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Viktor Teplý vicemistrem
Evropy na D-one

Finn European
Masters

Od 20. do 23. 9. se v italské Santa Margheritě Ligure
konalo mistrovství Evropy ve třídě D-One. Odjelo se
osm rozjížděk. Jezdilo se převážně ve slabším větru
5–8 uzlů. „Třetí den pak přisel pěkný jižák 15 uzlů
a velkými vlnami, takže jsme si s genakry parádně
zalítali. Celý závod jsme se o vedení tahali s Angličanem Gilesem Chipperﬁeldem. On měl navrch
ve slabším větru, já zas v silnějším, kdy jsem vyhrál
obě rozjížďky,“ uvedl Viktor. Úspěch českých barev
ztvrdil ještě devátým místem Marek Bachtík.

Grand Prix České republiky
ve třídě 2.4mR
Po čtyřech letech se na Máchovo
jezero vrátily závody plachetnic 2.4mR,
a to v termínu 28.–30. září se zde jela
Grand Prix České republiky. Závodu se
zúčastnilo 21 lodí z Německa, Rakouska
a České republiky. Počasí závodníkům
velmi přálo, a tak bylo možné odjet za tři
dny devět pěkných rozjížděk. Vítězem se
stal Daniel Bína, české stříbro si odvezl
Alexander Sadílek a bronz Jan Melika.

VÝSLEDKY
1. Daniel Bína
2. Christian Bodler
3. Meino Nanninga
4. Ingo Hesse
5. Alexander Sadílek

CZE
GER
GER
GER
CZE

Mistrovství Evropy veteránů třídy Finn se konalo
9.–14. září v chorvatském Splitu. Zúčastnilo se
65 závodníků ze 15 zemí. Michael Maier skončil třetí.
V první desítce ho doplnili ještě osmý Ladislav Hyrš
a desátý Martin Jozíf. Z České republiky do Chorvatska přijelo sedm jachtařů, kteří se vešli do první
poloviny startovního pole. Regata, původně vypsaná
na osm rozjížděk, probíhala za velice příjemných
povětrnostních podmínek v prostoru mezi Čiovem
a Šoltou. Konečný počet šesti rozjížděk se odjel
vždy v solidní odpolední bríze za slunečného počasí,
které umožňovalo krátký rukáv a lehký neopren.
Jediná čtvrteční rozjížďka, za slabého proměnlivého
větru, byla před cílem právem zrušena. Nechyběl
ani slovenský závodník Peter Mosný, který skončil
na devátém místě.

Regata O Napoleonův klobouk
Jako každý rok uspořádala charterová společnost Vltava Sailing fun regatu. „Pro naše
regaty hledáme nové atraktivní oblasti plaveb. Letos jsme zvolili méně známou oblast
Egadských ostrovů západně od Sicílie,“ říká majitel společnosti Vladimír Křepelka.
Egadské ostrovy tvoří tři hlavní ostrovy, vzdálené na dohled od sebe. Na startu se sešlo
15 jachet. Start první etapy byl 10 Nm na západ od Trapani, kde byl hlavní přístav
regaty. Etapa vedla od severního mysu Capo Grosso u ostrova Levanzo s cílem u Punta
Faraglione na severu ostrova Favignana. Etapu dlouhou 20 Nm vyhrál tým GROGONOŠE. Druhá etapa musela být vzhledem k očekávání silných poryvů zkrácena. Místo
obeplutí ostrova Marettimo vedla trasa na jih Favignany, kde se lodě mohly schovat
před sílícím větrem. Etapa měla 15 Nm a vyhrála posádka KRONOS. „Třetí etapu jsme
vzhledem k hlášenému větru mezi 22 až 50 uzly zkrátili od Favignany do přístavu
Trapani. Byla nazvána královská a vedla přímo proti silnému severovýchodnímu větru.
Jako první se probili do cíle GROGONOŠE před KRONOSEM a to s velkým náskokem před ostatními loděmi. Některé lodě dokřižovaly do cíle až dvě hodiny za vítězi.
Do mariny v Trapani ale nakonec dopluly všechny lodě. Některé ale dost potlučené.
Večer přišla zpráva, že další den nesmíme vzhledem k předpovědi silného větru opustit
přístav. Kvůli bezpečnosti naší ale i lodí. Sicílie byla v oblasti dosahu cyklóny, která se
točila nad Maltou,“ uvedl Vladimír Křepelka. Poslední etapa byla zrušena a celý závod
ukončen. Posádky využily volný den k prohlídce Trapani a historického městečka nad
městem Erice. Po odečtení handicapů byla vyhlášena vítězem loď KRONOS, těsně
před GROGONOŠEMI, třetí místo vybojovaly LOSERTOVY DĚTI. „Jachtařům se nově
objevené Egadské ostrovy velmi líbily a my máme možnost nabízet našim jachtařům
další objevování nových míst. Což považujeme za jeden z hlavních důvodů věnovat se
námořnímu jachtingu,“ pochvaloval si Vladimír Křepelka.

