
Pokyny a rady na cestu  

 

Mnozí naši klienti dorazí do p řístavu po mnoha hodinách úmorné cesty a po celoro čním 
náro čném zam ěstnání. Už už aby si p řevzali lo ď a vypluli. Je t řeba ale pamatovat na to, že také 
personál základen je zvlášt ě ve vrcholné sezón ě prací doslova zavalen. Mají p ůl dne na to aby 
vaši lo ď spolu s mnoha dalšími po p ředchozím nájemci zase uvedli do řádného technického 
stavu, perfektn ě uklidili a zajistili často složité formality, lo ď vám p ředali, seznámili Vás s jejím 
ovládáním a vykonali ješt ě spoustu jiné práce. Proto si pokuste osvojit jednu  zásadu - jak 
vytáhnete paty z domu, zpomalte sv ůj denní rytmus, pono řte se do jižanského životního tempa, 
zapomeňte na sv ět termín ů a fixních sch ůzek, pracovních plán ů a okének v kalendá ři. Až se 
vrátíte, užijete si toho zase víc jak dost. Prost ě vypn ěte a dívejte se kolem sebe - naši p řátelé 
na míst ě žijí v pr ůměru déle než my a víc si to užijí!  
 
Je běžné, že dlouhé cesty, zvlášt ě letadlem, svád ějí k oslav ě - jen aby nebyla p ředčasná ! 
Personál na míst ě má nejenom právo ale p římo povinnost nep ředat lo ď, pokud lidov ě řečeno 
není komu - to jest kapitán není ve stavu kdy je sc hopen to absolvovat. Lidé na základnách 
jsou vesm ěs neoby čejně tolerantní. Nezkoušejte ale jejich trp ělivost napínat až na hranici 
únosnosti ! Jsou to také jen lidé a d ělají náro čnou práci ! 
 
Prosíme Vás proto, abyste se nedomáhali p ředání lodi d říve, než stanoví smlouva, personál 
dělá co umí. Když to p ůjde, p ředají vám ji jakmile to bude možné. Když je ale bud ete vytrhávat 
v jejich úsilí opakovanými dotazy kdy už to bude a bombardovat žádostmi a nervózn ě bloumat 
po molu, v ěc se tím jen zhoršuje. Proto prosíme, abyste dojížd ěli na základny až odpoledne, v 
klidu si nejd říve vy řídili ostatní záležitosti a formality (parkování, p řihláška v marín ě, nákupy) a 
zavazadla nechali v autech nebo je složili na k tom u určené místo a šli se rad ěji projít, nebo 
koupat nebo si zasedli do n ějaké taverny. K lodi se dostaví nejd říve kapitán a nájemce lodi ( to 
je ten, kdo je uveden na smlouv ě), převezme lo ď a pak se teprve ostatní nalodí. 
 
Firma Kiriacoulis je neoby čejně solidní, její lod ě jsou vzorn ě udržované a její pracovníci Vám 
nejenom vyjdou vst říc ale navíc nemají žádný d ůvod, pro č vám zatajit jakýkoli problém, který 
se může vyskytnout. P řesto si lo ď řádně přebírejte - vyplatí se to. Vše co se vám nezdá, 
podrobn ě zapišt ě do protokolu p ři převzetí. Vyplatí se Vám to až budete lo ď vracet. U malých 
zvlášt ě chorvatských firmi ček to platí ne dvoj ale trojnásobn ě! Stejn ě tak podrobn ě zapišt ě 
jakékoli nedostatky neboproblémy p ři návratu. Je t ěžké vyjednávat po n ějakých problémech, 
když nám rejda ř ukáže protokol, ve kterém je zaškrtnuto všude 100%  a dále ani čárka.  
  

                            Co si mám vzít na sebe, mi láčku ? 

 
Hlavn ě toho nebrat zbyte čně moc. Doba klobouk ů, dlouhých rób a bílých smoking ů v marínách 
už je pry č, pop řípadě se soust řeďuje na Francouzskou Riviéru - Monte Carlo , St.Trop ez a pod. 
To asi zatím nebude náš p řípad. A kufr na v ětšin ě lodí není kam uložit. Leda tak p řivázat ke 
stěžni - možná i s tou co si ho p řivezla ?  

   Check - in  

 
Nikdy se nenechejte usp ěchat. Dejte si podrobn ě vysv ětlit všechna lodní za řízení.  Zkontrolujte 
osobn ě všechen  inventá ř.  
 
