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Tento dokument je metodickou pomůckou pro školení českých námořních jachtařů v ČANY  podle Směrnice pro odbornou způsobilost jachtařů k vedení námořních jachet na moři platné od 1. 7. 1998.

Uvedená témata představují základní požadavky na rozsah znalostí, které má získat uchazeč o kvalifikační stupeň B - jachetní kapitán mořské plavby v rámci organizovaného školení ve školících střediscích u nás nebo v  zahraničí  nebo při individuálním studiu, a které jsou   prohloubením a rozšířením  znalostí získaných v rámci školení na stupeň A a v praxi v oblasti pobřežní plavby. 


1. Navigace
1.2 Námořní mapy
1.2.1 Merkatorova a gnomonická projekce.
1.2.2 Ortodroma a loxodroma.
1.2.3 Značení přílivových proudů na mapách.
1.2.4 Značení systému rozdělení plavby.

1.3 Navigační publikace a jejich použití
1.3.1 Admirality Notices to Mariners - provádění oprav.
1.3.2 Praktické použití anglických nebo německých plavebních příruček - Pilots, 
         Seehandbuch se slovníkem.
1.3.3 Katalogy map a jejich použití při výběru potřebných map.
1.3.4 Navigační publikace vydávané pro jachtaře.
1.3.5 Soupisy rádiových signálů - díl II. s přílohou. Díl V. - informativní přehled.
1.3.6 Tide Tables.
1.3.7 Elektronické mapy.

1.4 Navigační praxe
1.4.1 Popis sextantu a jeho funkce.
1.4.2 Použití sextantu v terestrické navigaci a měření vodorovných a svislých úhlů.
1.4.3 Dmutí moře, jeho příčiny a časové změny.
1.4.4 Vliv větru, tvaru pobřeží a hloubky vody na velikost přílivu, bouřlivé přílivy 
        (Sturmfluten).
1.4.5 Parametry dmutí moře, význam anglických zkratek.
1.4.6 Praktické použití "Tide Tables Vol. I." a zjištění výšky přílivu pro daný čas.
1.4.7 Pomocné metody pro zjištění výšky přílivu: grafická metoda, dvanáctinové pravidlo.
1.4.8 Přílivové proudy, určení jejich směru a rychlosti z mapy, atlasy přílivových proudů. 1.4.9 Navigace v přílivových vodách, použití GPS pro plavbu v přílivových proudech, 
         navigace v oblasti mělčin, nebezpečí na mělčinách, vhodnost typů lodi pro plavbu v 
         mělčinových vodách,  časové plány překonání mělčin.
1.4.10 Směrová charakteristika rámové a feritové antény.
1.4.11 Šíření rádiových vln - dlouhé a VKV. Výpočet dosahu z výšky anten.
1.4.12 Radar a jeho principy a použití pro navigaci.
1.4.13 Záchranné systémy SOLAS,GMDSS a EPIRB bóje.
1.4.14 Navigační programy a použití osobního počítače na námořní jachtě.

1.5 Signalizace a komunikace
1.5.1 Signály všeobecného použití a jejich vyhledávání v Mezinárodním vlajkovém kódu. 
1.5.2 Signály používané pobřežními službami.
1.5.3 Prostředky světelné signalizace.
1.5.4 Družicové a pozemní komunikační systémy (Inmarsat, Iridium, Orbcomm a GSM, HF    
         Radio).
1.5.5  Sběrnice NMEA a její použití. Další používané sběrnice a jejich použití (SeaTalk, 
         VDO, Cetrek a Silva).

2. Meteorologie
2.1 Základní pojmy
2.1.1 Vzdušný obal Země.
2.1.2 Vzduchové hmoty - arktická, polární atd.
2.1.3 Skupenské teplo.
2.1.4 Denní chod barometru.

2.2 Přístroje
2.2.1 Elektronické přístroje pro měření tlaku, teploty, vlhkosti,  síly a směru větru a   
         kombinované přístroje a jejich hodnocení  a skutečná prognostická hodnota.
2.2.2 Korekce směru a síly zdánlivého větru na skutečný.
2.2.3 Družicový systém Meteofax. 

2.3 Vítr a základní rozdělení tlaku
2.3.1 Termická cirkulace atmosféry Země - podrobně, vznik tlakových níží mírného pásma. 2.3.2 Druhy místních větrů - Mistral, Bóra, Schirocco atd..



2.5 Synoptická mapa
2.5.1 Veškeré značky.
2.5.2 Odhad síly větru z hustoty isobar.
2.5.3 Fronty různého druhu, brázda nízkého tlaku, primární a sekundární cyklona, anticyklona 
         a putující anticyklona.
2.5.4 Zachycení cizojazyčné rádiové předpovědi počasí a přenesení údajů v ní na pomocnou  
         mapu.
2.5.5 Plánování trasy plavby podle známé synopse získané ze systémů Navtex a Weatherfax 
         nebo přijaté pomocí VHF radiotelefonu, radipřijímače nebo z  Internetu.

3. Plavební právo a předpisy
3.1 Nehody na moři
3.1.1 Pojistka proti poškození (povinné ručení a jeho výše) a pojistka havarijní podle oblasti 
         plavby.
3.1.2 Srážka plavidel, povinnosti posádky a kapitána po srážce, odpovědnost za škody vzniklé 
         srážkou.
3.1.3 Smlouva o udělení pomoci a její právní důsledky.

3.2 Administrativa
3.2.1 Mezinárodní jachtařské organizace.
3.2.2 Námořní soudy.
3.2.3 Nemoci, které je nutno hlásit při vplutí do přístavu a povinná očkování.
3.2.4 Zvířata na palubě.

4. Jazykové dovednosti
4.1 Základy anglického názvosloví v oblasti stavby a vybavení jachet.
4.2 Schopnost anglické konverzace při řešení tísňových situací a při záchranných pracích.
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Časopisy: Yachting World, Practical Boat Owner, Yacht (Germany), Žagle a Zpravodaje 
                  ČANY

Knihovna ČANY: aktuální seznam knih, časopisů a videokazet je na internetovské stránce ČANY - www.yachting.cz/cany

Internet: 
q	Yachting and Boating World 		www.ybw.co.uk
q	Marine Data Internet			www.marinedata.co.uk/start.html
q	Essential Boating on the Web		www.saltyseas.com/boatindex

            