Posádka Pavla Synka v plném nasazení

VÝSLEDKY
1. Sun Odyssey 40
2. Sun Odyssey 519
3. Sun Odyssey 49

Kronos kapitána Hartmana
Grogonoše kapitána Safina
LOSERTOVY DĚTI kapitána Loserta
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Indiánské léto
O víkendu 22.–23. 9. se na Lipně v kempu Jestřábí
konal náhradní pohár ve třídách Optimist a 420
za zrušené Nové Mlýny, kde byl celý podzim nedostatek vody. Velmi náročné podmínky se silným
větrem, zimou a deštěm řádně prověřily všechny
mladé závodníky. Odjelo se všech plánovaných
osm rozjížděk, čtyři v sobotu za větru 6–12 m/s
a čtyři v neděli za větru 4–8 m/s. Závod byl poslední
letošní, který se počítal do Poháru ALT Optimist.
V něm zvítězil Tibor Nevelöš z SK Štětí před Lukášem Krausem z Jachtklubu Česká Lípa a Ondřjem
Šimdelkou z Moravského Yacht Klubu. Nejlepší dívkou byla na 10. místě Zuzana Tlapáková z SK Štětí.

VÝSLEDKY
Třída Optimist (68 lodí)
1. Tibor Nevelöš (SK Štětí)
2. Lukáš Kraus (JK Česká Lípa)
3. Šimon Jurečka (ČYK)
Třída 420 (10 lodí)
1. Lukáš Wehrenberg – Tobiáš Kraus
(YC Kladno/JK Česká Lípa)
2. Veronika Vlachová – Pavel Hlubuček
(YC Neratovice/YC Doksy)
3. František Viták – Magdalena Holá
(JK Plzeň)

MMČR ve třídě Létající Holanďan
Ve dnech 21.-23. 9. se na Nechranické přehradě uskutečnilo mezinárodní
mistrovství České republiky v lodní třídě
Létající Holanďan, které patřilo do série
Eurocupu. Na start se postavilo 32 lodí
ze šesti zemí. V náročných jachtařských
podmínkách, kdy vítr v nárazech dosahoval až 15 m/s, se odjelo 6 kvalitních
rozjížděk. Silný vítr prověřil jak fyzickou,
tak i psychickou připravenost posádek na vyvrcholení zavodní sezony.
Na prvním místě skončila a mistry České
republiky se stala posádka zkušeného

kormidelníka Jiřího Hrubého s Romanem
Houdkem na kosatce, která potvrdila
letošní skvělou formu a obhájila titul
ze sedmi předcházejících mistrovství
v řadě.

VÝSLEDKY
1.
2.
3.
6.
10.

