
TesT: Lagoon 52

Slovo dimenze je v podstatě synonymem 
slova „rozměr“ ve vztahu k vektorovému 
prostoru. Matematicky i filozoficky 
vyjádřeno může mít dimenze mnoho 
významů, od nuly až po nekonečno. 
Přestože se Lagoon 52 nestaví na rozměrový 
vrchol modelové nabídky značky, 
představuje novou dimenzi.

Nová dimenze

Text: Petr Láska | Foto: Ivo Goldbach a archiv
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U
ž ve chvíli, kdy 
přicházíte po mole 
a vidíte Lagoon 52 
vyvázaný, nepochybujete 
o jeho velkorysé nabídce 
prostoru. Šířka lodě, 

rozměry plováků a výška flybridge nejen 
nenechávají na pochybách o reálné 
nabídce místa, ale navíc ještě nechávají 
rozehrát zajímavou představivost. Stanul 
jsem tedy v kokpitu a snažil se vše 
vnímat a chápat. Stále jsem trochu 
postiženým novinářským životem mezi 
auty a stále u lodí hledám paralelu 
k autům. Snažím se vytvářet si 
psychologický profil budoucího 
zákazníka, abych se mohl na loď dívat 
jeho očima. Ani v případě Lagoonu 52 to 
nebylo jinak.

Jsou auta, u nichž si nedovedu 
představit, že by si majitel najal šoféra. 
A pak jsou auta, která si bez šoféra 
neumím představit. Přestože není 
problém, aby je majitel řídil sám. Do této 
kategorie bych zařadil Lagoon 52. 

Na PaLubu
Stál jsem tedy v kokpitu a rozhlížel se. 
Rozměrná jídelní sestava na pravoboku 
s jednoduše a velmi vkusně prostřeným 
stolem navozovala atmosféru, obvyklou 
v luxusních restauracích, na levoboku 
hned vedle samostatného vstupu 
do zadní kajuty lákalo k odpočinku velké 
opalovací lůžko. Mezi těmito dvěma 
prvky ležel ladem jakýsi taneční parket 
nebo prostor pro welcome drink 
na stojáka. V zadní části plováků jsou 
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rozměrná výklopná víka do motorových 
prostorů, které umožňují dostatek místa 
pro údržbu nebo opravy motorů. V zadní 
části levého plováku jsou potom osazeny 
vedle sprchy všechny břehové přípojky. 
Testovaná loď měla přípojku dvakrát pro 
elektrický proud a jednou přes zahradní 
rychlospojku na tlakovou vodu z břehu. 
Nádrže na vodu lze samozřejmě plnit jak 
klasicky přes uzávěry, tak v případě 
testované lodě přes odsolovač, jehož 
výkon činil 180 litrů za hodinu. Veškeré 
vnitřní rozvody, včetně elektrického 
splachování toalet, tak využívaly sladké 
vody, které byl skutečně nadbytek.

Pohyb po celé palubě byl i za plavby 
snadný, díky rozměrným pochozím 
plochám a možnostem podržet se. Bylo 
jen nutné koukat se pod nohy, abyste 

neopatrně nešlápli na jednu z dvanácti 
luken, které zásobují interiér dostatkem 
denního světla. Před nástavbou je přední 
odpočinková zóna, která tak vytváří další 
možnost rozdělení cestující posádky 
a pomáhá předcházet ponorkové nemoci. 
Posádka se tak nejen za plavby, ale třeba 
i při kotvení rozprostře do kokpitu, 
na příď lodi, na flybridge anebo 
do interiéru lodi. Větší počet cestujících 
tak současně nalezne své soukromí. 