V lodi - mapy a plavební p říručky na p ředpokládanou trasu. Dále už leckde nic neseženete. 
Vyzkoušejte startování a chod všech motor ů a vytéká- li chladící voda. Za řaďte krátce vp řed i 
vzad a sledujte zda vrtule zabírá. Nechte si ukázat , kde se odvzduš ňuje palivový systém 



hlavního motoru, kde se kontroluje olej a sekundárn í chladicí okruh, nap ětí klínového řemenu, 
dále kde jsou baterie a v jakém jsou stavu (stávají cí nap ětí naprázdno a pod standartní zát ěží), 
funguje-li dobíjení, jak jsou baterie zapojeny, zda  lednice (event. mraznice) b ěží když je vypnutý 
motor ale zapomenete vypnout motorovou baterii. U n ěkterých lodí (Océanis) je kompresor 
pohán ěn mechanicky p římo od motoru. Moderní lod ě již mají systém elektronického odd ělení 
motorové a servisní baterie, ale neplatí to vždy! N echejte si vysv ětlit funkci lednic, zvlášt ě u 
moderních ú činných typ ů - například s vn ějším chlazením mo řskou vodou na katamaranech. 
Identifikujte všechny vypína če, funkci pojistek, umíst ění a funkci hlavní pojistky a vypína če a 
pojistky kotevního vrátku. Dále funkci čerpadel vody, stokových čerpadel, pump na WC. 
Zkontrolujte všechny stoky, zda jsou suché. Najdete -li stopy lodního hmyzu (karaluk ů) což je 
běžné v Karibe , vyžádejte si feromonové pasti čky.  V motorové stoce hledejte stopy unikání 
maziva nebo paliva, net ěsnost ucpávky. Zkontrolujte uložení a po čet záchranných vest, kurt ů, 
signálních raket, hasících p řístroj ů, uložení a stav lékárni čky a záchranného voru. Nechte si 
ukázat ná řadí a p ředepsané náhradní díly - zejména klínový řemen (!), filtry a impeller - kole čko 
do čerpadla chlazení motoru.  

  
Na palub ě - prohlédn ěte si nafouknutou dinghy a její p říslušenství (úchyty, o čka, havlenky, 
lepicí sada). Zkontrolujte plynové bomby, stav pali va a sladké vody. V každém p řípadě při 
vyplutí vše nechejte doplnit na full a to v četně záložních kanystr ů a benzín s olejem pro 
přívěsný motor.  Zkuste funkci VHF radiostanice krátkým zavoláním do kancelá ře. Podívejte se 
zda funguje ru ční svítilna a zda do ní máte  náhradní baterie. Na některých lodích v Karibiku 
není zásuvka 12 V na formát autozapalova če, ale na požádání vám tuto zásuvku dodají a 
vyvedou z p řístrojové desky. Nechejte si p ředvést základní ovládání  GPS. Nesty ďte se 
opakovan ě ptát, d ělat   machra se nevyplácí.  
  
Prov ěřte chod kormidelního kola a funkci autopilota. Cht ějte vid ět  havarijní kormidelní páku, 
místo kam se nasazuje, dále havarijní (ru ční) stokovou pumpu a rukov ěť  k ní. Rozsvi ťte 
všechna naviga ční sv ětla a zkontrolujte je, v četně nočního osv ětlení kompasu (!). Vyzkoušejte 
chod kotevního vrátku, ujist ěte se, že konec kotevního řetězu je řádně upevn ěn na míst ě k 
tomu ur čeném. Nechte si ukázat druhou kotvu a umíst ěte ji tak, aby byla po ruce, v n ěkterých 
místech ji budete pot řebovat. Nechte si ukázat, kde je jisti č nebo pojistka vrátku a zda je tam 
pojistka náhradní. Podívejte se na úvazná lana. Pro hlédn ěte si pe čliv ě lodní trup a zapište 
každou  od řeninu do protokolu. Podívejte se zevnit ř větracích otvor ů. Ověřte si, zda jdou kryty 
plnicích hrdel paliva a vody otev řít a jaký je systém pln ění vody do více tank ů, stejn ě tak jako 
přepínání odb ěru z tanku na tank  ( na každé lodi je to jinak).  Vždy vytáhn ěte plachty, zapište 
jejich opot řebení a eventuelní p ředchozí opravy. Prov ěřte funkci navíjecích mechanizm ů a 
plynulý  chod všeho pohyblivého lanoví. Navíjecí hl avní plachta musí jít ze st ěžně hladce jen 
pouhým tahem za spodní lík !  Nechte si vysv ětlit který je výtah hlavní plachty a kosatky, 
abyste m ěli možnost v p řípadě poruchy rolovacího za řízení (nap ř. prasknutí lana) plachty 
spustit.  
  
