar podobný levotočivému víru (na severní polokouli), v němž vzduch proudí 

přibližně podél izobar proti směru pohybu hodinových ručiček. 

        Čelní rozhraní mezi studeným a teplým vzduchem tvoří tzv. teplou frontu, která 

přináší hodně oblačnosti a srážek a na synoptické mapě se značí červenými obloučky ve 

směru postupu fronty. Po jejím přechodu se dostaví oteplení. Rychlejší studená fronta -

zadní hrana teplého sektoru (obr. 83) - přináší častokrát bouřky a ochlazení a na 

synoptické mapě je vyznačena modrými trojúhelníčky ve směru postupu. Celá cyklona se 

přitom přesouvá směrem na východ a k jejímu zániku dochází po tom, co studená fronta 

dostihne teplou a vznikne tzv. okluzní fronta . Ta je spojena s tvorbou mlh a synoptici pro 
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její označení používají střídání obloučků a trojúhelníčků. 

        Tlakové výše (též anticyklony), ovlivňující počasí v Evropě, vznikají obvykle v 

oblasti Azorských ostrovů a pohybují se rovněž k východu, avšak mnohem pomaleji. V 

jejich poli se vzduchové masy pohybují opačně (ve směru hodinových ručiček) a přinášejí 

jasné počasí s malou oblačností a obvykle mírnými větry. Stacionární  anticyklony zhusta 

ovlivňují letní počasí ve Středomoří. 

        Pro nás je důležité předvídat směr a sílu (rychlost) větru (ze synoptické mapky), 

rozpoznat příchod fronty (z pohledu na oblohu) a vědět, co přitom můžeme očekávat. 

 Synoptické mapky bývají vyvěšeny ve větších přístavech, bývají zveřejňovány 

v tisku  i v televizi a kdo zná způsob popisu tlakových polí v rozhlase, může si je sám 

nakreslit. V přístavech bývají rovněž vyvěšovány výstrahy před silným větrem (6 Bft-černá 

koule) nebo bouří (8 Bft a více - kužely, kodující i směr). 

        Vítr v cyklonálním poli - jak již bylo řečeno - vane přibližně podél izobar levotočivě, 

což znamená, že nachází-li se střed cyklony na západ od nás, lze očekávat vítr z jižních 

směrů. Jeho síla je úměrná hustotě izobar v daném místě. Pravidlo, používané jachtaři, 

říká, že v místech, v nichž pokles tlaku o 5 hPa (≈ 5 mbar) (tzn. vzájemná vzdálenost 

izobar o rozdílu 5 hPa) reprezentuje vzdálenost 300 Nm, lze očekávat sílu větru asi 3 Bft 

(stupeň Beaufortovy stupnice: viz tabulku na konci kapitoly). Pro vzdálenost poklesu o      

5 hPa představující 200 Nm je to již 5 Bft a pro 100 Nm pak 7- 8 Bft. 

        Vědět, kterým směrem bude vát vítr a jaké bude síly,je pro plánování potápěčské 

akce velmi důležité. Plavba podél břehu v závětří ostrova je mnohem bezpečnější. Je 

důležité rovněž odhadnout, zda vítr bude mít za následek vysoké vlny podle vzdálenosti, 

na níž má vítr možnost jejich tvorbu vyvolat (na hladině úzkého průlivu mezi ostrovy budou 

menší než na otevřeném moři). 

        Potápěči by měli být seznámeni s jevem odvátí teplé vody u hladiny na moře při 

větru od pobřeží a s tím, že místo teplé vody zaujme studená voda z hloubky, která však 

bývá čistší. 

        Dalším jevem, se kterým se u moře můžeme setkat, je pobřežní bríza. Jde o 

poměrně pravidelný vítr, vanoucí několik hodin po východu slunce z moře na zahřáté 

pobřeží a po západu slunce naopak z rychle se ochladivšího pobřeží na relativně teplé 

moře. O vzniku brízy a o její intensitě rozhodují vlastnosti pobřeží (kamenité se mnohem 

rychleji prohřeje i ochladí než zatravněné či zalesněné...). 
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              Obr. 84. Řez frontami tlakové níže 

        Příchod teplé fronty nám prozrazují oblaka. Nasouvání teplého vzduchu nad 

studený se projevuje tvorbou oblaků nejprve ve vysokých vrstvách troposféry a postupně - 

jak se při postupu fronty snižuje rozhraní mezi teplým a studeným vzduchem v místě, v 

němž se nacházíme, také snižováním oblaků (obr. 84). 

        Oblaka mají různý charakteristický vzhled. Popíšeme zde několik základních typů. 

        řasy (cirrus) -jemné "cáry" uspořádané silným prouděním v horních vrstvách 

troposféry. Tvoří se vysoko (5 -12 km) a skládají se z ledových krystalků. 

        řasová kupa (cirrocumulus) jsou známí "beránci". 

