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Kieler Woche 2016
velkým úspěchem, že se oba dostali
do zlaté skupiny. Veronika Kozelská
Fenclová zaznamenala dva předčasné starty a v úplně slabém větru
se jí příliš nedařilo. Jakmile na poslední den přišla bríza kolem
8 m/s zajela první a druhé místo.
V paralympijské třídě 2.4mR Daniel
Bína nejel poslední dvě rozjížďky,
protože musel naložit loď do kontejneru do Ria, a propadl se na celkové
17. místo. Z neolympijských tříd, které absolvovaly svůj program o týden
dříve, si připsala největší úspěch
posádka Jiří Hrubý a Roman Houdek, kteří ve třídě Flying Dutchman
vybojovali bronz. Poměrně dobře
se dařilo i některým našim mladým
reprezentantům – ve třídě Laser 4.7
skončil na 15. místě Benjamín Přikryl
z 91 lodí a Jakub Halouzka byl ve třídě Laser Radial Open devatenáctý
ze 120 lodí. Závodili i další, a to jak
na Laserech, tak ve třídách 29er či
Evropa.

Foto segel-bilder.de

Největší německá regata skončila
v neděli 26. června medailovými rozjížďkami olympijských tříd. Do nich
se probojoval pouze Ondřej Teplý
ve třídě Finn. Bohužel ve ﬁnálové
jízdě zaznamenal předčasný start,
takže si již nepolepšil a skončil šestý.
Startoval společně s Chorvatem
z levé strany krátké startovní čáry
a změna větru je donutila udělat
obrat na pravobok ještě před startem, čímž byli oba přes čáru. Naši
dva olympionici Veronika Kozelská
Fenclová a Viktor Teplý skončili
těsně za desítkou. „Jelo se převážně
ve slabém větru, v jedné zrušené
rozjížďce jsem dostal černou vlajku,
takže jsem pak v následující nemohl
startovat. Vzhledem k tomu, že už
jsem měl jeden horší výsledek kvůli
zlomené píně, nedostal jsem se
do medailové rozjížďky,“ komentoval
Viktor Teplý průběh závodu. Pro
naše mladé reprezentanty Štěpána
Novotného a Jakuba Halouzku bylo

VÝSLEDKY
Třída Finn (31 lodí)
1. Phillip Kasueske
2. Ivan Kljaskovic Gaspic
3. Max Kohlhoff .....
6. Ondřej Teplý
Třída Laser (111 lodí)
1. Philipp Buhl
2. Giovanni Coccoluto
3. Sergey Komissarov .....
12. Viktor Teplý
57. Jakub Halouzka
59. Štěpán Novotný
76. Jiří Halouzka
Třída Laser Radial (56 lodí)
1. Tiril Hartvedt Bue
2. Mouika Mikkola
3. Svenja Weger .....
14. Veronika Kozelská
Fenclová
41. Martina Bezděková
Třída 2.4mR (33 lodí)
1. Heiko Kroeger
2. Hans Asklund
3. Uli Libor .....
16. Petr Čermák
17. Daniel Bína
Třída FD (20 lodí)
1. Killian König – Johannes
Brack
2. Samuel Markhoff – Michael
Happich
3. Jiří Hrubý – Roman Houdek

Třída Laser Radial open (120 lodí)
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1. Aleksi Tapper

FIN

2. Jamie Calder

GBR

3. Georgina Povall .....

GBR

19. Jakub Halouzka

CZE

GER
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CZE
CZE
CZE
CZE

32. Jiří Halouzka

CZE

NOR
FIN
GER
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Třída 29er (86 lodí)