FLybrIdGe
Flybridge oslní svým rozměrem stejně 
tak, jako vše ostatní na palubě Lagoonu 
52. Celou koncepci lodě v podstatě 
ovlivnil stěžeň posunutý výrazně více 
dozadu, než je u turistických katamaranů 
běžné. Stalo se tak díky tomu, že stěžeň 

prochází skrz salón, a je tak pevně spojen 
s konstrukcí lodě. Kromě použití větší 
samopřehazovací kosatky to umožnilo 
i jedinečnou koncepci flybridge. Jediné 
řídící místo se nachází uprostřed 
flybridge, kdy sloupek s kormidlem lze 
po sešlápnutí aretace posouvat z jedné 
strany na druhou. Na přístrojové konzoli 
pak lze po odjištění nastavit 
do požadovaného úhlu také přístroje. 
U paty stěžně nalezly své místo tři 
elektrické vinšny, v jejichž sousedství jsou 
schránky pro přebytečné konce lan. Zadní 
opalovací lůžko na flybridgi nepotřebuje 
žádný další komentář, stejně tak jako 
čalouněné sezení s opěrou za kormidlem 
a sezení, resp. lůžko vpravo vedle vinšen. 
Vlnění moře bylo minimální, přesto byl 
pohyb lodi na vlnách nepřehlédnutelný 
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a můj subjektivní dojem je, že na flybridgi 
v těchto podmínkách chybí dostatek 
madel pro podržení. Konstrukce bimini 
sice stále láká pro spontánní zachycení 
se, ale všichni víme, že k tomuto účelu 
neposlouží. Jinak to, co jsem ve vztahu 
k rozměrům říkal o kokpitu, platí bez 
výjimek i pro flybridge.

dobrou chuť a dobrou Noc
Rozměry kuchyně na levoboku by mohly 
vzbudit závist i v případě, že by kuchyň 
v této konfiguraci byla osazena v bytě. 
V kuchyňském ostrůvku potom najdete 
dostatek úložných prostor a vytváří jím 
také další pracovní plocha. Samozřejmostí 
vybavení kuchyně pak byla vedle vařiče 
horkovzdušná trouba, mikrovlnná trouba, 
lednice a myčka nádobí. Na pravoboku 

salónu je potom dostatečně veliká jídelní 
sestava. Na čelní straně salónu je 
umístěna vedle úložných prostor 
a ovládacího panelu všech elektrických 
a elektronických součástí výbavy lodě 
také vysouvací televize.

Testovaná loď byla v pětikajutovém 
uspořádání, přičemž lůžka ve všech 
kajutách, kromě zadní v levém plováku, 
byla orientovaná napříč lodi. Pravý plovák 
získal v případě testované lodě majitelské 
preference, a tak od schodů dozadu se 
rozprostírá majitelské apartmá. Záměrně 
nechci použít slovo kajuta, protože to je 
v mých představách spojené s něčím 
podstatně menším. Separátní elektrická 
toaleta se nachází hned vlevo za dveřmi 
a k její stěně se přimyká psací nebo 
počítačový stolek. Součástí otevřeného 

prostoru s rozměrným dvoulůžkem je 
i koupelna, jejíž sprchový kout najdeme 
za skleněnou zástěnou. Jde o esteticky 
velmi zdařilý celek. Celkový dojem 
prostoru podtrhují světlé materiály 
a množství denního světla, které proniká 
do interiéru. Přímo proti schodům 
v pravém plováku nalezla své místo velká 
dvoudílná lednice s mrazákem, čímž lze 
toto místo považovat za srdce lodi. Ten, 
kdo se občas tmou plíží ke dveřím 
lednice, ví, o čem mluvím. Přední části 
plováků jsou potom identické, pouze 
zrcadlově obrácené, když skrývají kajuty 
s rozměrným, vysoko posazeným 
dvoulůžkem a s vlastním komfortním 
sociálním zařízením.

