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S moderním pří-
strojem se na palu-
bě námořního pla-
vidla setkal už snad 
každý. Záměrně zde 
zmiňuji  plavidlo 
jako takové, neboť 

moderní námořní elektroniku dnes najde-
me nejen na palubách motorových jachet, 
ale i na běžné námořní plachetnici. Na její 
palubě se s moderním přístrojem ve formě 
nějakého námořního plotteru setkal prav-
děpodobně už každý jachtař. A asi bychom 
dnes už obtížně hledali námořní plachetnici, 
která by nějakým námořním plotterem nebo 
alespoň jednoduchým elektronickým kom-

pasem či GPS nebyla vybavena. A pokud 
ano, na moři by ostatně neměla co dělat. 
Dostupnost těchto zařízení dnes otevírá 
cestu do námořního světa nul a jedniček 
široké mase jachtařů. Stále častěji se napří-
klad u charteru setkáváme se situací, kdy 
máme na lodi plottery dokonce dva, jeden 
u navigačního stolu v podpalubí, druhý 
v kokpitu nebo přímo u jednoho z kormi-
del. A stále častěji jsou takovými plottery 
vybaveny i charterové plachetnice, přede-
vším ty novější od 10 m délky. Samostatnou 
kategorií jsou pak majitelské jachty, které si 
majitelé nejrůznější elektronikou vybavují 
podle svých představ a na kterých najdeme 
často to nejlepší z námořní elektroniky. 

Ve většině případů se úroveň využití těchto 
přístrojů na palubě běžným jachtařským 
uživatelem omezí na základní funkce typu 
kurz, směr a síla větru, rychlost lodi a aktu-
ální hloubka. Ti pokročilejší, často s dostat-
kem trpělivosti při práci s plotterem, využijí 
další funkce, jako je zadávání trasových 
míst (waypoints), orientačního výpočtu 
trasy a rychlosti přibližování na kurzu 
(VMG), záznam plavby a její pozdější export 
ve vhodném formátu pro další zpracování 
nebo zkrátka pro její archivaci. Tím však 
možnosti námořních plotterů zdaleka ne-
končí. Jejich další a často velmi užitečné 
funkce jsou závislé nejen na typu plavidla 
a na dalších komponentách a jednotkách, 

S

Elektronické námořní přístroje dnes již jsou nedílnou součástí 
vybavení téměř každého plavidla. Zjednodušují nám orientaci 
na moři, ovládání lodě i komunikaci s pevninou. Jejich možnosti jsou 
však mnohem větší.

Pomocníci nejen v nouzi
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Nahoře
Moderní navigační přístroje jsou dnes k vidění i na pla-

chetnicích. Špičkové řady obsahují jednotky s komfortním 
barevným LCD displejem a programovatelným zobrazením.
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které jsou na lodi instalované, ale přede-
vším na samotném typu plotteru, který 
u složitějších námořních systémů funguje 
nejen jako jakási řídicí jednotka (i když ta 
sama o sobě zde není potřeba – viz dále), ale 
především jako „gateway“, tedy rozhraní pro 
připojení dalších zařízení. 
U motorových jachet jsou moderní elektro-
nické námořní systémy na palubě daleko 
častější a také složitější. Využití těchto 
systémů jde zde ruku v ruce s pohodlím 
a komfortem, na které jsou motorové jachty 
primárně zaměřeny. Elektronika neplní je-
nom technické funkce, potřebné pro řízení 
jachty, kontrolu provozních údajů či navi-
gaci, ale zajišťuje i kompletní uživatelské 
ovládání, jako je osvětlení, klimatizace, 
topení, zábavní audio/video systémy nebo 
zabezpečení a kamerový dohled lodi.