Třída Laser 4.7 (91 lodí)
1. Maksim Dziahel

BLR

2. Gauthier Verhulst

SUI

3. Piet Hein Kraan .....

NED

15. Benjamín Přikryl

CZE

61. Vítězslav Moučka

CZE

1. Gwendal Lamay – Luke
Willim

GER

2. Alica Stuhlemmer – Tom
Heinrich

GER

CZE

3. Marcus Kirketerp –
Sebastian Olsen .....

DEN

GER
SWE
GER
CZE
CZE

56. Veronika Živná –
Kateřina Živná

CZE

60. Lucie Keblová –
Sára Tkadlecová

CZE

Třída Evropa (53 lodí)
1. Lars Johan Brodtkorb

GER
GER
CZE

NOR

2. Valérian Lebrun

FRA

3. Fabian Kirchhoff .....

GER

20. Roman Kafka

CZE

24. Richard Kafka

CZE

MiniFastnet

Foto archiv závodu

Jen krůček od obrovského úspěchu byla posádka sériové plachetnice Mini
650 POGO DANCER Pavel Roubal a Milan Koláček. Ti startovali v závodě MiniFastnet na Pavlově nové lodi a vedli si naprosto znamenitě. U majáku Fastnet
točili v sériové třídě na 1. místě a třetí celkově. Do cílového zálivu v Douarnenez
vpluli stále ještě na 1. místě. Zde ale vítr zeslábl a POGO DANCER byla unášena proudem. Pouhých 7 mil před cílem posádka začala ztrácet vybojovanou
vítěznou pozici. Dojíždějící soupeři viděli celou situaci na AIS a měli možnost
včas změnit strategii. Celkovými vítězi se tak stali Ian Lipinski a Sébastien
Picault na lodi GRIFFON.FR před lodí WILD SIDE Emmanuela Renauda
a Nicolase D’Estaise a lodí ON THE ROAD AGAIN Maxima Sallého a Ludovica
Mechina. POGO DANCER doplula na 7. místě v sériové třídě a od vítězství ji
dělily pouhé 4 minuty. Naši jachtaři jeli parádní závod se smutným koncem. Pro
Pavla Roubala to byl i tak naprosto skvělý vstup do Classe Mini.

Za 24 hodin 714 mil
Thomas Coville si na své konto připsal nový sólový rekord v počtu uplutých mil
za 24 hodin. Má hodnotu 714 mil. Starý rekord Armela Le Cléac' he překonal
o 32 mil. Po celých 24 hodin dokázal udržet průměrnou rychlost 29,75 uzlu. Stal
se prvním sólovým jachtařem, který za 24 hodin zdolal hranici 700 mil. Rekord
absolvoval na trimaranu SODEBO ULTIM dlouhém 34 metrů při návratu z New
Yorku do Evropy. Rekord ale nemusí dlouho vydržet. V New Yorku je na startu
připraven také Francois Gabart na trimaranu MACIF, který se chce pokusit překonat rekord v plavbě přes Atlantik, a při té příležitosti může 714 mil padnout.
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Češi bodovali na Balatonu

O víkendu 18.–19. června se na Velkém Dářku konal Pohár
Vysočiny, závod Českého poháru pro lodní třídy Raceboard a BIC
Techno 293. Účastnilo se 20 Raceboardů a ve třídě BIC se přihlásilo 14 mladých závodníků, jejichž počet se stále rozrůstá a jejich
soupeření začíná být velice zajímavé. V sobotu vítr měnil směr i sílu.
Za ztížených podmínek bylo dokončeno pět rozjížděk. Nedělní větrné podmínky byly o poznání lepší, za větru od 3 do 6 m/s se odjely
další tři rozjížďky. Ve třídě BIC zvítězil Adam Nevelöš následován
Jonášem Horáčkem na místě druhém a Martinem Mikulcem na třetím. Kategorii RAC vyhrál Petr Kučera junior v závěsu s Petrem
Kučerou seniorem a bronzový skončil Adam Horký.

V maďarském Supercupu, který se konal 10.–12. 6.,
zaznamenali Češi hned několik úspěchů. První příčku
obsadili ve dvou třídách. Ve třídě Raceboard zvítězil
Petr Kučera junior a ve Formuli se na nejvyšší stupínek
postavil Jan Štěpánek. V kategorii BIC Techno U15 získal
stříbrnou medaili Jonáš Horáček. V sobotu bylo pěkné
slunečné počasí a foukal vítr z jihozápadu o síle okolo
5 m/s. V neděli bylo deštivé počasí a závodní komise
na člunu marně vyhlížela vítr. Dlouhou chvíli organizátoři
zpestřili závodem v pádlování na plovácích BIC Techno.
Celý závod se povedl, panovala zde přátelská atmosféra, lidé se dobře bavili a to nejen na vodě. Do pěkného
prostředí Yacht Clubu Laguna u Balatonu se budou
závodníci za rok rádi vracet.