Jiří Hrubý – Roman Houdek
Alex Antrecht – Christian Kujan
Stephan Fels – Ulf Hugel .....
Petr Jelínek – Miroslav Hackl
Petr Storch – Tomáš Palkovský

CZE
GER
SUI
CZE
CZE

Mistrovství Evropy
třídy Tornado
Mistrovství Evropy katamaranů Tornado se ve dnech 12.–16. 9.
zúčastnilo 23 posádek z devíti zemí. Jezdilo se v Itálii na Gardě,
zázemí poskytl a o organizaci šampionátu se postaral klub CV Arco.
Tato lokalita slibovala teplé počasí a silnější stabilní termický vítr.
Z českých jachtařů se na start postavily tři české posádky – Zdeněk Pavliš/Michaela Pavlišová, Milan Chlebna/Jiří Pavliš a po delší
odmlce si v nabitém programu našli čas David Křížek/Zdeněk
Adam. Ve čtyřech závodních dnech bylo odjeto celkem sedm z osmi
naplánovaných rozjížděk. V konečném účtování získala posádka
Zdeněk Pavliš/Michaela Pavlišová bronzové medaile v kategorii mix
a celkově skončila dvanáctá. Zbylým našim posádkám se nedařilo
zejména kvůli technickým problémům. Zvítězila řecká posádka Iordanis Paschalidis/Konstantinos Trigonis.

Třída 420 na Lipně
Kdyby nebylo Lipna, mnoho lodních tříd by letos na podzim neodjelo
své naplánované závody. O prodlouženém víkendu 28.–30. 9. se odjelo
MČR třídy 420 v Černé v Pošumaví, které přineslo zajímavé souboje
mladých posádek. Na startu se sešlo 15 lodí a v proměnlivém větru se
podařilo odjet šest rozjížděk. Mistry republiky se stali Lukáš Wehrenberg
s Tobiášem Krausem (YC Kladno/JK Česká Lípa), na druhém místě
skončila posádka Aneta Páleníčková a Klára Postránecká (YC Neratovice) a třetí František Viták a Magdaléna Holá (JK Plzeň/Lokomotiva
Plzeň). Zároveň zde jela pohár třída Fireball, ve které zvítězili Petr Kořan
a Milan Kvasnik (YC Neratovice).
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MČR na Nechranicích
O prodlouženém víkendu 28.– 30. 9. na Nechranicích
proběhlo mistrovství České republiky v olympijské
lodní třídě Laser Standard, bývalé olympijské třídě Evropa a v „olympijských přípravkách“ Laser 4.7 a 29er.
Dohromady se do Czech Sailing Centra Nechranice
sjelo 93 jachtařů a díky účastníkům z Rakouska
a Slovenska se jednalo o mezinárodní mistrovství.
V pátek byl šampionát slavnostně zahájen a jednu
hodinu po poledni se startovala první rozjížďka, která
se odjela za středního větru okolo 10 uzlů. V lodní

třídě Laser Standard nenechal nikoho na pochybách
olympionik Viktor Teplý, že patří k těm nejlepším. Druhá rozjížďka se startovala už do větru dosahujícího
20 uzlů a lodě doslova létaly po celé vodní hladině.
Lodní třídu Laser 4.7 jasně ovládla Klára Himmelová,
pro kterou jsou Nechranice domácí vodou. Ve třetí
rozjížďce se projevila nedočkavost závodníků, a tak
muselo být několik závodníků diskvaliﬁkováno
za předčasné starty. Lodní třídu Evropa opanoval
nestárnoucí Marek Směšný, který ve třech ze čtyř
rozjížděk zvítězil a v jedné dokončil na druhém místě.
Čtvrtá rozjížďka byla doslova třešničkou na dortu.
Stálý severní vítr, vlny skoro jako na moři a taktické
souboje radost pohledět. Junioři na skifu 29er odstartovali také do páté rozjížďky. V té se rozhodovalo
až těsně před cílem a nakonec také určila celkové
výsledky. Posádka Jaroslav Čermák a Petr Košťál v ní
dokázala zvítězit a obhájit tak titul. Sobota a neděle
i přes pokusy závodní komise nepřinesly žádnou
rozjížďku, a tak výsledky zůstaly stejné jako po pátku.

