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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 C - jachetní kapitán oceánské 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 B  a v praxi v oblasti pobřežní plavby a mořské plavby.




1. Navigace
1.2 Námořní mapy
1.2.1 Grafická metoda vykreslení sítě v projekci Merkatora.
1.2.2 Elektronické metody zobrazení námořních map, práce s nimi.

1.3 Navigační publikace a jejich použití
1.3.1 Publikace pro plavbu po oceánech.
1.3.2 Praktické plánování plavby po oceánech. Využití informací na Internetu.

1.4 Navigační praxe
1.4.1 Výpočet délky loxodromy a ortodromy.
1.4.2 Odchylky údajů elektronických navigačních přístrojů různých systémů.
1.4.3 Loxodromická oprava, grafické znázornění loxodromického náměru.
1.4.4 Soustavy astronomických souřadnic.
1.4.5 Měření času: sluneční a střední čas, čas a oblouková míra, časová pásma, chronometry 
         mechanické a krystalové, rádiové časové signály.
1.4.6 Chyby sextantu - indexová, chyba horizontového a indexového zrcátka.
1.4.7 Praktické měření výšky nebeského tělesa pomocí sextantu.
1.4.8 Oprava změřených výšek těles.
1.4.9 Astronomická poziční linie metodou výšky a metodou šířky, šířka z kulminace slunce,     
        v blízkosti kulminace slunce a z  Polárky, zeměpisná délka z kulminace Slunce. Použití 
        tabulek k určení astronomické posiční linie. 
1.4.10 Poloha ze dvou nesoučasných astronomických posičních linií. Poloha z pozorování 
          dvou těles.
1.4.11 Použití navigačních a astronavigačních kalkulátorů.
1.4.12 Práce s integrovanými navigačními systémy (osobní počítač, navigační centra, atd.). 
          Důraz na důkladné studium manuálů před plavbou a praktický nácvik s daným 
          systémem.
1.4.13 Použití komunikačních systémů Inmarsat, Iridium a Orbcomm pro plánování a vedení 
           oceánských plaveb.
1.4.14 Metody vedení navigace v případě poškození nebo ztráty navigačních přístrojů a 
           pomůcek. 

1.5 Signalizace a komunikace
1.5.1 Znalost použití slovníku "Standard Marine Navigational Vocabulary" - rezoluce IMCO 
        A.380 ze 14.11.1977.
1.5.2 GMDSS a jeho použití při oceánských plavbách.

2. Meteorologie
2.1 Vítr a základní rozdělení tlaku
2.1.1 Zákony bouře a tropické cyklony.
2.1.2 Praktická aplikace zákonů bouře, bezpečné a nebezpečné kvadranty, směr a postup 
         tropických bouří.
2.1.3 Rozpoznání směru tahu bouře podle místních změn tlaku, směru větru a vln.
2.1.4 Období tropických bouří v různých částech země.
2.2 Jevy v prostoru
2.2.1 Známky blížící se tropické bouře a hurikánu.
2.2.2 Stanovení místní situace a jejího vývoje na základě  zpráv o pohybu tlakových útvarů, 
        tropických bouří a hurikánů. 

Veškerá témata pro stupeň "C" nutno brát jako doporučení pro prohloubení teoretických znalostí, získaných jednak studiem na nižší stupně, jednak dalším studiem celé problematiky a porovnáním s vlastními praktickými zkušenostmi z dřívějších plaveb. 

Rovněž se předpokládá jazyková a odborná schopnost uchazeče rozšiřovat svoje znalosti pomocí studia zahraničních knih, časopisů a využíváním možností Internetu.


Doporučené studijní materiály a zdroje informací
Knižní publikace: 
q	Ouvry Philip, Langley Pat: Ocenan Yachmaster - Celestial Navigation. Adlard Coles Nautical, London 1993
q	Burch David: Emergency Navigation. International Marine, Tab Books, USA 1990
q	Pardey, Lin a Larry: Storm Tactics Handbook. Waterline, England 1996
q	Hammick Anne: The Atlantic Cossing Guide. RRC Pilotage Foundation, Adlard Coles Nautical, London 1992
q	Cornell Jimmy: World Cruising Routes. Adlard Coles Nautical, London 1987, 1991
q	Cradford P. William: Mariner´s Weather. W. W. Norton & Company, New York 1992
q	GMDSS - Understanding the Global Maritime Distress and Safety Systém. Waterline 1997
q	Kukal Zdeněk: Základy oceánografie. Akademia , Praha 1990

		
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