        řasová sloha (cirrostratus) je vysoký, jemný bílý závoj, tvořící "kolo" kolem Slunce 

nebo Měsíce. Je tvořen ledovými krystalky. 

        vysoká sloha (altostratus) je plsťovitý, vláknitý, někdy šedý závoj, za kterým občas 

Slunce mizí, nacházející se ve 2 - 6 km a tvořený kapičkami vody i krystalky ledu. 

        dešťová sloha (nimbostratus) je souvislá tmavošedá vrstva, ze které může vytrvale 

pršet. Má základnu těsně u země a může být značně vysoký. Obsahuje vodní kapičky i 

krystalky ledu. 

        kupy (cumulus) jsou jednotlivé husté oblaky tvaru kup a hor nahoře zaoblených 

složené z vodních kapek. Vytvářejí se častokrát za pěkného počasí ve stoupavých 

proudech v horách a rovněž nad ostrovy, jejichž přítomnost z dálky mořeplavcům 

oznamují. 

        bouřkový oblak cumulonimbus je nápadně do výšky (až 13 km) vyvinutý oblak 
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podoby zpočátku květáku a vyvinutý tvaru kovadliny, přinášející přeháňky, lijáky a bouřky. 

        Obrázek 84 znázorňuje schematicky řez frontami cyklony. Teplá fronta je více 

roztažena a její přechod může trvat od 5 do 24 hodin. Před frontou a na ní dochází k 

zesilování větru a ke srážkám. 

     Po přechodu teplé fronty v létě se obvykle oblačnost protrhává a srážky ustávají - v 

chladnějším období však mohou trvat. 

        Příchod teplé fronty nám mohou hlásit i kondenzační pruhy za vysoko letícími 

letadly, jejichž stálost svědčí o velké vlhkosti vzduchových hmot ve vysokých vrstvách 

troposféry. 

        Přechod studené fronty může být doprovázen různou oblačností podle rychlosti 

postupu fronty. Je-li fronta pomalá, může dojít k postupné tvorbě oblaků podobné 

přechodu teplé fronty, avšak v opačném sledu. Častokrát však rychle postupující studená 

fronta oznámí svůj příchod hradbou bouřkových mraků nebo mohutným cumulonimbem a 

její následující přechod je doprovázen prudkým nárazovým větrem, přeháňkami a 

bouřkami. Po přechodu rychlé studené fronty se obvykle brzy vyjasní s pozůstávající 

kupovitou oblačností. 

        Předvídat počasí lze rovněž na základě sledování teploty a tlaku vzduchu, na 

základě soumrakových jevů, efektů kolem slunce aj. Čím více informací shromáždíme a 

čím kvalifikovaněji je vyhodnotíme, tím lépe se "strefíme". Znovu zdůrazňuji velkou váhu 

informací od domorodců. 

 Na internetu lze vyhledat  předpovědi počasí (weather forecast) pro různá místa 

například na stránkách 

http://uk.weather.com/weather/ 

http://www.bbc.co.uk/weather/world/ 

http://www.metoffice.gov.uk/weather/world/world_forecast.html 

http://www.wunderground.com/global/FR.html 

http://czech.wunderground.com/global/stations/11723.html (Brno) 

http://www.accuweather.com/ 

http://www.weather.com/?from=globalnav 

http://www.worldweather.org/ 

http://windguru.com/cz/maps.php (pro větrné sporty) 

http://www.datameteo.com/marine/marine13.htm (Středozemní moře). 

 

 

 

 

 

http://uk.weather.com/weather/
http://www.bbc.co.uk/weather/world/
http://www.metoffice.gov.uk/weather/world/world_forecast.html
http://www.wunderground.com/global/FR.html
http://czech.wunderground.com/global/stations/11723.html
http://www.accuweather.com/
http://www.weather.com/?from=globalnav
http://www.worldweather.org/
http://windguru.com/cz/maps.php
http://www.datameteo.com/marine/marine13.htm
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Stupeň 

Bft 

Označení Střední 

m/s 

rychlost  

kn      

Moře Vlnění Popis moře 

0 Bezvětří 0-0,2 0-1 0 Zcela hladké Hladké moře, příp. 

vzdouvání 

1 Slabý vítr 0,9 2 1 Mírné čeření Mírné čeření,klidná 

hladina 

2 Lehká bríza 2,5 5 2 Lehké vlnění Krátké vlny 

3 Čerstvý vítr 4,4 9 2       „       Krátké vlny, ojediněle 

bílé čepice 

4 Bríza 6,7 13 3 Střední vlnění Prodloužené vlny, časté 

bílé čepice 

5 Čerstvá bríza 9,3 18 4 Silné vlnění Prodloužené vlny, 

hřebeny se lámou, tříšť 

6 Silný vítr 12,3 24 5 Hrubé vlnění Mohutné vlny, časté bílé 

čepice, tříšť 

7 Velmi silný vítr 15,5 30 6 Velmi hrubé  Pruhy pěny ve směru 

větru, hluk 

8 Bouřlivý vítr 19 37 7 Vysoké 

vlnění 

Vítr strhává hřebeny, 

dlouhé pruhy, tříšť 

9 Bouře 22,6 44 7          „ Totéž, tříšť snižuje 

dohlednost, hluk  

10 Silná bouře 26,5 52 8 Velmi vysoké Obrovské vlny, malá 

dohlednost, hluk brání 

komunikaci 

11 Slabý orkán 30,6 60 9          „ Totéž, zesílení znaků 

12 Plný orkán 34,8 68 9 Mimořádně 

vysoké 

Totéž, zesílení 

všech znaků 

  Tab. 2. Beaufortova tabulka (vítr a odpovídající stav moře). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