Zadní polovina levého plováku je však 
koncipována odlišně. Vlevo od schodů je 
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malá kajuta s palandami, spíše pro děti 
anebo pro personál. Zadní kajutu 
na levoboku jsem již zmiňoval, když jsem 
popisoval kokpit. Vstupuje se do ní 
výklopnými prosklenými dveřmi a kromě 
vlastního sociálního zařízení nabízí jako 
jediná podélně umístěné rozměrné 
dvoulůžko. Je sice nejvíce vzdálená 
od lednice, ale asi se mi svým 
uspořádáním líbila nejvíc, přestože 
neohromila jako ta majitelská. Ta by 
ostatně na každé lodi měla ohromit vždy.
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Na PLachTy
Od kormidla není při manipulaci s lodí 
v maríně příliš dobrý výhled, a tak jistě 
není na škodu a ani ostuda, když má 
kormidelník ve stísněných prostorách 
několik pomocníků. V době testovací 
plavby foukalo převážně 15 uzlů s nárazy 
lehce pod 20 uzlů a moře se po klidném 
období ještě nestačilo významněji 
rozvlnit. S ohledem na rozměry 
a hmotnost lodi byla plavba natolik 
klidná, až by se dala označit za nudnou. 
Což nemyslím nikterak zle, a vracím se 
tím k myšlenkám na začátku článku. 
Lagoon 52 nabízí tolik komfortu a klidu, 
že by bylo scestné hledat na jeho palubě 
sportovní zážitky a řešit, zda při daném 
větru pluje o půl uzle rychleji nebo 
pomaleji. Daleko důležitější je společnost 
na palubě a dostatek prostoru pro její 
pohodlí. Jak jsem již zmínil, jsou všechna 
lana vyvedena ke třem elektrickým 
vinšnám u paty stěžně, což je místo tak 
metr před kormidlem. Tedy od kormidla 
v žádném případě dosažitelné. 
Neznamená to však, že by loď bylo těžké 
ovládat s jedním párem rukou. Obraty 
děláte díky samopřehazovací kosatce 
pouze kormidlem a když náhodou 
potřebujete trimovat plachty, tak necháte 
plout loď na autopilota. Přišlo mi to tak 
jednoduché a snadné, že si dokážu 
představit na palubě dva manželské páry 
s dětmi, o jejichž pohodlí a bezpečí se 
stará kapitán a hosteska. Aby nedošlo 

k mýlce. Ovládat loď za plavby je 
snadné, ale Lagoon 52 již technologicky 
překročil jakousi pomyslnou hranici 
výbavy běžných turistických lodí, a tak je 
nezbytně nutné, aby ten, kdo je 
odpovědný za vedení lodě, měl náležité 
zkušenosti s instalovanou technikou. 
Banální závada, kterou nejsme schopni 
řešit, může naprosto pokazit celou 
dovolenou. A dovolím si tvrdit, že většina 
běžných charterových zákazníků 
potřebné znalosti pro vedení takové lodě 
nemá.

Závěrem
Nejsem typický zákazník pro katamaran 
a už vůbec ne katamaran těchto rozměrů. 
O to snáze se dokážu dívat na Lagoon 52 
s nadhledem, bez zbytečných emocí, 
které by mi bránily ve střízlivém úsudku. 
I v tomto případě však musím před dílem 
loděnice smeknout, jak se dokázala 
poprat s využitím prostoru, kolik přinesla 
chytrých řešení, která zpříjemňují pobyt 
na palubě, a jak se jí podařilo volbou 
zajímavých materiálů potlačit, resp. 
vyvážit u katamaranů obvyklou nadvládu 
bílého plastu. Lagoon 52 je stvořen 
k dlouhodobému pobytu na palubě 
a k tomu, abyste se nechali rozmazlovat 
profesionální posádkou.   
Děkujeme společnosti Altumare, která 
spravuje flotilu charterových lodí v řecké 
marině Olympic, že nám umožnila test  
jedné z jejich lodí.

Anglicko-český 
jachtařský výkladový 

slovník

Unikátní
průvodce 

jachtařským
názvoslovím

Stovky fotogra� í
a ilustrací.