VÝSLEDKY
Třída Laser (30 lodí)
1. Viktor Teplý
Jachtklub Brno
2. Štěpán Novotný
JK Cheb
3. Radek Smetana
Lokomotiva Plzeň
Třída Evropa (27 lodí)
1. Marek Směšný
JK Prostějov
2. Pavel Bobek
Baník Ostrava
3. Tomáš Mlejnek
SK Štětí
Třída Laser 4.7 (10 lodí)
1. Klára Himmelová
YC Nechranice
2. Ondřej Müller
SK Štětí
3. Jiří Vacula JK
Staré Splavy
Třída 29er (13 lodí)
1. Jaroslav Čermák – Petr Košťál YC Pardubice
2. Matěj Vítovec – Martin Krsička
YC CERE
3. Adam Ott – David Muzikář
Jachtklub Brno

Drama v Golden Globe Race
Indický jachtař Abhiláš Tomy, jeden z účastníků sólo
závodu kolem světa na lodích vyrobených před rokem 1988 a bez použití moderních technologií s výjimkou satelitních telefonů – Golden Globe Race, byl
zraněn, když se v Indickém oceánu asi 3200 kilometrů od pobřeží Západní Austrálie převrátil a zlomil
stěžeň. Podařilo se mu odeslat vzkaz, že utrpěl
vážné zranění zad, nemůže se hýbat, jíst ani pít.
Na pomoc se mu vydala francouzská rybářská loď
OSIRIS, která k němu dorazila za tři dny, jako první
z lodí, které se k němu pokusily doplout. V době
evakuace bylo počasí příznivé, vítr 15–20 uzlů,
vlny do 2 metrů výšky. Na poškozenou jachtu se
zachránci dostali pomocí nafukovacího člunu.
Loď dopravila zraněného jachtaře na ostrov Nový
Amsterdam, který je vzdálen asi 100 kilometrů a kde

je lékař a malá nemocnice. V závodě Golden Globe
přišel o stěžeň na své lodi také Ir Gregor McGuckin,
kterého francouzská rybářská loď OSIRIS následně
také zachránila. Podařilo se mu sice postavit
nouzovou takeláž a plul rychlostí 2 uzle, ale také
požádal o evakuaci. Jeho jachta měla jen nouzovou

takeláž, nefungoval motor a přišel o větrné kormidlo.
Další plavba by byla riskantní. Proto se rozhodl pro
opuštění jachty. Na čele závodu je již dlouho Jean
Luc Van Den Heede. Má náskok 1300 mil a za pár
dnů by měl být u Tasmánie. V závodě pokračuje už
pouze deset lodí, osm jich vzdalo.

INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO
HO PRŮMYSLU
Icomia Equipment Distributors Database
Databáze distributorů lodí a příslušenství poskytuje seznam prodejců v členských zemích ICOMIA a je užitečným
zdrojem pro počátek mezinárodní spolupráce. Databáze distributorů obsahuje tyto země: Austrálie, Bulharsko,
Čína, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Nizozemsko, Německo, Řecko, Itálie, Korea, Nový Zéland, Polsko,
Rumunsko, Jižní Afrika, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie, USA a Kanada. Databáze je pro členy APL
zdarma ke stažení na www.aplcz.cz v části pro členy.

li ý h
Ekonomická statistika jednotlivých
zemí za první dvě čtvrtletí roku 2018
ICOMIA zveřejnila ekonomickou statistiku za první dvě čtvrtletí roku 2018. Zpráva obsahuje informace o ekonomickém vývoji, včetně inﬂace, hospodářského růstu, registrace lodí/prodeje, důvěry spotřebitelů, indexu cen výrobců a indexu Big Mac v 51 zemích světa. Pro členy APL zdarma ke stažení
na www.aplcz.cz v části pro členy.
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