❘ SERVIS
Týmové mistrovství ČR v jachtingu aneb Velká cena Prahy
V Praze na Vltavě v YC CERE se od pátku do neděle (26.–28. 10.) konalo mistrovství České republiky týmů.
Dvanáct šestičlenných týmů (včetně jednoho slovenského) závodilo na lodích třídy 420, v soubojích tři proti
třem lodím. Na startu nechyběly mnohé osobnosti českého jachtingu včetně olympionika Viktora Teplého,
reprezentantů Ondřeje Teplého či Štěpána Novotného, podívat se přišla i Veronika Fenclová Kozelská.
Chladné, ale větrné počasí umožnilo odjet nejen všechny rozjížďky v základní části, ale také kompletní
ﬁnálovou část. Zcela suverénně si počínal tým SKIPPY STONES ve složení Petr Fiala, Lucie Chmelová,
Ondřej Bobek, Tereza Jaroměřská, Pavel Bobek, Michaela Bobková, když za celý závod nenašel přemožitele. Vyhrál všechny rozjížďky v základní části i obě ﬁnálové jízdy. Stříbro v semiﬁnále vybojoval loňský vítěz
tým POBŘEŽÍ LIHOVINY ve složení Radek Smetana, Michaela Mertlová, Tomáš Vaidiš, Eva Matoušková,
Jan Škoda, Denisa Grecmanová, který porazil po základní části druhý tým MIKEŠOVI HVĚZDIČKY (Nikola
Guryča, Petra Šmídová, Zosia Burska, Jakub Solík, Petr Drahorád, Antonín Kašpar), na nějž zbyly bronzové
medaile. Originální dárky – Skippy Stones. Tři kameny. Tři přání. – byly připraveny pro každý tým, který se
závodu účastnil. Partnery závodu a YC CERE byli Domanský, Mixit, YACHT, VT Project, hlavní město Praha.

V Italském Terstu se jela již 50. Barcolana – největší regata ve Středomoří. Letos se do závodu
přihlásilo rekordních 2 689 lodí. Česká posádka na lodi Delta 8,4 Pavla Krause dojela na 205.
místě celkově a na 6. místě ve skupině. Závod Barcolana se koná vždy první neděli v říjnu.
Všechny lodě startují najednou, ať fouká odkudkoliv, po tradiční trase dlouhé necelých 20 Nm.
Letos foukal silný poryvový vítr od břehu, takže se startovalo na zadní vítr. „Ohromný zážitek byl
udržet se na přeplněné startovní čáře s tisíci lodí a pak vystartovat na zadní vítr, kdy mnohé lodě
se spinakry chytaly spinauty. Adrenalin a emoce vyskočily na první otočné bójce, kam se sjely
stovky lodí. O křik a nárazy nebyla nouze. Také nás na poslední chvíli náraz neminul a jiná loď
nám ustřelila (naštěstí) jen motor. Dál už byla plavba klidnější, stoupalo se proti větru a závěrečná rovinka byla na boční vítr až do centra města, kde nám ochotná policie na skútrech pomohla
zakotvit u mola. Barcolana je ohromný zážitek a jsme nadšeni z našeho umístění. Bez nadsázky
můžeme říct, že za námi přijelo tisíc lodí,“ popsala průběh závodu posádka.