Jedinečná publikace pro 
rekreační i profesionální 

jachtaře.

www.lodninoviny.czwww.lodninoviny.cz
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advantageous current

aback

aftermost nejdále vzadu, nejblíže k zádi
afterpeak část trupu lodi za poslední 
vodotěsnou přepážkouafterturn přetočení všech pramenů v laně 

vzájemně
age of the Moon čas vyjádřený ve dnech 

od posledního novoluníagonic line agona. Čára spojující místa 
na povrchu Země s nulovou deklinací
aground najetí na mělčinu. Loď je ve vodě 

příliš mělké na to, aby mohla plout, kýl lodi 

leží na dně

ahead vpředu, před přídí. Boat clear ahead 

– loď zcela vpředuahull být unášen bez plachet a bez motoru, 

s přivázaným kormidlem aid to navigation bóje, denní znaky,  
majáky a další prostředky sloužící k navigaci
air vítr, brízaair course ventilační systém uvnitř 

dřevěných lodí, kdy je podél boků a na dalších 

místech prostor pro cirkulaci vzduchu, aby se 

zabránilo hniloběair mass vzduchová masa. Vzduch 
s podobnými fyzikálními vlastnostmi. Vzniká 

aback s plachtami na opačném, tedy 
návětrném boku abaft za, směrem k zádi. Vždy v porovnání 

s jiným předmětem na lodi abaft the beam v úhlu od 90° do 180°k 

pohybu lodi. Od traverzu dozadu

aftaft
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the bow
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the bow

forvard
of the
beam

abaft
the beam

on the
quater

astern
�ne on
the stern

athward-ships

fore and aft

bow

port
stern

starboard

forward amid-
ships aft

abandon  opustit loď, která je ve stavu 
dále plavby neschopném (potápí se, hoří, 
přišla o kormidlo, či je jinak vážně poškozena) 
abandoned (ship) opuštěná loď. Loď 
opuštěná svou posádkou, která však stále 
pluje 
abeam na boku. V pravém úhlu na podél-

nou osu lodi ability schopnost lodi zvládnout určité 
podmínky (heavy-weather ability - schop-
nost dobře překonat bouřlivé počasí, upwind 

ability - schopnost dobře plout proti větru, 
light wind ability - schopnost dobrých výkonů 

ve slabém větru)aboard na lodi, na paluběA-bracket kozlík. Vzpěra podpírající hřídel 

lodního šroubu, pokud vychází z trupu lodi 

bez integrovaného zpevněníabrasion oděr. Opotřebování odřením
absolute humidity absolutní vlhkost 
vzduchu. Hmotnost vodních par obsažená 
v daném množství vzduchu accommodation plan  plán uspořádání 

obytné části lodi

advantageous current výhodný proud. 

Proud, který teče stejným směrem, jakým 
pluje loď
advantageous side ta strana nejkratší 

spojnice dvou závodních značek, na které je 

možné předpokládat rychlejší postup k cíli. 

V důsledku proudu, zesílení větru nebo změ-

ny směru větruadvection fog advekční mlha. Vzniká při 

přesunu teplé a vlhké vzduchové masy nad 

studený podklad. Vzduchová masa je odspo-

du ochlazována na teplotu rosného bodu, 
obsažená voda kondenzuje a vzniká mlha
aerodynamics aerodynamika. Věda stu-

dující proudění vzduchu kolem předmětů
aeromarine light navigační světlo (ma-

ják), které má část paprsků směřujících 10°-15° 

nad horizont pro využití letadlyaeromarine radio beacon radiomaják 

určený pro využití loděmi i letadly
afloat na vodě, na hladině, nepotopený
afoul zamotaný. Může jít například o lodní 

šroub omotaný řasamiaft směrem k zádi lodě
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after nacházející se více k zádi lodě  
(v porovnání s něčím)afterbody zadní část trupu. Část trupu  

lodi od středu k zádiafterdeck zadní palubaafterguard skipper, navigátor, taktik. 
Členové posádky pracující na zádi. Mozkový 

trust lodi. Dříve šlo o ty, kteří bydleli na zádi, 

tedy o důstojníkyafterguy regulační lano (guy) tahající 
přední konec spinakerového pně do návětří. 

