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Poděkování
Děkujeme vám, že jste si vybrali hodinky zn. 
TISSOT, jedné z nejznámějších švýcarských 
značek na světě. Vaše hodinky SAILING-TOUCH 
mají nejmodernější technické inovace. Nabízí 
vám jak stálé analogové zobrazení, tak různé 
digitální zobrazení. Navíc lze pouhým doty-
kem sklíčka vyvolat následující funkce: Alarm 
(alarm), Compass (kompas), Meteo (meteo), 
Regatta (regata), Speed (Chronograph) (rych-
lost (stopky)), Tide (příliv a odliv).

SAILING-TOUCH
Návod k použití
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Funkce

Časové pásmo 1

Alarm (alarm)

Ante meridien 
(dopoledne)

Indikátor stavu baterie

Časové pásmo 2

Post meridien 
(odpoledne)

hektopascal

Vodotěsnost: 10 bar 
(100 m / 330 ft)

Aktivní dotykové sklíčko

2. funkce 2. funkce1. funkce 1. funkce

AktivAce 
osvětlení

AktivAce 
dotykového 

sklíčkA

Střed – čas 1 4

Střed – čas 2 4

Aktivace dotykového sklíčka/aktivace osvětlení

Střed – datum 4

Střed – volby 5

ReGAttA (ReGAtA) – odpočítávání, chronograf 10

SPeed (RychloSt) – stopky, tachymetr 11

AlARM – alarm 14

tIde – časy přílivu a odlivu 15

coMPASS – kompas 13

Meteo – počasí 8

Funkce

Typ baterie: knoflíkový článek 
uhličitého a lithium mangan.
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Když je sklíčko aktivované, 
symbol  na digitálním displeji 

bliká.

 
Pokud je aktivované sklíčko v 

klidu, automaticky se deaktivuje 
po 15 vteřinách.

Výjimka: V režimu kompasu  
se sklíčko deaktivuje až po 

30 vteřinách.

obecné Pokyny PRo PoužItí
Aktivace dotykového sklíčka Aktivace osvětlení Režim nastavení

Vyberte funkci

Dotykem sklíčka na jedné ze 7 zón 
citlivých na dotyk aktivujte  

odpovídající funkci.

Režim zobrazení

Aktivujte sklíčko

1 s 2 s

2 s

Zobrazení data = Výchozí 
zobrazení

Displej času 1: t 

Displej času 2: t2 

Zobrazení volby

: posouvá displej a/nebo ručky 
dopředu

: posouvá displej a/nebo ručky 
dozadu

Pokud nedojde k žádné manipulaci 
po dobu 10 vteřin, režim pro  

nastavení se deaktivuje.

Displej se rozsvítí  
na 5 vteřin.

Návrat k zobrazení data

nebo

nAStAVení > ČASy t A t2

nAStAVení > dAtuM

Aktivujte sklíčko Zobrazení času t nebo 
t2 (příklad: T)

Režim nastavení : dopředu 1 min
: dozadu 1 min 

(ručky a zobrazení)

: zvýšení o den
: snížení o den

Potvrzení seřízení
a) vteřiny se spustí od nuly
b) vteřiny pokračují

Aktivujte sklíčko Zobrazení data Potvrzení seřízení

kalendář je věčného typu, tzn., že počet dnů v měsíci je dán předem. Při souvislém nastavování se dny mění nejdříve pomalu, pak rychleji. 
Po skončení měsíce se kalendářem listuje po měsících, a pak, obdobně, po rocích.

1 s

1 s

2 s

2 s
nebo

a) b)

nebo

nebo

nebo

Režim nastavení

Stisknutím a přidržením tlačítka  nebo  se posouvají ručky dopředu nebo dozadu. Po plném otočení se minutová ručka 
zastaví a hodinová ručka se bude posouvat dopředu nebo dozadu po hodinách. Čas t2 se nastavuje po krocích 15 minut vůči t1. 
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Automatické přepnutí do  
pohotovostního (standby) 

režimu po 10 vteřinách  
Zvukový signál každou sekundu

ÚdAje > Volby

Aktivujte sklíčko Zobrazení voleb  
(viz str. 4)