Mimořádně úspěšné ME
BIC Techno 293
Ve dnech 20.– 7. 10. se v Řecku konalo mistrovství Evropy třídy BIC Techno
293. V nemalé konkurenci 230 závodníků z 21 zemí se uskutečnilo celkem
11 rozjížděk v průběhu 6 dní. Tento velmi dlouhý závod se odjel za různorodých povětrnostních podmínek, kdy foukalo od 1 až po 15 m/s. Z českého
pohledu byla nejpočetněji obsazena kategorie U15 dívky a U15 chlapci. Nejmladší Nela Sadílková velmi hezky bojovala mezi staršími soupeřkami a obsadila pěkné 27. místo. Kristýna Piňosová měla trochu nevyrovnané výsledky.
Dokázala dát několik pěkných rozjížděk a několik naopak nepovedených.
Celkově skončila na 22. místě. Nejlépe si s řeckými podmínkami poradila
Kristýna Chalupníková, která jezdila velmi chytře a rychle. Většinu rozjížděk
dojížděla v první desítce a dvakrát dokonce na pódiovém umístění. Výborně
zvládala silný a slabý vítr a celkově vybojovala vynikající 6. místo! V kategorii
U15 chlapci byl nejmladší závodník Tibor Nevelöš. Jeho nejlepším výsledkem
v rozjížďce bylo 8. místo. David Drda bohužel nedokázal jezdit stabilní výsledky. Naopak velmi vyrovnaně si vedl Adam Nevelöš. V konkurenci 70 závodníků se pohyboval stabilně v první desítce a obsadil celkové 10. místo! Barbora
Švíková a Kateřina Altmanová i přes svůj nízký věk startovaly v kategorii U17.
Mezi staršími a zkušenějšími závodnicemi bojovaly, jak nejlépe dovedly.
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Třída Finn vypadla z programu olympijských her

Třída Finn bude naposledy na olympiádě v Tokiu 2020.

Předseda ČSJ na konferenci World Sailing
Výroční konference mezinárodní jachtařské
federace World Sailing se konala od 27. října
do 3. listopadu v Sarasotě na Floridě v USA.
Českou republiku na ní reprezentoval předseda
Českého svazu jachtingu Karel Bauer.
Nejdůležitějším bodem na programu konference
bylo deﬁnitivní schválení jachtařských disciplín
pro olympijské hry v Paříži 2024. Po dlouhých
debatách World Sailing Council nakonec navrhl
na místo původně na jaře schválené disciplíny
Mixed One Person Dinghy (jednoposádková
plachetnice muži + jednoposádková plachetnice
ženy – počítáno dohromady) kategorii Mixed
Two Person Keelboat Offshore (dvouposádková – muž + žena – kýlová offshore plachetnice).
Toto rozhodnutí musel ještě v neděli 4. listopadu
schválit World Sailing Annual General Meeting
(výroční valná hromada). Návrh Councilu se
snažila usilovně zvrátit jak mezinárodní asociace
třídy Finn, tak velká skupina zemí včetně ČR. „Finn
v roce 2024 v Paříži bohužel nebude,“ sdělil Karel
Bauer po skončení mítinku. „Celý týden se zde
lobbovalo za to či ono. Pozice Finnu silně oslabila
již před dvěma dny, kdy Council navrhl místo
jednoposádkové kýlovou loď. Pro tuto změnu bylo
více než potřebných 75 % členů Councilu. Toto
rozhodnutí mohl dnes změnit AGM. K tomu bylo
potřeba připravit požadované návrhy (to jsme
zvládli) a získat pro hlasování alespoň polovinu +
jeden hlas. To se zdálo včera večer reálné, protože karibské země podporu přislíbily. Ráno však
názor změnily. Navíc přestala fungovat dohoda
o společném postupu mezi třídami Finn a 470. Debata na AGM byla neobvykle pestrá, co do počtu
vystupujících i znovu opakování argumentů pro
i proti, jež zde zaznívaly celý týden. Nakonec se
hlasovalo nejdříve o tom, zda bude AGM hlasovat
o nových návrzích, nebo jen o návrhu Councilu.
Pro projednávání nových návrhů bylo bohužel jen
24 zemí včetně nás. Proti 40. Návrh Councilu byl
pak přibližně stejnou většinou schválen,“ popsal
Karel Bauer průběh rozhodování.