Reguluje náběh větru do spinakeru. Při obratu 

a přehození spinakrového pně na druhý bok 

se stane regulačním lanem (guy) ta otěž 
na opačném boku lodi, která sloužila do té 
doby jako otěž závětrná. Angličané velmi 
striktně odlišují termíny guy a sheet.  

accomodation obytná část lodi
acknowledge potvrdit přijetí zprávy
across the tide loď na kotvě. Loď se 
do této polohy dostane, pokud jde vítr z jiné-

ho směru než proud a je silnější. Loď se pak 

ustaví souběžně s větremact of God vyšší moc. S tímto termínem je 

možné se setkat v pojišťovacích smlouvách. 

Právní skutečnost, spočívající v mimořádné, 

nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné 

události, která způsobí škodu. Úder blesku, 
hurikán, zemětřesení…active echo aktivní radarový odražeč. 

Elektronické zařízení, které po zachycení 
radarových vln je odešle nazpět zesílené
active tracking station satelitní sledova-

cí systém. Může pracovat všude po světě, pro-

tože údaje o pozici jsou vysílány přes satelit
actual total loss (ATL) takové škody 
na lodi, které přesahují její hodnotu. Tento 
termín najdeme v pojišťovacích smlouvách
adjacent zone přilehlý mořský pás. Pás 

na volném moři, kde stát může uplatňovat 
některé restrikceadjustable pitch propeller propeler 

(lodní šroub) s měnitelným úhlem náběhu 
lopatek. Používá se pro zefektivnění provozu
adjustment of compass kompenzace 

(vyrovnání) odchylky kompasu způsobené 
kovovými předměty v jeho blízkosti. Ke kom-

penzaci se používají speciální magnety
admiralty court admiralitní soud. Soud, 

který se zabývá případy souvisejícími s ná-
mořní dopravou, včetně kolizí, mezd, nákladu, 

ale i kriminálních situací na lodích
Adrena navigační program, který pomáhá 

optimalizovat trasu lodi s ohledem na počasí, 

proudy, výšku vln…

adrift driftovat. Plout volně unášen větrem 

a proudy, bez kontroly nad lodí
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afterbodylodi od středu k zádiafterdeck zadní paluba
afterdeck zadní paluba
afterdeck
afterguard skipper, navigátor, taktik. 
Členové posádky pracující na zádi. Mozkový 

afterguardČlenové posádky pracující na zádi. Mozkový 

afterguard

 kompenzace 

(vyrovnání) odchylky kompasu způsobené 
kovovými předměty v jeho blízkosti. Ke kom-

penzaci se používají speciální magnety admiralitní soud. Soud, 

který se zabývá případy souvisejícími s ná-
mořní dopravou, včetně kolizí, mezd, nákladu, 

ale i kriminálních situací na lodích
Adrena navigační program, který pomáhá 

optimalizovat trasu lodi s ohledem na počasí, 

proudy, výšku vln…

aftermost

nou osu lodi ability
podmínky (heavy-weather ability - schop
nost dobře překonat bouřlivé počasí, upwind 

ability - schopnost dobře plout proti větru, 
light wind ability - schopnost dobrých výkonů 

ve slabém větru)
 na lodi, na paluběA-bracket kozlík. Vzpěra podpírající hřídel 

lodního šroubu, pokud vychází z trupu lodi 

bez integrovaného zpevnění oděr. Opotřebování odřením
absolute humidity absolutní vlhkost 

absolute humidity absolutní vlhkost 

absolute humidity

 navigační světlo (ma
ják), které má část paprsků směřujících 10°-15° 

nad horizont pro využití letadlyaeromarine radio beacon
určený pro využití loděmi i letadly na vodě, na hladině, nepotopený

afoul zamotaný. Může jít například o lodní 

šroub omotaný řasami

 kompenzace 

(vyrovnání) odchylky kompasu způsobené 
kovovými předměty v jeho blízkosti. Ke kom
penzaci se používají speciální magnety admiralitní soud. Soud, 

který se zabývá případy souvisejícími s ná
mořní dopravou, včetně kolizí, mezd, nákladu, 

ale i kriminálních situací na lodích
Adrena
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amidships

air scoop

anchor cable tlusté kotevní lano

anchor chain kotevní řetěz. Řetěz, kterým 

je kotva upevněna k lodi, výrazně zvyšuje její 

přídržnou sílu, mimo jiné slouží i jako tlumič 

nárazů způsobených větrem.