Foto Jan Štěpánek

Pohár Vysočiny

Stříbro pro Petra Fialu

Na Lipně v Černé v Pošumaví se od 18. do 19. 6.
jela Windy Point Skiff Regatta lodní třídy RS700.
Přestože se jednalo pouze o pohárový závod,
zúčastnilo se 17 lodí. V sobotu se odjely dvě
rozjížďky, po kterých panovala na prvních třech
místech shoda. V neděli se po dopoledním dešti
odjely ještě tři rozjížďky, které nakonec rozhodly.
Vítězem se tentokrát stal David Křížek před Milanem Hájkem a Adamem Plhoněm.

Foto Martina Barnetová

Foto Lenka Nedbalcová

Windy Point Skiff Regatta

Naprosto skvělý závěr evropského šampionátu lodní třídy D-One,
který se jel od 17. do 19. června na Lipně, předvedl náš reprezentant Petr Fiala. Ten dokázal vyhrát dvě závěrečné rozjížďky
a díky tomu poskočil na celkové 2. místo. Vítězem se stal Tomai
Balázs z Maďarska a třetí byl další Maďar Tomasz Szamody. Z našich pak v první desítce skončili ještě Jakub Huček, Ivo Sláma
a nejlepší junior Šimon Mareček.

VÝSLEDKY

Kralupská míle
Foto Adéla Černá

4. června pokračoval seriál mistrovství České republiky sportovních člunů. Tři týdny po Roudnickém trojúhelníku se milovníci
adrenalinu na vodě sešli v Kralupech nad Vltavou. Kralupskou
míli v kategorii B1 ovládl Martin Ryznik, v B2 zvítězil Zdeněk
Čermák a v kategorii B3 se radoval Jiří Fexa.

Kategorie B1
1. Martin Ryznik
2. Jiří Pěknice
3. Jindřich Kozák
Kategorie B2
1. Zdeněk Čermák
2. Jan Červinka
3. David Wimmer
Kategorie B3
1. Jiří Fexa
2. Ludvík Klinke
3. Tomáš Kohout

INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU
Nová generální tajemnice
Dne 16. 6. se v Bruselu konala valná hromada EBI. Byla na ní zvolena nová generální tajemnice, paní Sandrine
Devos. Svoji funkci převezme dne 22. 8. 2016. Ve funkci nahradí Mirnu Cieniewicz, která tuto práci úspěšně
vykonávala od roku 2009. Prezident EBI Piero Formenti k tomu uvedl: „Vítám v EBI paní Sandrine, která je
dynamickou osobností a zkušenou lobbistkou, takže je ideální kandidátkou na tuto pozici. Také bych rád
poděkoval paní Mirně Cieniewicz za spoustu náročné práce, kterou pro EBI za ta léta odvedla, a přeji jí mnoho
úspěchů v další kariéře.“ Francouzka Sandrine Devos (35) mluví plynně anglicky a sedm let pracovala pro EU
v Bruselu v rámci UEPG, Evropské asociace výrobců stavebních materiálů, takže je dokonale obeznámena
s fungováním zástupců evropského průmyslu, institucí EU a chápe problémy související s životním prostředím.
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Řešení, které umožní skipperům
pracovat bez omezení, je na dosah ruky
velmi podobné. Tento nástroj přináší tolik potřebnou
transparentnost a podrobnosti o obsahu každé
kvaliﬁkace, je tedy snadné stanovit, jaký dodatečný
výcvik nebo kompetence budou zapotřebí při práci
na plavidle plujícím pod vlajkou jiného členského
státu. Na základě zjištěných rozdílů mezi jednotlivými členskými státy jsou navrženy dodatečné znalosti a kompetence ve formě modulů. Tímto způsobem
může každý skipper přizpůsobit své vzdělávací
potřeby podle společných osnov a dodatečných
modulů požadovaných jednotlivými členskými státy.
V prvním panelu se setkali zástupci EU k diskuzi
o výhodách společného evropského přístupu.
Cláudia Monteiro de Aguiar, členka Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch
a předsedkyně SME – pracovní skupiny Evropských
malých a středních podniků v cestovním ruchu.
Oznámila, že požádala o ﬁnanční prostředky EU,
aby se prodloužila projektem doposud provedená
práce do dalších zemí. V současné době projekt
TCC-SCV analyzoval kvaliﬁkační požadavky ze
sedmi členských zemí: Velké Británie, Německa,
Francie, Španělska, Chorvatska, Slovinska a České
republiky. Bude dobré v budoucnu přidat znalosti
také o skandinávské, italské, řecké a nizozemské