Zůstane Laser a 470?
4. Men's One Person Dinghy – jednoposádková
plachetnice muži
5. Women's One Person Dinghy – jednoposádková plachetnice ženy
Zda zůstane lodní třídou Laser, zatím není jisté.
Rozhodovat se bude až po testech na vodě, kde
se kromě Laseru Standard a Radial (ILCA) představí také D-Zero od Devotti Sailing, Melges 14,
který vyrábí Melges Boat Works, NELO a Mackay
Boats, a RS Aero od RS Sailing.

Melges 14

Offshore
7. Mixed Two Person Keelboat Offshore – dvouposádková (muž + žena) kýlová offshore
plachetnice
Požadavkem je výtlačná jednotrupá plachetnice
bez foilů, uzpůsobená pro ovládání doublehanded, v délce 6 až 10 metrů, schopná plavby
ve větru 4 až 40 uzlů se standardním šalupovým
oplachtěním se spinakrem.
Windsurﬁng
8. Men's Windsurfer – windsurﬁng muži
9. Women's Windsurfer – windsurﬁng ženy
Schválena byla třída RS:X, která ovšem také musí
projít nějakými změnami. Ty budou zveřejněny
během několika týdnů.
Kiteboarding
10. Mixed Kite – kiteboarding muži + ženy
Závodit se bude na foilujícím kitu RAM-Air.
Testy na vodě pro výběr kýlové plachetnice,
dvouposádkové plachetnice a kitu proběhnou až
po jarní konferenci World Sailing, která se bude
konat v květnu v Londýně a na které se bude
o výběru tříd pro testy na vodě rozhodovat.

D-Zero

RS Aero

A jaké disciplíny a třídy tedy byly pro Paříž
vybrány?
Jasné jsou tyto tři disciplíny a třídy:
1. Women's Skiff – skif ženy – 49erFX
2. Men's Skiff – skif muži – 49er
3. Mixed Two Person Multihull – vícetrupá plachetnice mix – Nacra 17

6. Mixed Two Person Dinghy – dvouposádková
plachetnice mix
Požadavkem je výtlačná plachetnice bez foilů
s hlavní plachtou, kosatkou a spinakrem.

Laser

„Je škoda, ze jediná vhodná loď pro muže o váze
85 kg a víc vypadla z olympiády,“ hodnotí Karel
Bauer. „Ale kdo ví, co se ještě muže stát. Před půl
rokem 100 % členů Councilu kýlovou loď odmítlo,
nyní ji ti samí lidé 79 % zařadili. V minulosti byl
vyřazen windsurﬁng a zařazen kite, a o rok poději
bylo vše vráceno zpět. Pro nás jsou horší právě
takovéto kolotoče a z nich pramenící nejistota, co
bude, než to, že ta či ona lodní třída vypadla. Jakkoliv je pro nás bolestivé, že právě naše elitní lodní
třída vypadla, tak se zároveň otevírají nové příležitosti pro naše jachtaře. Věřím, že máme možnost
uspět v jakékoliv třídě,“ vysvětluje. „Pokud jde
o další nejistoty v podobě tříd Laser, Laser Radial
a 470, pak myslím, že výměna těchto tříd reálně
nehrozí. Ve skutečnosti nikdo na kongresu pozici
těchto tříd pro dané soutěže nezpochybňoval.
Jde hlavně o to, aby jejich výběr splňoval formálně
všechny podmínky včetně antitrust regulation,“
upřesnil předseda ČSJ na závěr.
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Mistrovství republiky v team racingu třídy Optimist