anchor light kotevní světlo. Bílé kruhové 

světlo na stěžni, rozsvícené při stání na kotvě 

nebo kotevní bóji. U lodí delších než 50 m jde 

o dvě světla, jedno nad přídí, druhé na zádi

anchor locker kotevna. Prostor na přídi, 

kde je uložen kotevní řetěz, popř. i kotevní 

vrátek a kotva

anchor pocket prohlubeň v přídi, 

do které je schována kotva, aby nepřesahovala 

obrysy lodě.

anchor roller kladka na přídi určená 

k vedení kotevního lana nebo řetězu

anchor sentinel pohyblivé závaží, které  

se spouští po kotevním laně nebo řetězu. 

Zvýšením průvěsu se zvýší přídržná síla kotvy 

anchor spring lano ze zádě ke kotevnímu 

lanu nebo řetězu, které drží loď v určitém úhlu 

k vlnám, větru nebo proudu

anchor watch kotevní hlídka. Hlídka 

na palubě ve chvíli, kdy jachta stojí na kotvě. 

Používá se především při nestabilní meteo-

rologické situaci, nebo tam, kde kotva špatně 

drží

amidships do středu lodi. Může jít ja
k 

o střed délkový, tak i střed šířkový, záleží 

na konkrétním použití slova

amphibious obojživelný. Schopný provo-

zu na vodě i na souši

anabatic wind vzestupný vítr. V
ítr, který 

vane nahoru do kopce 

anemometer anemometr, větroměr. Zaří-

zení na měření rychlosti větru

aneroid barometr, přístroj na měření tlaku 

vzduchu

angle of attack úhel náběhu. Úhel  

sevřený plachtami a směrem větru, nebo  

mezi kýlem a kormidlem a kurzem lodi

anchor kotva

anchor alarm kotevní alarm. Funkce GPS, 

mapového plotteru či hloubkoměru signalizu-

jící, že jachtě nedrží kotva a jachta splouvá

anchor ball černá koule. Černá koule vyta-

žená na stěžni signalizuje, že loď stojí na kotvě

anchor bed lůžko na kotvu. Lůžko na přídi 

lodě, které slouží k bezpečnému uložení kotvy

anchor bracket závěs na kotvu. Závěs 

na zábradlí lodi, který slouží k uskladnění 

druhé kotvy

allowance v handicapu, při závodech, 

jde o čas ve vteřinách na míli, o který musí 

být rychlejší loď rychlejší než ta pomalá, aby 

zajela stejný výsledek

all-round light kruhové světlo. Světlo 

svítící v sektoru 360°

almanac almanach. Každoročně vycháze-

jící navigační příručka, ve které jsou všechny 

informace, důležité pro bezpečnou plavbu

aloft nad palubou, v takeláži

alongshore příbřežní, u pobřeží

alongside vedle, podél

alter course Změnit kurz. Změnit směr 

plavby

alternating (Al, Alt) 
charakteristika světla 

majáku. Světlo měnící barvu. Obvykle jde 

o změny mezi barvami červená, bílá a zelená

altitu
de výška, nadmořská výška

altocumulus altocumulus, vysoká kupa. 

Oblak středního patra výšek 2-6 km Oblaka 

nepokrývají celou oblohu, skládají se z men-

ších, ale i vzájemně propojených kup. Jsou 

složeny převážně z vodních kapek

altostratus altostratus, vysoká sloha. Ob-

lak ve výšce 2-6 km pokrývá celou oblohu. Jde 

o šedavou nebo modravou oblačnou vrstvu 

podobnou závoji. Může být tvořen kapkami 

vody i ledovými krystalky

amas vnější plováky u trim
aranu

ambient temperature okolní teplota. 