Přejděte do submenu 
zobrazení jednotek

Prohození  časových 
pásem T1 a T2

Zpět na zobrazení 
jednotek

Kdykoli: opuštění submenu 
– zpět na zobrazení data

Zobrazení zvukového 
signálu

1 s

Zobrazení jednotek

nAStAVení > jednotky

nAStAVení > ZVukoVý SIGnál

Režim nastavení
Vyberte režim 12/24 hodin 

– v 12hodinovém režimu 
se na displeji pod časovým 

údajem zobrazuje AM 
nebo PM

Vyberte režim „nM”, „M” nebo 
„MI”. „nM”: délka ve stopách a ná-
mořních mílích, rychlost v uzlech. 
„M”: délka v metrech a kilomet-
rech, rychlost v kilometrech za ho-
dinu. „MI”: délka ve stopách a mí-

lích, rychlost v mílích za hodinu.

Potvrzení seřízení. 
Při výběru 12hodinového režimu  
se zobrazuje datum ve formátu 

MM.DD.YY (měsíc, den, rok) 
a v 24 hodinovém režimu ve 

formátu DD.MM.YY  
(den, měsíc, rok).

Zobrazení zvukové-
ho signálu

Režim nastavení
Aktivován = on  

Deaktivován = off Potvrzení seřízení

2 s

2 s

nebo

nebo

nebo

Deaktivace zvuku zruší 
zvuky při manipulaci, ale 

nezruší zvuk alarmu.
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Zobrazení Swap 
(prohození)

Režim nastavení „Swap n” = No (ne)  
„Swap y” = Yes (ano)

Potvrzení seřízení

nAStAVení > SWAP (PRohoZení)
Režim Swap umožňuje prohození časů t1 a t2. Příklad: Před cestou si můžete místní čas cílového místa své cesty nastavit jako 
t2 a po příjezdu použít nastavení swap (prohození) k tomu, aby se místní čas zobrazoval jako t1. Při návratu prostě stačí časová 
pásma prohodit zase zpátky.

2 s nebo

nebo

Pohotovostní režim je režim pro úsporu baterie. když jsou všechny funkce vypnuté, aktualizace probíhá pouze pro čas & datum. 
V tomto režimu dochází k úspoře baterie, když hodinky nenosíte.

Návrat do zobrazovacího režimu 
čas a datum

b)  /  : zastavení odpočítávání, hodinky 
nepřejdou do pohotovostního režimu

a) Hodinky jsou v pohotovostním režimu

Automatické uvedení do pohotovostního 
 režimu po 10 vteřinách
Pípnutí při každé vteřině

Návrat do zobrazovacího režimu 
čas a datum

nebo

nAStAVení > PohotoVoStní RežIM
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nAStAVení > SynchRonIZAce
hodinky může být nutné synchronizovat, pokud ručky neukazují stejný čas jako digitální zobraze-
ní, nebo pokud ručky nejsou ve správné poloze vlivem manipulace s hodinkami.
hodinky se desynchronizují, jakmile se elektromotorek porouchá, například vlivem silného 
nárazu.
Pozn.: Pro vstup do režimu synchronizace musí být sklíčko aktivní.

Zobrazení 
jednotek

Režim nastavení 
 synchronizace

Když jsou hodinky 
synchronizovány, musí 
být ručky v poloze 12 h 

v perfektním zákrytu

Umístěte hodinovou 
ručku na 12 h

Potvrzení seřízení Posuňte minutovou 
ručku na 12 h

Potvrďte nastavení 
Vraťte se do režimu 

čas t

nebo

nebo nebo

 Synchronizovány  desynchronizovány

5 s

nebo
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PoČASí

Aktivujte sklíčko Relativní tlak v hPa

: 1 hektopascal nahoru
: 1 hektopascal dolů

Potvrzení seřízení

kalibrací tohoto tlaku se předpověď počasí zpřesňuje. Možný relativní tlak je úmyslně omezen mezi 950 hPa a 1 100 hPa.

Režim nastavení

histogram  relativního
tlaku za posledních 6 hodin

nAStAVení > PřednAStAVení RelAtIVního tlAku

1 s

2 s

nebo

nebo

V režimu počasí se ručky překrývají, aby určily meteorologickou tendenci.

