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Mistrovství ČR
ve windsurﬁngu

Foto ČWA

Již poněkolikáté si čeští windsurfaři vybrali ke svému mistrovství republiky Viganj
v Chorvatsku, kde je kromě letního počasí
také příznivý vítr. První den větrné podmínky
v Peljašackém kanálu závodům přály. Stabilní
mistral o síle 16–18 uzlů umožnil prvních 14
rozjížděk slalomu. V této disciplíně se na startu sešlo 25 účastníků. Eliminace je série
rozjížděk, kdy do prvních dvou jsou závodníci
vylosováni na základě předchozích výsledků.
Z každé rozjížďky postupuje nejlepších šest
do velkého ﬁnále (Winners Final) a ostatní
do malého ﬁnále (Loosers Final). První den
se podařilo dokončit tři eliminace a zahájit
čtvrtou. Nejlepší výkony předvedl domácí
Luka Mratovič. Z českých závodníků se
na předních místech objevovali Jan Skřepek,
Jakub Zíma a Filip Myška. Druhý den již byly
větrné podmínky méně příznivé. Podařilo se
uskutečnit pouze čtyři rozjížďky slalomu, to
znamená, že byly dokončeny čtyři eliminace
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a zahájena pátá. Ve vedení byl stále místní
chorvatský závodník Luka Mratovič. Druhé
místo si upevnil Jakub Zíma. V pozdních
odpoledních hodinách začaly také rozjížďky
třídy Formule windsurﬁng. Ve větru 12–14 uzlů
se odjely tři rozjížďky, pořadí na prvních místech bylo vyrovnané. Nejlépe si vedli Jakub
Zíma, Luka Mratovič a Stojan Vidakovič ze
Slovinska. Třetí den v Pelješackém kanále foukalo jugo. Uskutečnily se dvě rozjížďky pro třídu Formula windusrﬁng. Čtvrtý den proběhly

Slalom (26 plováků)
1. Luka Mratovič
2. Jakub Zíma
3. Stojan Vidakovič
4. Filip Myška
5. Michael Kvašňovský
Formule windsurfing
(19 plováků)
1. Jakub Zíma
2. Luka Mratovič
3. Martin Sladký
4. Jan Skřepek
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čtyři rozjížďky třídy Formula windsurﬁng. Pátý
den již vítr závodu nepřál. Podařilo se odjet
pouze osm rozjížděk, byla tedy dokončena
pátá a šestá eliminace. Postavení na čelních
místech si zajistili Jakub Zíma a domácí
Luka Mratovič, dále se dařilo Filipu Myškovi
a Stojanu Vidakoviči ze Slovinska. Minutou
ticha jsme při vyhlášení uctili památku Adama
Horkého, který už bohužel nikdy závodit
nebude. Příští rok se závod ve Viganji pojede
jako jeho memoriál.
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V průběhu celého léta probíhají kontroly na českých vodních hladinách, které provádí namátkově
Státní plavební správa s Policií České republiky.
Z necelých osmi set kontrolovaných plavidel odhalila 186 přestupků. Oznámili to ministr dopravy
Dan Ťok a ředitelka Státní plavební správy Klára
Němcová na společné kontrole na vodní nádrži
Slapy. „Na vodě platí pravidla provozu podob-

ně jako na silnici. Chceme kontrolovat jejich
dodržování, abychom ochránili plavce a zaručili
jim bezpečné koupání,“ uvedl ministr Dan Ťok.
Kontroly se zaměřují na dodržování předpisů
na vodě, řádné doklady vůdců i plavidel, alkohol
u vůdců plavidel, ale také na půjčovny plavidel
nebo provozovatele přístavišť.
„Mezi nejčastější přestupky patřila plavba bez
lodního osvědčení, chybějící anebo nesprávné
poznávací znaky, nerespektování plavebního
značení a plavba pod vlivem alkoholu,“ řekla
na bríﬁnku ředitelka Státní plavební správy
Klára Němcová. Ministerstvo i nadále rozšiřuje
místa pro bezpečné koupání. Do seznamu míst,
kam nesmějí vplouvat lodě, přibyly letos další
lokality, a to nádrže Vranov, Dalešice. Jejich úplný
seznam můžete najít na www.plavebniurad.cz/
doz-vc/vodni-plochy-koupani. Intenzita lodní dopravy v Česku přitom v posledních letech výrazně

roste, podle údajů plavební správy přibylo jenom
loni 162 nových plavidel a dohromady jich bylo
registrováno necelých 800. Průkaz vůdce plavidla
vzrostl loni meziročně o 1 205 lidí na celkem
3 359 oprávnění. Plyne z toho i rostoucí riziko
nehod, kterých se v roce 2017 událo jen šest.
Naštěstí bez vzniku velkých materiálních škod.

Informační kampaň upozorňovala
na nejčastější rizika na vodě
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Plavební správa zkontrolovala od začátku roku skoro
800 plavidel, pochybení našla u čtvrtiny z nich

Video:

Kvůli vyššímu provozu na vodě také Ministerstvo dopravy spolu se Státní plavební správou a Českou televizí natočilo minipořady o bezpečnosti plavebního provozu. Od konce června až do poloviny srpna běželo v televizi šest dílů upozorňující na nejčastější rizika na vodě, jako je střet lodě s plavcem, co je to plavba v kluzu a kde a proč se nesmí plavat. Díly jsou rovněž dostupné
na iVysílání České televize. Cílem krátkých pořadů je zároveň vysvětlit, jak české zákony deﬁnují vodní plochy a cesty a kdo na
nich hlídá a kontroluje dodržování všech pravidel.
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