Standard NMEA 2000
Pokusů o technickou standardizaci komu-
nikace mezi elektronickými námořními 
přístroji se v osmdesátých letech objevilo 
hned několik. Především ze stran konkrét-

ních výrobců elektroniky, kteří v tomto 
snažení viděli snadnou cestu k obchodnímu 
pohlcení trhu. Do dnešní doby jich přežilo 
sice několik, nicméně žádnému z nich se 
nepodařilo výrazně světově rozšířit. Vývoj 
dnes nejrozšířenějšího a prakticky jediného 
regulovaného standardu začal v roce 1994. 
Stojí za ním americký úřad pro námořní 

elektroniku (NMEA), asociace, jež sdružuje 
nejvýznamnější výrobce námořní elektro-
niky, kteří se podílejí na vývoji a společně 
definují technické parametry samotné ko-
munikace. Výsledkem je dnes nejrozšířeněj-
ší komunikační standard, nebo protokol, 
chcete-li, označovaný jako NMEA 2000. 
Zmiňovaný elektronický palubní systém 
si zde představme jako sadu několika elek-
tronických zařízení, jednotek a sond, jež 
jsou na lodi vzájemně propojeny pomocí 
rozhraní CAN (Controller Area Network) 
do společné sítě a komunikující jednot-
ným protokolem. Je to mimochodem stejné 
rozhraní, které se dnes používá v automo-
bilovém průmyslu, pro nějž bylo původně 
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Nahoře: Standard NMEA 2000 v podání 
firmy Raymarine a vlastní sítě SeaTalk, 
která zde propojuje elektronické a navigační 
přístroje s motorem. Vpravo: Multifunkční 
zobrazení na plotteru. Vpravo dole: Propoje-
ní palubního systému s lodními kamerami 
na jachtě Monte Carlo 6 (YR 5/2015).

Vlevo
Síť NMEA 2000 v praxi. Příklad typického 
využití možností sítě NMEA 2000 a propo-
jení přístrojů, modulů a čidel na motorové 
jachtě.



Yachting revue 10 – 12/2015

také navrženo. Data mezi sebou v této síti 
putují rychlostí 250 kb/s a nevyžadují složi-
té řídicí mechanismy jako u paketových dat 
v IP sítích a dokonce ani samotnou řídicí 
jednotku, která by komunikaci v síti řídila 
a kontrolovala. V síti tečou data obousměr-
ně a najednou. Tento velmi stručný výčet 
vlastností však umožňuje dostatečnou 
kapacitu pro přenos dat v reálném čase, 
potřebnou například u informací z rada-
rů nebo echolotů, které jsou schopné na-
příklad monitorovat dno ve 3D. Popisem 
vlastností a principů samotného protokolu 
NMEA 2000 a způsobů komunikace, včetně 
specifikace rozhraní pro propojení jednot-
livých zařízení, bychom zaplnili několik 
stran. Tyto technické informace jsou však 
pro jachtaře-stavitele velmi důležité, proto-
že NMEA 2000 je otevřený standard, který 
umožňuje propojit prakticky jakékoliv pod-
porované zařízení, jež uživatel na své lodi 
potřebuje nebo zkrátka chce. Řada výrobců 
námořní elektroniky umožňuje propojení 
svých jednotlivých jednotek do vlastní 
sítě, která je se standardem NMEA 2000 
kompatibilní. Zmínit můžeme například 
síť SimNet od Simradu nebo síť SeaTalk, 
kterou používá Raymarine.

Plotter nebo tablet?
Užitečným a uživatelsky velmi oblíbeným 
rozšířením instalovaného systému na lodi 
je možnost jeho propojení s mobilními za-
řízeními uživatele, tedy chytrým mobilním 
telefonem nebo tabletem. Předpokladem 
pro takové propojení je, že instalovaný 
palubní systém samozřejmě podporuje 
standard NMEA 2000 a je možné se k němu 
připojit prostřednictví bezdrátové sítě 
(WiFi) nebo Bluetooth. Tyto komunikační 
jednotky jsou opět buď součástí moderního 

plotteru, obvykle vyšší řady, nebo je možné 
o ně danou síť jednoduše rozšířit. Uživatel 
pak po stažení potřebné aplikace do svého 
mobilního dotykového přístroje dostane 
možnost nejen kontroly provozních a řídí-
cích údajů jachty, ale především možnost 
jejího řízení. 