: stiskněte a přidržte tlačítko 
„+” pro zvětšení: rozdíl 
mezi čárkami 0,5 hPa

: stiskněte a přidržte tlačítko 
„-” pro zmenšení: rozdíl 
mezi čárkami 1,5 hPa

Blikající sloupec znamená, že se 
v daném časovém intervalu tlak 

prudce a výrazně měnil (buď 
stoupal, nebo klesal)

histogram počasí zobrazuje na displeji vývoj relativního tlaku za posledních 6 hodin. každý ze 6 zobrazených sloupců odpovídá 
1 hodině; sloupec nejvíc vpravo je nejčerstvější a každá čárka ve sloupci odpovídá relativnímu tlaku 1 hPa.

Zobrazení histogramu

1 čárka = 1 hektopascal 1 čárka = 1 hektopascal 1 čárka = 1 hektopascal

hIStoGRAM
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Popis funkce
V režimu počasí se ručky překrývají, aby určily 
meteorologickou tendenci.

Vysvětlivky
Změny počasí jsou spojeny se změnami at-
mosférického tlaku. Když atmosférický tlak 
stoupá, nebe se vyjasňuje. Daná oblast se 
pak nazývá oblastí „tlakové výše” neboli „an-
ticyklonou” (A). Když atmosférický tlak klesá, 
nebe se zatahuje. Daná oblast se pak nazývá 
oblastí „tlakové níže” neboli „depresí” (D). Ho-
dinky SAILING-TOUCH tyto změny tlaku měří 
a ručkami znázorňují trend vývoje počasí; 
ty, podle něj, mohou zaujímat následujících 
7 poloh: 

- 6’: prudké snížení tlaku, rychlé zhoršení
- 4’:  mírné snížení tlaku, pravděpodobné 

zhoršení
- 2’:  slabé snížení tlaku, pravděpodobně 

mírné zhoršení
12 hodin:  žádné významné meteorologické 

změny
+ 2’:  slabé zvýšení tlaku, pravděpodobně 

mírné zlepšení
+ 4’:  mírné zvýšení tlaku, pravděpodobné 

zlepšení
+ 6’: prudké zvýšení tlaku, rychlé zlepšení

Režim histogramu je podrobnější než předpověď počasí. Zatímco ruč-
ky naznačují jen tendenci ke slunečnému nebo k deštivému počasí, 
histogram udává přesný výkyv těchto změn. Znalost toho, kdy a jak se 
počasí bude vyvíjet, je zvlášť důležitá při plachtění a mořeplavbě. Když 
například ručky ukazují –6’ a histogram udává, že za poslední hodinu 
tlak poklesl o 3 hPa (= o 3 čárky méně), znamená to, že lze očekávat 
rychlé zhoršení počasí.

Program hodinek SAILING-TOUCH pro vý-
počet indikace trendu bere v úvahu změny 
atmosférického tlaku za posledních 6 hodin. 
Navíc hodinky také detekují a automaticky 
kompenzují změny tlaku způsobené rychlou 
změnou nadmořské výšky, takže mají na ba-
rometrický trend jen minimální vliv. Digitální 
displej hodinek SAILING-TOUCH udává rela-
tivní hodnoty atmosférického tlaku v hekto-
pascalech [hPa].

Údaje o relativním tlaku můžete najít na webové stránce:  
www.findlocalweather.com

Popis funkce

Rozmezí měření: relativní tlak: 950 hPa až 1 100 hPa
Rozlišení: 1 hPa

Rozlišení histogramu: 
beze změny: 1 čárka = 1 hPa 
zvětšení: 1 čárka = 0,5 hPa
zmenšení: 1 čárka = 1,5 hPa
převod jednotek: 1 hektopascal [hPa] = 1 milibar [mb]

SloVníČek PojMů > PoČASí
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ReGAttA (ReGAtA)

Aktivujte sklíčko

Stop odpočítávání  
nebo chronografu závodu 

Zde: 1 h 30 min 24 s

Vynulování

1 s

2 s

Funkce Regatta (regata) sestává z odpočítávání, které lze nastavit od 0 do 10 minut (čísla na lunetě) a používá se jako časovač při 
startovní proceduře regaty. když odpočítávání dosáhne nuly, přepne se na chronograf závodu.