Poslední jachtařský závod této sezony dětské lodní třídy Optimist se v Praze jel v YC CERE
od pátku 9. do neděle 11. 11. Na programu bylo mistrovství ČR v team racingu. Bohužel
v pátek ani v sobotu děti na vodu nevypluly. A tak si čekání zpestřily například prohlídkou
historické budovy Českého Yacht Klubu nebo soutěží ve vyvažování na Laseru. Vítěz této
soutěže obdržel model auta na dálkové ovládání od jednoho z partnerů YC CERE – Toyota
Domanský. Závodilo se tedy pouze v neděli za slabého větru. Do závodu se přihlásilo 15 tříčlenných týmů včetně dvou polských. Systém losování rozjížděk byl poněkud komplikovaný,
ale nakonec bylo dokončeno pět kol (čtyři kola stačila na to, aby bylo mistrovství platné) –
každé kolo znamenalo sedm rozjížděk, jeden tým vždy odpočíval a získal bod k dobru. A jak
to nakonec dopadlo? První čtyři místa obsadily týmy se čtyřmi výhrami. O pořadí tedy rozhodovaly až jejich konkrétní dojezdy v jednotlivých rozjížďkách. Partnery závodu a YC CERE
byli Domanský, Mixit, YACHT, VT Project, hlavní město Praha.

VÝSLEDKY
Team Racing Optimist (15 týmů)
1. SK ŠTĚTÍ I. Adam Nevelöš, Tibor Nevelöš,
Vojtěch Tlapák
2. MORAVSKÝ YACHT CLUB Adam Jaroš,
Michal Halouzka, Matěj Kučera
3. POL II. Stanislaw Cholewicki, Jan Kamieňski,
Stanislaw Wojda
4. POL I. Antoni Nazimek, Hanna Wiszniowska,
Michal Biedalak
5. ČYKing Šimon Jurečka, Vojtěch Klíma,
Lucie Lokajíčková
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3. VÝSTAVA LODÍ A VODNÍCH SPORTŮ
Souběžně probíhající veletrh:

FOR CARAVAN

www.forboat.cz

8.–10. 3. 2019
ODBORNÝ PARTNER
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Vyhlášení
pohárů 2018
třídy Optimist

Optimistická Garda

V sobotu 10. 11. v odpoledních hodinách
proběhlo v YC CERE vyhlášení Poháru
ALT Q a Českého poháru. Krásné trofeje
a ceny, které věnovala ﬁrma Mixit, dětem
předával předseda Českého svazu
jachtingu Karel Bauer. O ceny od ﬁrmy
Optimast musely děti následně soutěžit.

VÝSLEDKY
Český pohár
Celkově
1. Lucie Lokajíčková
Český Yacht Klub
2. Adam Popov
Český Yacht Klub
3. Kateřina Lokajíčková
Český Yacht Klub
Kategorie mladší žáci
1. Vojtěch Klíma
Český Yacht Klub
2. Adam Povolný
YC CERE
3. Bartoloměj Hartig
YC Doksy
Kategorie starší žáci
1. Adam Popov
Český Yacht Klub
2. Adam Rek
Český Yacht Klub
3. Vojtěch Tlapák
YC SK Štětí
Kategorie mladší žákyně
1. Lucie Lokajíčková
Český Yacht Klub
2. Kateřina Lokajíčková
Český Yacht Klub
3. Anna Skořepová
Český Yacht Klub
Kategorie starší žákyně
1. Stella Marie Hatle
Český Yacht Klub
2. Klára Baudyšová JO TJ Bohemia Poděbrady
3. Tereza Procházková JO TJ Bohemia Poděbrady

VÝSLEDKY
Pohár ALT Q (hodnoceno 112 závodníků)
Celkově a kategorie mladší žáci
1. Tibor Nevelöš
YC SK Štětí
2. Lukáš Kraus
Jachtklub Česká Lípa
3. Ondřej Šindelka
Moravský Yacht Klub
Kategorie starší žáci
1. Vojtěch Tlapák
YC SK Štětí
2. Adam Nevelöš
YC SK Štětí
3. Šimon Jurečka
Český Yacht Klub
Kategorie mladší žákyně
1. Zuzana Tlapáková
YC SK Štětí
2. Kristýna Flosmanová
TJ Jiskra Třeboň
3. Adéla Rabasová
Yacht Club Jezero Hlučín
Kategorie starší žákyně
1. Eliška Fanfrlová
Yacht Club Jezero Hlučín
2. Stella Marie Hatle
Český Yacht Klub
3. Tereza Procházková JO TJ Bohemia Poděbrady