Pokud jste zvolili seriozní charterovou spole čnost, z řejmě vše bude v naprostém po řádku. 
Čistota lodí je p říkladná. P řesto, že ji odevzdáte vzorn ě uklizenou, vždy se po vás znovu vše 
uklidí i nádobí se p řemyje atd. Obecn ě – odevzdání  lodí v Karibiku je benevolentn ější, než 
v Evrop ě, zejména u Chorvat ů. Předpokládá se zde  již ur čitá samoz řejmá úrove ň klientely.  
 
 

                                    Za plavby 
 
Ješt ě před vlastním vyplutím si nechte poradit od personálu  dobré tipy na zakotvení, zeptejte 
se na novinky a úskalí a dohodn ěte spůsob spojení pro p řípad n ějaké nenadálé události nebo 
poruchy. Zkontrolujte po časí a ujist ěte se , kde a jak získáte další p ředpov ěď. Trasu si 
naplánujte tak, aby jste nejzaššího cíle dosáhli v první t řetin ě plavby a pak se v klidu vraceli. 
Poslední dny se držte v blízkosti základny, abyste pak nebyli zasko čeni náhlou zm ěnou po časí 
a nemuseli pak riskovat nep říjemnou plavbu proti vlnám a v ětru. Nebylo to ani jednou ani 
desetkrát, ani stokrát kdy na poslední den zbylo ja chta řům příliš velké sousto. Jen s obtížemi 



pak dostáli svým závazk ům (sankce za pozdní vrácení lodi jsou bolestné), n ěkdy jim také 
nedostáli a n ěkte ří na to doplatili i úplnou ztrátou lodi. Schopnost počítat se všemi 
překvapeními, které vám mo ře může uchystat, pat ří k tomu, čemu se říká dobrá námo řní praxe - 
anglicky good seamanship. Proto zhoršení po časí není omluvou, pro č se nedostavit v čas s lodí 
zpět - po čítejte také s tím,že vrátit lo ď pozd ěji je maximální neslušnost v ůči pracovník ům 
základny a zejména v ůči těm, kte ří mají lo ď po vás p řevzít pro svou vlastní dovolenou. 
 
Firma Kiriacoulis má perfektn ě zajišt ěn servis na v ětšin ě svých tras a na vzdálených 
ostrovech. Musíte po čítat ale s tím,že ta která sou částka nemusí práv ě v míst ě být k disposici. 
Pokračovat lze pak s ur čitým omezením nebo se smí řit s n ějakou dobou čekání. Na tak 
složitém soustrojí jako je námo řní jachta, navíc vydaná na pospas agresivnímu mo řskému živlu 
a občas i krutému zacházení ze strany sváte čních jachta řů, se tu a tam i p ři nejlepší pé či něco 
pokazí, jinak to prost ě nejde. Bu ďte, prosíme, v takovém p řípadě trp ěliví - personál d ělá, co je v 
lidských silách. 
 

                        Odevzdání lodi a návrat 

 

Jak už bylo řečeno - v p řístavu máte být už p ředposlední den ve čer, druhého dne ráno pak 
máte podle podmínek smlouvy, v ětšinou do devíti hodin, vyklidit lo ď a být p řipraveni na 
předání. Pokud máte zaplaceno pojišt ění kauce u Kiriacoulis ů, předání je v ětšinou  jen 
formální. Naši klienti mají vesm ěs velmi dobré jméno, snažte se prosím ho nezkazit. Poctiv ě 
ohlašte všechny škody a nedostatky, které se na lod i vyskytly, nebo které jste - jist ě necht ěně - 
způsobili. Je to slušnost minimáln ě vůči těm, kte ří přijdou na lo ď po nás. Jakékoli p řipomínky 
nebo nespokojenost podrobn ě popište do p ředávacího protokolu. Pokud máte pojišt ěnu kauci, 
kterou na míst ě platíte, v p řípadě, že je vám zadržena celá nebo její část, neodjížd ěte bez 
potvrzení a protokolu, za co p řesně kauce propadla. 
 
 

                Nakonec už nezbývá než pomalu plánovat,kam p říště! 