Spuštění odpočítávání:  
minutová ručka ukazuje 
vteřiny, hodinová ručka 

ukazuje minuty

Synchronizace  
výstřelem z děla

Odpočítávání končí  
a automaticky se přepíná na 
chronograf závodu. Hodiny 

a minuty udávají ručky,  
vteřiny LCD displej

Displej odpočítávání (count-
down) regaty 

 až  minut 
Příklad: odpočítávání 5 minut

nAStAVení > ReGAttA (ReGAtA)

2 s

Displej odpočítávání 
regaty

Režim nastavení Potvrzení seřízení: přidat 1 minutu
: ubrat 1 minutu 

Minutový rozsah: 0 až 10 min

nebo

nebo
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nAStAVení > ReGAttA (ReGAtA)
Regata
Regata je závod dvou nebo více lodí, nejčastěji plachetnic.

Regata má několik fází. Začíná „startovní procedurou“, kdy všechny lodě, které se závodu účast-
ní, musí zůstat až 10 minut před startovní čarou. Protože se lodě před čarou stále pohybují, je 
cílem být ke konci odpočítávání startovní čáře co nejblíže, aby se získala výhoda odstartovat 
jako první. Během celé „startovní procedury” oznamují výstřely z děla dobu, která závodníkům 
do startu zbývá. Pro dosažení co největší přesnosti můžete hodinky Sailing-Touch s dělovými 
výstřely synchronizovat.

Když odpočítávání skončí, začíná závod a všichni účastníci musí sledovat dráhu vymezenou bó-
jemi, které musí obeplout, než vyplují k cílové čáře. Nejrychlejší, kdo celou trať propluje, regatu 
vyhrává.

Popis funkce
Vaše hodinky SAILING-TOUCH mají speciální odpočítávání regaty, které lze nastavit od 0 do 
10 minut a používá se v „předstartovní” fázi regaty. Hodinky vydávají trojité pípnutí na konci kaž-
dé minuty, dvojité pípnutí každých 10 vteřin během poslední minuty, po jednom pípnutí posled-
ních 9 vteřin a nakonec pateré pípnutí oznamující start závodu, když odpočítávání dosáhlo nuly.

Během odpočítávací fáze můžete mimoto synchronizovat své hodinky SAILING-TOUCH s výstřely 
z děla stisknutím tlačítka„-”. Synchronizují se na nejbližší celou minutu.

Při dosažení nuly se pak odpočítávání automaticky přepne na speciální závodní chronograf, který 
uplynulé minuty a hodiny indikuje hodinovými ručkami a vteřinami na LCD displeji. 

b) Znovuspuštění stopek 
se započtením uplynulé 

doby

a) Blikající zastavení, zobra-
zení mezičasu, stopky běží 

dále na pozadí

RychloSt > StoPky
Rozlišení: 1/100 s/Rozmezí pro měření: 99 h 59’59’’ a 99/100 s

Aktivujte sklíčko

Spuštění stopek

Spuštění stopek Zastavení stopek

Zastavení stopek

Zobrazení rychlosti

Vynulování stopek

Displej stopky (chrono) 

Split (mezičas) Vynulování

1 s
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nastavte vzdálenost nebo délku, aby hodinky SAIlInG-touch mohly případně počítat průměrnou nebo okamžitou rychlost.

2 s

Režim nastaveníZobrazení rychlosti Potvrzení seřízení: zvětšení délky nebo vzdálenosti
: zmenšení délky nebo vzdálenosti

nAStAVení > RychloSt: VZdálenoSt A délkA

nebo

nebo

Popis funkce
Tato funkce používá stopky a zvolenou vzdálenost pro výpočet buď průměrné, nebo okamžité rychlosti pohybujícího se objektu, jako je loď, auto, 
kolo nebo člověk. 

Průměrná rychlost
Pro výpočet průměrné rychlosti na zvolené vzdálenosti stačí na hodinkách zadat tlačítky vzdálenost a stopkami změřit čas.

okamžitá rychlost
Funkce rychlosti na vašich hodinkách Sailing-Touch vám může změřit i okamžitou rychlost pohybujícího se objektu, např.: lodi. Zadejte na hodin-
kách délku lodi a změřte dobu, po kterou míjí pevný objekt. Například: spusťte stopky, když lodní příď dosáhne bójky, a zastavte je, když bójky 
dosáhne lodní záď. 

Poznámka 1 
Vzdálenost běhu nebo délku lze hodinkám zadat i po změření času.

Poznámka 2
Měrné jednotky lze měnit v menu voleb. Viz str. 5 této příručky.