Teplota okolního prostředí

America’s Cup  Americký pohár. Nej-

starší sportovní trofej. Závody Amerického 

poháru se jezdí obvykle jednou za 4 roky. 

Vyzyvatel vzešlý z Louis Vuitton Cupu se 

o pohár utkává s obhájcem trofeje

American Bureau of Shipping, ABS  

organizace dohlížející na konstrukci lodí

dlouhodobým pobytem vzduchu nad určitým 

podkladem, od kterého přejímá vlastnosti

air scoop nástavec na ventilaci podpalub-

ních prostor

air tank vzduchová komora. Vzduchotěsná 

komora, která v případě zaplavení lodi vodou 

zabrání jejímu potopení 

AIS (Automatic Identification System) 

Automatický identifikační systém. Systém 

monitorující lodě v okolí, jejich pozici, 

rychlost, kurz atd. Systém vysílá identifikač-

ní údaje pomocí VHF. Na palubě může být 

instalován pouze přijímač AIS, který přenáší 

údaje například na mapový plotter, nebo 

také vysílač (na pasažérských lodích a lodích 

o výtlaku nad 300 tun povinné)

ait ostrůvek v řece

aka příčník, který spojuje střední trup 

s plováky u trim
aranu

alee pryč od větru, do závětří

Alfa foneticky A

alignment postavení dvou či tří p
ředmětů 

do zákrytu

all fa
st uvázáno. Zvolání signalizující,  

že lana jsou uvázána

all hands celá posádka, všichni

all night in celou noc bez hlídky, celou noc 

v kajutě
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anchor cable

anchor chain

je kotva upevněna k lodi, výrazně zvyšuje její 

přídržnou sílu, mimo jiné slouží i jako tlumič 

nárazů způsobených větrem.

anchor light

světlo na stěžni, rozsvícené při stání na kotvě 

nebo kotevní bóji. U lodí delších než 50 m jde 

o dvě světla, jedno nad přídí, druhé na zádi

anchor locker

kde je uložen kotevní řetěz, popř. i kotevní 

amidships do středu lodi. Může jít ja
k 

o střed délkový, tak i střed šířkový, záleží 

na konkrétním použití slova

amphibious obojživelný. Schopný provo-

zu na vodě i na souši

anabatic wind vzestupný vítr. V
ítr, který 

vane nahoru do kopce 

anemometer anemometr, větroměr. Zaří

anemometer anemometr, větroměr. Zaří

anemometer

-

zení na měření rychlosti větru

 barometr, přístroj na měření tlaku 

allowance v handicapu, při závodech, 

jde o čas ve vteřinách na míli, o který musí 

být rychlejší loď rychlejší než ta pomalá, aby 

zajela stejný výsledek

all-round light kruhové světlo. Světlo 

all-round light kruhové světlo. Světlo 

all-round light

svítící v sektoru 360°

almanac almanach. Každoročně vycháze

almanac almanach. Každoročně vycháze

almanac

-

jící navigační příručka, ve které jsou všechny 

informace, důležité pro bezpečnou plavbu

aloft nad palubou, v takeláži

aloft nad palubou, v takeláži

aloft

alongshore příbřežní, u pobřeží

 vedle, podél

 Změnit kurz. Změnit směr 

 charakteristika světla 

dlouhodobým pobytem vzduchu nad určitým 

podkladem, od kterého přejímá vlastnosti

 nástavec na ventilaci podpalub-
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Celková délka 15,84 m Šířka 8,60 m Ponor 1,50 m Výška 
nad hladinou 27,22 m Suchá hmotnost 26 033 kg Nádrž 
na vodu 4x 240 l Nádrž na palivo 2x 496 l Plocha plachet 
160 m2  Spinaker 255 m2 Motory 2x 54 k/2x 72 k 
Nautická architektura Van Peteghem – Lauriot Prévost Design 
interiéru Nauta Design www.altumare.cz 
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