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Panerai Classic Yachts Challenge již po třinácté
Letošní první závod Panerai Classic Yachts Challenge se jel od 19. do
25 dubna v Karibiku pod názvem Antigua Classic Yacht Regatta. Tento
seriál má celkem 11 dějství a kromě prvního karibského dobrodružství se
jede zbytek závodů v Evropě či v USA. Hlavním partnerem je již třináctý rok
za sebou výrobce hodinek Panerai. Jde o jednu z mála událostí na světě,
kde vítězí krása nad výkonností, elegance nad rychlostí a vášeň je mnohem více než dobrá investice. To o té vášni by asi mimochodem potvrdil

téměř každý majitel lodě a nemusí jít zrovna o kategorii classic yachts.
První závod vyhrála 24 metrů dlouhá jachta MARIELLA, která byla vyrobena před téměř osmdesáti lety ve Skotsku v loděnici William Fifu & Son.
Má za sebou plavbu okolo světa, kterou dokončila v roce 1980 a poslední
čtvrt století je jejím majitelem Carlo Falcone, který s ní mnohokrát překonal
Atlantik. V roce 2015 byla v italském Viareggiu kompletně zrestaurována,
aby se v roce 2016 vrátila do Karibiku.

KALENDÁŘ PANERAI CLASSIC
YACHTS CHALLENGE 2017
19.–25. 4.
31. 5.–4. 6.
14.–18. 6.
8.–15. 7.
11.–13. 8.

Foto Guido Cantini

18.–19. 8.
20. 8.
25. 8.
26.–27. 8.
29. 8.–2. 9.
26.–30. 9.

Antigua Classic Yacht Regatta
Les Voiles d'Antibes
Argentario Sailing Week
Panerai British Classic Week
Marblehead Corinthian
Classic Yacht Regatta
Nantucket Regatta
Nantucket Opera House Cup
Bristol, Herreshoff Classic
Yacht Regatta
Newport Classic Yacht
Regatta presented by Iyrs
Mahon, XIV Copa del Rey de
Barcos de Epoca
Cannes, Régates Royales

INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU
Na Brněnské přehradě se může plout

Foto Pavel Viščor

Po několika letech došlo k průlomu a plavba na Brněnské přehradě je povolena tak, jak je
ve vyhlášce č. 46/2015, to je po celé přehradě, s malým motorem do 10 kW a ve výtlaku.
Pro vysvětlenou – rekreační plavba s malými čluny zde byla zakázána od komunistické
normalizace od roku 1976 až do roku 2015, kdy Ministerstvo dopravy připravilo zmiňovanou
vyhlášku 46. Ale přestože zákonem o vodách a touto vyhláškou byla přehrada zařazena
do seznamu, kde se dá plout s malým motorem, se tak nestalo. Zastupitelé města Brna udělali svoji městskou vyhlášku, kde tuto rekreační plavbu znovu zakázali. Ministerstvo dopravy
a Státní plavební správa na to podaly stížnost, která se po dlouhém sporu nakonec dostala
přes Ministerstvo vnitra až k Ústavnímu soudu. A ten nyní rozhodl. Proti tomuto rozhodnutí
se nedá odvolat. „Jsme rádi, že se alespoň částečně otevře další vodní plocha. A věřím,
že se totéž povede i na Vranově, kde se stále bojuje. APL podporuje rozumné otevření
vodních ploch pro rekreační plavbu všemi silami,“ uvedl předseda APL Petr Novotný. Odkaz
na rozhodnutí Ústavního soudu: http://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-obecne-zavaznou-vyhlasku-statutarniho-mesta-brna-o-regulaci-plavby-pla/

Odemykání Baťova kanálu
Předseda APL Petr Novotný a člen představenstva Jiří Belinger se v neděli 30. 4. zúčastnili slavnostního odemykání Baťova kanálu. Přestože velká voda
a silný proud nedovolily lodím vyplout, na akci se ukázalo velké množství lidí. Slavilo se v několika přístavech, sezona je nyní již v plném proudu.
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