
Nakladatelství IFP Publishing představuje

František Mrož Novotný

ZA KORMIDLEM NEJEN NA JADRANU

Jachtařovo kompendium aneb všechno, co jste kdy chtěli vědět o jachtingu.

František Novotný, 
dlouholetý kapitán, mořský vlk, nestor českých jachtařů a zároveň výjimečný spisovatel, vytvořil dílo, 
které lze nazvat mezníkem české jachtařské literatury.
S využitím svých letitých zkušeností na palubách mnoha plachetních lodí, s využitím zkušeností 
z mnoha moří a oceánů, přinesl František Novotný svým čtenářům shrnutí své dosavadní praxe, 
svých zkušeností, svého jachtařského života.
A nebyl by to František Novotný, kdyby své zkušenosti s jachtingem nejen nepředával dál vtipnou 
a čtivou formou, ale také je neokořenil řadou skutečných historek, příběhů a situací, které zažil a kte-
ré se k popisované námořní praxi vztahují.

Kniha „Za kormidlem nejen na Jadranu“ je pro všechny, kterým učaroval neklidný mořský živel, 
a kteří se vydávají pokoušet jej ať už v pobřežních vodách Jadranských nebo na světových oceánech. 
S knihou získává čtenář nejen komplexního průvodce jachtingem, ale také knihu, která pobaví čti-
vým textem a další generaci jachtařů zprostředkuje moudrosti a zkušenosti jednoho mořského vlka, 
pro kterého se stalo moře osudovou láskou.

O příbězích vložených do knihy sám autor František Novotný píše:
„…Příběhy, které jsou jako příklady vloženy do následujících kapitol, jsem všechny osobně zažil a uka-
zují, jak často jsem se dopouštěl chyb. Ani vy se chybám nevyhnete a úkolem této knížky není, a ani být 
nemůže, aby vás před chybami ochránila. Ale může vás ochránit před chybami fatálními, a o to jde.“
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A N O T A C E

Lidé na lodi se vždy dívají vzhůru, kdežto lidé na souši převážně klopí oči dolů.
John Masefield,

Anglický básník a spisovatel

ZA KORMIDLEM
NEJEN NA JADRANU
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NOHAMA PEVNĚ NA ZEMI…
1. Jak se stát mořským vlkem
1.1. Průkaz způsobilost k vedení jachty

2. Půjčit nebo koupit loď?
2.1. Něco o konstrukci a plavebních vlastnostech námořních 
plachetnic
2. 2. Třídění námořních plachetnic
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3.1. Rodinné plavby
3.2. Děti na palubě
3.3. Dlouhodobý pobyt dětí na moři
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3.5. Předběžná domluva
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5. S lodí k moři
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6.1. Přebíráme loď
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7.1. Mariny
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7.2.1. Několik triků pro zapeklité situace
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7.4. Další přístavní manévry
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7.4.2.1. Fendry
7.4.2.2. Zaplouvání s asistencí 
7.4.2.3. Přistávání v proudu
7.4.2.4. Stání v balíku
7.4.3. Užitečné rady a triky pro vyplouvání
7.5. Práce s lany a uzly
7.5.1. Dá se loď oběsit?

8. Konečně na volném moři
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8.3. Manévry na volném moři
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8.3.3. Držení kurzu a kormidlování
8.3.3.1. Plachetní kurzy
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8.3.5. Plachtění „na motýla“
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8.4.5. Plavba ve skluzu
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9.3. Refování jedním lanem
9.4. Refování do stěžně 
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10.2. Techniky kotvení
10.2.1. Kotvení na jedné kotvě
10.2.2. Kotvení se dvěma kotvami
10.2.3. Kotvení na vyvazovací bóji
10.2.4. Kotvení s vyvázáním na břeh 
10.3. Strategie a taktika kotvení v Chorvatsku

11. O bouřkách, vichřicích a bouřích
11.1. Překonávání vichřic a bouří
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11.1.2. Útěk před větrem
11.1.3. Vodní kotvy a padáky
11..1.4. Vlečená lana a moderní vlečené zátěže
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11.1. 6. Neortodoxní způsob překonávání vichřic a bouří
11.2. Kritické situace a jak je řešit
11.2.1. Muž přes palubu
11.2.2. Břeh v závětří
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11.3. Atlantická vichřice v roce 1997
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13. Strategie a taktika plavby na Jadranu
14. Bydlíme a vaříme na lodi
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14.2. Hospodaříme s elektřinou
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14.3. O vaření
14.4. Jachtařská etika a vyvěšování vlajek
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16.1. Obsluha radiotelefonu a tísňová volání
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Kniha pro pokročilé i pro začátečníky
Kniha rad i kniha příběhů

Kniha lásky k mořím

Údaje o knize
Předpokládaný počet stran 350
Pevná vazba, formát B5 (176x250mm)
Kniha je  barevná s fotografiemi a obrázky na křídovém papíře.
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