Poznámka 3
„---kmh” na displeji znamená, že stopky nebyly aktivovány.

charakteristiky funkce
Meze délky a rychlosti: 
NM: 1 stopa až 999 námořních mil/0,1 až 999 uzlů
M: 0,1 m až 999 km/0,1 až 999 km/h
MI: 1 stopa až 999 mil/0,1 až 999 mil/h

SloVníČek PojMů > RychloSt



www.t issot .ch 147_CS13/15

SAILING-TOUCH

*

N

S

1 s

2 s

nebo

nebo

koMPAS

Aktivujte sklíčko Kalibrace kompasu 
uživatelem

Zobrazení kompasu

Zobrazení kompasu Režim nastavení a indikace 
magnetické deklinace

Potvrzení seřízení

Zpět na zobrazení 
kompasu

Minutová ručka ukazuje k magnetickému severu. Při nastavení magnetické deklinace bude minutová ručka ukazovat k severnímu 
pólu. V režimu kompasu digitální displej udává azimut (úhel mezi kurzem (12 hodin) a severem (minutová ručka)).

nAStAVení > koMPAS > MAGnetIcká deklInAce

: +/- 1 stupeň na východ
: +/- 1 stupeň na západ

1 s

2 s

Zobrazení kalibrace 
kompasu

Aktivujte režim kalibrace 
– během kalibrace sklíčko deaktivujte

b) kalibrace selhala  
– kalibraci opakujte

Máte-li dojem, že vaše hodinky SAIlInG-touch už neukazují k severu (vlivem otřesu nebo vystavení silnému magnetickému poli), 
můžete je rekalibrovat.

Zpět na zobrazení kompasu
a) kalibrace úspěšná  

– data uložena

Položte hodinky v magneticky nerušeném 
prostředína vodorovnou plochu (např. stůl) 
a otočte jimi víc nežjednou dokola rychlostí 

asi 30°/s. 
Celková délka trvání: max. 20 vteřin

nAStAVení > koMPAS > kAlIbRAce koMPASu
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Azimut
V režimu kompasu udává LCD displej na hodinkách SAILING-TOUCH 
azimut (kurzu).

Vysvětlení azimutu
Azimut je horizontální úhel mezi 
směrem k nějakému objektu 
(kurz) a zemským severním pó-
lem a měří se ve stupních 0° až 
359° (např.: východ = 90°). V re-
žimu kompasu 12 hodin před-
stavuje kurz daný azimutem 
vůči zemskému severnímu pólu 
(s korekcí magnetické deklina-
ce). Daný azimut (např.: 315°) 
můžete na svých hodinkách SAILING-TOUCH sledovat. Držte je vo-
dorovně před sebou a otáčejte se, až se na LCD displeji daný azimut 
(zde 315°) zobrazí: směr, v němž budete v té chvíli stát, je ten (azimut), 
který máte sledovat.

Poznámka 1
Pro správné zobrazení severu je důležité držet hodinky v co nejvodo-
rovnější poloze.

Poznámka 2
Funkce kompas se, stejně jako který-
koli jiný kompas, nesmí použít v blíz-
kosti kovového předmětu nebo mag-
netu. V případě pochybností můžete 
svůj kompas rekalibrovat.

charakteristiky funkce
Přesnost:  ± 8°
Rozlišení:     2°

cap

kompas
V režimu kompasu ukazují vaše hodinky 
SAILING-TOUCH k zemskému severnímu 
pólu, s korekcí magnetické deklinace.

Vysvětlení funkce kompasu
Myšlené vertikální čáry (poledníky) na zemském glóbu se sbíhají v zem-
ském severním pólu (Ng), k němuž směřují. Střelka konvenčního kom-
pasu ukazuje směr k magnetickému severnímu pólu (Nm). Úhel (α) mezi 
těmito dvěma směry, Ng a Nm, se nazývá 
magnetická deklinace. Hodnota magnetické 
deklinace tak závisí na geografické poloze 
na zeměkouli. Navíc se magnetický severní 
pól neustále pohybuje. Hodnota magnetic-
ké deklinace také závisí na datu. Nastaví-li se 
správná hodnota magnetické deklinace (s 
ohledem na geografickou polohu a datum) 
(viz postup nastavení na str. 10), minutová 
ručka na vašich hodinkách SAILING-TOUCH 
bude ukazovat k zemskému severnímu pólu 
(Ng). Nastaví-li se magnetická deklinace 0, 
bude ručka na hodinkách SAILING-TOUCH ukazovat k magnetickému 
severnímu pólu (Nm). Hodnoty a data magnetické deklinace jsou ozna-
čeny na topografických mapách, nebo je můžete vyhledat pomocí spe-
cifických programů dostupných na internetu.