Palubní systém, postavený na standardu 
NMEA 2000, tak umožňuje téměř 

nekonečnou možnost doplňování 
jednotlivými moduly, jednot-
kami či sondami a rozšiřová-
ní uživatelských možností 

a komfortu při ovládání jachty, 
nebo jen kontrole provozních údajů. 

Standardní navigační funkce a mapové 
podklady mohou být doplněny informa-
cemi z radarů, ať už kompaktních, které 
se používají více na plachetnicích, nebo 
výkonových rotačních radarů. Moderní 
plotter dokáže díky internetové konekti-
vitě, kterou lze sdílet po celé palubě, zpra-
covávat informace o počasí v dané oblasti 
a varovat v případě náhlé změny podmí-
nek. Jednotky echolotů umožní zobrazovat 
oblast pod hladinou v 3D modelaci dna, 
informace ze sonarů pak využijí vášni-
ví rybáři. Obrazy z bezpečnostních nebo 
termálních kamer s nočním viděním si lze 
díky bezdrátové komunikaci zobrazovat 
na jakémkoliv mobilním zařízení na pa-
lubě a v případě internetové konektivity 
i vzdáleně mimo jachtu. O vyšší bezpečnost 
jachty i posádky se postará další externí 
GPS jednotka nebo AIS moduly. Funkce 
podporující pohodlí a komfort na jachtě 
dodají jednotky zajišťující satelitní příjem 
TV signálu nebo ovládání audia, například 
propojením s oblíbenými jednotkami Fusi-
on s podporou bezdrátového streamingu 
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Nahoře
Největší komfort propojení palubní sítě 

NMEA 2000 a ovládání nejrůznějších sys-
tému na palubě je viditelný u tabletů.

Dole
Většina dotykových zařízení typu 

tablet dokáže plně duplikovat 
všechny funkce, které nabízí 

instalovaný plotter.
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hudby z mobilního telefonu nebo iPodu. 
Množství těchto ne vždy zcela běžných 
funkcí doplňuje dnes už častá možnost 
dálkového ovládání autopilota kormidla 
lodi díky remote ovladačům. Dostupnost 
těchto funkcí nejenom z plotteru u jednoho 
z kormidel, ale i z vlastního dotykového za-
řízení uživatele kdekoliv na palubě výrazně 
usnadňuje jejich používání a pohodlí. 

Autopilot v hodinkách?
Zajímavým příkladem využití standardu 
NMEA 2000 a možností jeho komunikace 
předvedla značka Garmin, která před dvě-
ma lety uvedla na trh jachtařské hodinky 
Quatix. Výčet celé řady jachtařských funk-
cí, doplněný o vlastní GPS modul a jedno-
duchý mapový podklad, doplňuje právě 
zmíněná podpora standardu NMEA 2000, 
se kterým hodinky komunikují přes Blue-
tooth. Je-li palubní systém, tedy síť na lodi 
vybavena rozhraním Garmin GNT, je mož-
né k němu hodinky bezdrátově připojit 
a zobrazovat na nich nejen všechny plaveb-
ní údaje, ale i ovládat autopilota. Podmín-
kou je opět instalace podporovaného sys-
tému řízení a autopilota. Hodnocení, 
nakolik je tato funkce v hodinkách užiteč-
ná, ponechám stranou. K odpovědi pomůže 

jednoduchá úvaha, že většina lepších ná-
mořních systémů již má v sobě podporu 
pro tzv. „remote“, tedy dálkové ovládání 
autopilota, ať už formou samotného ovla-
dače, nebo zmíněné aplikace na mobilním 
telefonu. 

Yachting revue 10 – 12/2015

Nahoře: Většinu funkcí námořního plotteru 
lze ovládat rovněž přes dotykový mobil-
ní telefon. Dole: Kormidelní pracoviště 
vybavené špičkovými dotykovými plottery 
Raymarine řady gS Series.

Dole
Garmin Quatix, první jachtařské hodin-
ky s podporou standardu NMEA 2000, 
dokážou ovládat kormidlo autopilota a jeho 
nastavení.


