BRITANNIA
Když jsem v roce 2006 poprvé vyrazil do Borohrádku na soutěž lodí sekce NS jako divák, kde středem mého zájmu
byly plachetnice, netušil jsem do čeho jsem se vlastně namočil. Na podzim téhož roku jsem měl cestu do polské Lodže,
kde jsem se seznámil se zajímavým modelářem, který mi poskytl možnost výbrat si podklady z jeho sbírky. Bylo u něj i
k vidění několík krásně zpracovaných maket plachetnic a mezi nimi i Britannie. Z množství podkladů mě zaujala právě
Britannia. A tak jsem přes zimu 2006-2007 začal se stavbou.
Musím podotknou, že jsem v té době vlastně nikoho z modelářů sekce NS ani neznal. To přineslo dost překvapení
jednak s výběrem předlohy, měřítka stavby atd. Byl jsem však rozhodnut zúčastnit se Duchcova 2007.
Na začátek něco o předloze. Jedná se o jachtu s gáflovým oplachtěním tak zvané „J“ Class.. Před koncem své kariery
jezdila i s oplachtěním bermudským, Konstruktérem byl G.L.Watson a pověření dostal od prince z Walesu Edwarda VII.
Na vodu byla spuštěna v dubnu roku 1983. Téhož roku zvítězila v Americkém poháru. Po roce 1897 se přes 15 let
neúčastnila závodů a měnila majitele až se opět vrátila do majetku Edwarda VII. Po jeho smrti se stala vlastnictvím
krále George V. Zúčastnila se 635 závodů a na 231 zvítězila. Po smrti krále Georga V. byla o půlnoci z 9. na 10.července
1936 na žádost krále potopena, aby se nedostala do nepovolaných rukou. V současné době se již několil let staví její
replika.
Zde jsou parametry skutečné Birannie.
LOA/celková délka
LWL/délka na vodorysce
Beam/šířka
Draught/ponor
Displacement/výtlak
Sail Area/plocha plachet

45,6 m
27,3 m
7,22 m
4,85 m
156,6 tun
1064 m2

A tak do Duchcova 2007 jsem připravil model v měřítku 1:40.
LOA/celková délka
1140 mm
LWL/délka na vodorysce
656 mm
Beam/šířka
185 mm
Draught/ponor
130 mm
Displacement/výtlak
4,2 kg
Sail Area/plocha plachet
0,55 m2
Vodu uviděl model poprvé v campu v Oseku, kde jsem se ubytoval. A dopadlo to katastrofálně. Nevhodné měřítko a
nevyužítí prodloužení kýlu v rámci platných pravidel udělalo své. Model byl nestabilní a za silného větru, který ten
víkend panoval nebyla šance. Model jsem tak při prvém namočení utopil. V Duchcově byl jen staticky ohodnocen a to
bylo vše. Dalších závodů po úpravě jsem se zúčastnil v Jínolicích a jezdilo se tehdá v Jičíně. Poměrně větrné počasí a
nevhodně zvolené měřítko udělali své. Voda neustále přes nízké boky zalévala palubu a hrozilo utopení, a tak jsem
raději skončil. Na podzim téhož roku a již s prodlouženým kýlem jsem byl na setkání na Křetince. Zde za mírného větru
prokázal model schopnost plavby a tak ve mě uzrála myšlenka na nový model.

Zvolil jsem měřítko 1:29 a tím jsem se dostal na optimální velikost modelu, na vodoryska okolo jednoho metru.
Základní parametry jsou pak následující.
LOA/celková délka
LWL/délka na vodorysce
Beam/šířka
Draught/ponor
Displacement/výtlak
Sail Area/plocha plachet

1620mm
975mm
257mm
12kg
0,941m2

Ponor v tabulce záměrně neuvádím, ale při využití prodloužení kýlu na 150% je to pak 259mm.
Stavba modelu je klasickým způsobem plaňkováním a uspořádání mechanických částí je plně shodná s prvním
modelem. Plně se mi osvědčilo tažení nekonečných smyček po palubě. Na té je ostatně dost nástaveb a vybavení, kde
může dojít k zachycení úvazků pro ovládání plachet. To se taky občas stalo, ale nikdy v souvislosti s nekonečnou
smyčkou.

Obrázek názorně zobrazuje vedení nekonečných smyček a otěží od jednotlivých plachet.
Vzhledem k tomu, že stavba modelu v měřítku 1:40 byla popsána na stránkách minisaili nechci se zde opakovat, neboď
jak jsem dříve uvedl provedení modelů je stejné. Pro názornost ještě fotografii kde je vidět rozdíl ve velikosti modelů.

K prvému namočení New Británnie došlo na Těrlicku roku 2012. Model nebyl zcela připraven, ale věděl jsem,že sám
bych k vodě nešel tak jsem zvolil toto řešení. A bylo to dobře, přes zimu byl čas na dodělání a odstranění závad.
A tak prvé vystoupení bylo vlastně v Netolicích 2013, kde jsem skončil na 1.místě v prvém závodě a v druhém závodě
na 2.místě. O prázdninách v Borohrádku to bylo vždy 2.místo. Na tomto případu je názorně ukázáno na to, jaký vliv na
plavební schopnosti modelu má zvolené měřítko. Samotná volba předlohy je však jako první model NSS dost nešťastná.
Jedná se o model značně složitý jednak co do ovládání plachet tak i když to řeknu zjednodušeně všeho toho harampádí
co se nachází na palubě. (A složitost se nehodnotí.)
Na závěr. Vůbec nelituji toho, že jsem jak se říká vstoupil dvakrá do jedné řeky, a vybral si jednu z nejsložitějších
předloh. Jak říkal K.Egrt „Loď musí mít duši a historii.“ a to u Britannie rozhodně platí.

Leden 2014