Pro celý svět: http://www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/Declination.jsp

SloVníČek PojMů > koMPAS

cap

Azimut
315o

Azimut
315o

AlARM

nAStAVení > AlARM

S časem t1 jsou spojeny 2 alarmy. Alarm trvá 30 vteřin, bez opakování. jakmile se dosáhne naprogramované hodiny, 
alarm se stisknutím jednoho z tlačítek zastaví.

Aktivujte sklíčko

Zobrazení alarmu 1 nebo 2

Zobrazení alarm 1

Aktivace nebo deaktivace 
alarmu

Zobrazení alarm 2

Režim nastavení

Alarm zvoní

Vypnutí alarmu

Zastavení alarmu

Potvrzení seřízení

1 s

2 s

nebo

nebo

nebo

nebo

: navýšení hodiny
: snížení hodiny
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tIde (PřílIV A odlIV)

nAStAVení > tIde (PřílIV)

Minutová ručka ukazuje momentální stav přílivu a odlivu ve vybrané lokalitě a hodinová ručka udává tendenci jejího pohybu, 
čili zda se jedná o příliv nebo o odliv.

Aby vaše hodinky SAIlInG-touch ukazovaly informace o přílivu a odlivu správně, musíte zadat přesný čas příštího vrcholného 
přílivu v dané lokalitě. ohledně údajů o časech přílivu a odlivu navštivte, prosím, jednu z webových stránek uvedených na str. 15.

Aktivujte sklíčko Displej: čas příštího 
vrcholného odlivu

Hodinová ručka ukazuje tendenci - odliv nebo 
příliv. Minutová ručka mezi 9 hodinami a 3 
hodinami ukazuje momentální stav odlivu 

nebo přílivu (amplitudu). Displej: čas příštího 
vrcholného přílivu

Aktivujte příliv a odliv

Zobrazení přílivu a odlivu Režim nastavení Potvrzení seřízení

odliv příliv

1 s

2 s

nebo

nebo

: navýšení hodiny
: snížení hodiny

nAStAVení > tIde (PřílIV)

Příliv a odliv
Příliv a odliv představuje stoupání a klesání mořské hladiny způsobené kombinovaným působením 
rotace Země a gravitačních sil Měsíce a Slunce. Interval mezi dvěma vrcholnými přílivy je přibližně 
12 hodin a 25 minut.

Během přílivu mořská hladina stoupá, protože strana Země přivrácená k Měsíci (jemu nejblíže) je 
přitahována jeho gravitační silou. V kombinaci s odstředivou silou způsobenou rotací Země se oce-
ány elipticky protahují se Zemí ve středu. Elipsa má dva vrcholy; jeden nejblíže Měsíci a druhý od 
něj nejvzdálenější (v protilehlém bodě). Protože se Země otočí kolem své osy jednou za den a Měsíc 
k oběhu kolem Země potřebuje přibližně 30 dnů, zůstává elipsa orientovaná podle Měsíce, což zna-
mená, že jsou dva vrcholné přílivy a odlivy za den.

Popis funkce
Při aktivaci funkce Tide (příliv a odliv), ručky vašich hodinek SAILING-TOUCH ukazují aktuální infor-
mace o přílivu a odlivu. Minutová ručka prochází mezi 9 a 3 hodinami a udává aktuální stav přílivu 
a odlivu (amplitudu). Hodinová ručka ukazuje na 9 („L” - odliv) nebo 3 hodiny („H” - příliv). Když 
ukazuje na „L”, znamená to, že probíhá odliv, a když ukazuje na „H”, jedná se o příliv.

LCD displej indikuje čas příštího vrcholného přílivu a odlivu.

Poznámka:
Pro maximální přesnost funkce přílivu a odlivu nastavujte jejich čas co nejčastěji. Pro svou bezpečnost vždy pečlivě plánujte vyjížďky lodí na 
základě přesných informací a s nástroji, které splňují vaše požadavky.

užitečné odkazy
www.tides.info

www.sailwx.info 