kvaliﬁkaci. Toto podpoří další rozvoj společných základních osnov pro evropské skippery. „Této otázce
bude věnována pozornost k dalšímu zviditelnění
a projednání během maltského předsednictví EU,“
oznámil David Kerr, maltský atašé pro námořní záležitosti v EU. Dodal, že námořní cestovní ruch bude
prioritou maltského předsednictví, které začíná dne
1. ledna 2017.
Ve svých závěrečných poznámkách Mirna Cieniewicz vyzvala všechny účastníky, aby o dostupných
nástrojích informovali ﬁrmy a instituce, aby posílali
své připomínky k projektovému týmu TCC-SCV
a šířili informace o projektu s cílem zvýšit povědomí
o existujícím řešení. Konferenci Skippers Working
Without Borders předcházela recepce v Evropském
parlamentu, pořádaná společně členkou evropského
parlamentu paní Claudiou Monteiro de Aguiar, prezidentem EBI Pierem Formentim a evropskou SME
malých a středních podniků.

Foto Beneteau

Dne 16. června se v Bruselu více než 60 lidí zúčastnilo konference Skippers Working Without Borders
(Skippeři pracující bez hranic), pořádané EBI – European Boating Industry (Evropská asociace lodního průmyslu) a týmem projektu TCC-SCV. Konference byla jedinečnou příležitostí pro živé a dynamické
vystoupení jednotlivých řečníků, včetně klíčových
představitelů EU a zástupců lodního průmyslu,
a účastníků konference, kteří diskutovali o problematice omezené pracovní mobility profesionálních
skipperů malých komerčních plavidel v Evropě.
Předseda Evropské asociace lodního průmyslu
Piero Formenti zahájil konferenci a zdůraznil, že
jedním z cílů existence EBI je být platformou evropského lodního průmyslu ke vzájemnému setkávání
a výměně názorů o důležitých tématech tohoto
odvětví. Nedostatečné uznávání odborných kvaliﬁkací skipperů, kteří pracují na malých komerčních
plavidlech (SCV) v Evropě je jedním z nich a nyní
je čas toto řešit na úrovni EU. Mirna Cieniewicz, generální tajemnice EBI, která moderovala konferenci,
uvedla několik čísel námořního cestovního ruchu.
Podle odhadu charterového průmyslu je v Evropě
přibližně 50 000–75 000 profesionálních skipperů
pracujících trvale nebo příležitostně. Přestože je
obtížné kvantiﬁkovat kvůli nedostatku údajů z členských zemí EU přesná čísla, velikost charterové
ﬂotily se odhaduje na 60 000 lodí délky do 24 m.
Provoz malých obchodních charterových plavidel
má roční obrat ve výši 6 miliard eur. V Evropě prozatím neexistují žádná společná pravidla týkající
se školení a certiﬁkace profesionálních skipperů
a kapitánů. Naopak, regulační krajina je velmi
fragmentovaná, protože pravidla jsou stanovena
pouze na národní úrovni. Jedním z důsledků je,
že odborné kvaliﬁkace z jednoho členského státu
nejsou uznávány jiným. Tento stav způsobuje problémy s náborem a pracovní mobilitou skipperů
a rovněž nedostatkem standardů této profese.
Problémy ilustrovala Josie Tucci, generální ředitelka společnosti The Moorings (TUI Marine Group),
která je jednou z předních světových charterových
společností. Josie Tucci vysvětlila, že charter
s placeným skipperem je rostoucím trendem charterového podnikání a povolání skippera přesahuje pouhou navigaci a obsluhu lodě, ale skipper
se stává „průvodcem dovolené na lodi“. Tato
činnost je nezbytná k celkové spokojenosti klientů.
Společnost The Moorings, která má více než 30
milionů zákazníků po celém světě a v současné
době zaměstnává přibližně 200 skipperů, vyjádřila
v průběhu konference plnou podporu práci provedené v rámci projektu TCC-SCV. Vedoucí projektu
TCC-SCV Silja Teege (z charterové společnosti
a školicího střediska Sea Teach) představila dva
hlavní výstupy z iniciativy TCC-SCV: Online porovnávací nástroj a Společné základní osnovy. Online
porovnávací nástroj ukázal, že dnes je 80–90 %
ze sedmi analyzovaných kvaliﬁkací identických.
To znamená, že rozdíly jsou mnohem menší než
společné osnovy a obecně jsou různé kvaliﬁkace
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