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Domácí kutil část #5

Jak upevnit fusak
pro plachty a stěžně
na střešní nosič
K popruhům přidělejte karabiny, abyste nemuseli popruh
protahovat vždy, když chcete fusak připevnit na střešní
nosič. Prostě jen zacvaknete nebo odvacknete karabinu.
Karabinu vyberte dostatečně velkou, aby se dala snadno
zaháknout na příčník vašeho střešního nosiče. Je to těžší,
než by se mohlo na první pohled zdát.

KUTIL

MARJAN TKAVC:

Pro poslední díl rubriky Domácí kutil si Marjan připravil dva
krátké návody, jak si usnadnit život s převážením hraček na střeše
auta a jak si poradit s nedostatečně dlouhým nástavcem stěžně.

W

chu auta,anebo jej naopak sundat.
Průvlaky mezi částí pro stěžně
a plachty jsou velmi těsné. Provléknout skrz ně popruhy není snadné.

Problém ale nastává, když chcete
plně naložený fusak dostat na stře-

Mám ale snadné řešení. Každý
z utahovacích popruhů na jednom
konci provlékněte horolezeckou karabinou. Fusak s plachtami a stěžni
buď sundáte z nosiče, nebo je
naopak k němu připevníte pomocí
karabin, aniž byste museli popruhy
protahovat. Takto můžete na střehu
připevnit i samotné plováky. Na
opačné straně popruh k nosiči utáhněte rychloupínací sponou.

indsurfařskou výbavu
k vodě obvykle vozíme na
střeše auta. Fusak s plachtami a stěžni zpravidla skončí nahoře
na jednom nebo více plovácích.
Některé fusaky jsou rozdělené
zipem na horní část pro plachty
a spodní s rukávy pro stěžně. Mezi
nimi bývají průvlaky, kterými lze
protáhnout popruhy pro upevnění
ke střešnímu nosiči auta, abyste při
dotahování ke střeše auta neničili
plachty.

Kutil: Marjan Tkavc je slovinský windsurfař a milovník
horské cykloturistiky. Pravidelná péče o horská kola,
která prohání po slovinských Alpách, přivedla Marjana
také k opravám a úpravám jeho windsurfařského náčiní. Je skvělé, že se o své dovednosti chce podělit.
Více o Marjanovi na www.mtbslovenia.net

Jak si prodloužit
stěžeň o pár
centimetrů

N

edávno jsem ke svému
překvapení zjistil, že můj
léta používaný stěžeň čtyřistašedesátka ve skutečnosti
měří 457 cm. Na problém jsem
narazil, když jsem si koupil novou plachtu, která měla o něco
delší rukáv než ta moje stará.
Najednou jsem stál před volbou: buď koupím nový a delší
nástavec nebo něco vymyslím.
Protože šlo opravdu jen o 3 cm,
řekl jsem, že zkusím nějak můj,
nevím proč, ošizený stěžeň
prodloužit. V garáži jsem měl
schovaný vrchní díl jednoho
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starého stěžně (jeho spodní
díl jsem zlomil) a napadlo mě,
že z něho použiju umělohmotnou pogumovanou zástrčku,
kterou byl seshora zašpuntovaný. Mimochodem nahrádní
špunty lze koupit ve windsufařských obchodech – nemusíte
hledat vrchní díl z nějakého
starého a rozbitého stěžně.
Jde jenom o to, aby oba špunty
dobře pasovaly.

Jestliže nemůžete stěžeň už více protáhnout nástavcem
a chybí-li vám opravdu jen 2 až 3 cm, zkuste si stěžeň
prodloužit dodatečnou zátkou v horním díle. Dbejte,
abyste zátku příliš nezbrousili. Musí pevně pasovat do
originální zátky a plnit účel prodlužky stěžně.

Z provizorního se stalo permanentní prodloužení stěžně,
které dál používám.
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