Na startu Halloween regaty se sešlo rekordních
453 Optimistů z celé Evropy. Třídenní regata
byla velmi náročná, protože každý den foukal
vítr od 15 do 23 uzlů a do toho občas zapršelo.
Silná bouře, jež se přehnala Trentinem, zastihla
český tým, který čítal 18 závodníků, na břehu
a připravený, takže neutrpěl žádné materiální
škody. Juniores, tedy starší děti, odjely celkem
čtyři kvaliﬁkační rozjížďky a v sobotu tři ﬁnálové.
Cadetti, jachtaři 9–11letí, každý den jednu, takže
ﬁnálové neměli, ale pokračovali v sobotu ve skupinách. Z našich se do zlaté skupiny probojoval
Lukáš Kraus, kde zajel jednu pěknou jízdu, ale
pak měl dva předčasné start. Všichni závodníci,
hlavně ti, kteří se ocitli v podobných podmínkách
poprvé, zaslouží uznání, že většinu rozjížděk dokončili, protože spousta dětí ani nevyjela na vodu.
Vítězem kategorie juniorů je čtrnáctiletý Martin
Atilla z Lotyšska, který letos v únoru vyhrál také
Palamos Trophy ve Španělsku, byl třetí na jarním
Garda Meetingu a 11. na MS 2018 na Kypru.
Závodí na Winneru a plachtě 1 Sails (Victory).

INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU
Veřejná schůze představenstva APL
Veřejná schůze představenstva se konala 25. 10.
v YC CERE v Praze za přítomnosti členů představenstva – předsedy Petra Novotného, Jana Wolfa,
Jiřího Krupky a Libora Záruby. Host jednání – obchodní a marketingový ředitel ABF Martin František
Přívětivý zhodnotil předešlé ročníky výstavy FOR
BOAT a přednesl plán na připravující se 3. ročník,
který se bude konat ve dnech 8.–10. 3. 2019 v PVA
EXPO Letňany. Výstava bude probíhat souběžně
s výstavou FOR CARAVAN, nikoli s výstavou FOR
TRAVEL, jako tomu bylo v minulém roce. V roce
2018 veletrh navštívilo více než 30 000 návštěvníků
a zúčastnilo se ho přes 200 vystavovatelů. ABF
do budoucích let plánuje oslovit zahraniční ﬁrmy,
které by se mohly zúčastnit této výstavy, samozřejmě tak, aby nedošlo ke střetu zájmů s domácími
prodejci. V současné době má ABF rozjednané
země, například Španělsko či Chorvatsko, jako
partnerské země pro výstavu FOR BOAT. Předseda
mezinárodní organizace ICOMIA přislíbil pomoc

s přizváním ﬁrem z okolních zemí. V roce 2019
končí spolupráce APL a ABF. Členové představenstva APL hodnotí tuto spolupráci velmi kladně.
Výstava FOR BOAT každým rokem svou úrovní
a velikostí narůstá na rozdíl od ostatních lodních
výstav v okolních zemích, které mají naopak úbytek
vystavovatelů. Na schůzi byla přednesena také
zpráva o činnosti za rok 2018. APL zpracovává
statistiky pro mezinárodní organizace, jako jsou
například ICOMIA a EBI.
V roce 2018 proběhlo také několik setkání mezi členy představenstva APL společně se Státní plavební
správou a Povodím Vltavy a Labe. Jedním z hlavních témat byla splavnost toků Vltavské kaskády
a Labe. APL vyjednala možnost proplutí komorami
v pozdějších hodinách po předchozí domluvě. Zejména jde o komory na řece Vltavě v letní sezoně.
APL také vyjednala na Státní plavební správě větší
ﬂexibilitu při přihlašování lodí a provádění technických kontrol. Více na www.aplcz.cz.
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