❘ SERVIS
Pozvánka na FOR BOAT na stánek
Českého svazu jachtingu
Od 8. do 10. března se na výstavišti v pražských Letňanech opět uskuteční specializovaná
výstava lodí FOR BOAT. Celé výstaviště letos
obsadí veletrhy FOR BOAT a FOR CARAVAN,
nebude chybět ani cestovatelský festival Kolem
světa. Čekají na vás tři haly nabité motorovými
čluny, plachetnicemi, jachtami, skútry nebo
surfy. V hale 6 najdete opět stánek Českého
svazu jachtingu a obří bazén, kde si bude
možné vyzkoušet různé vodní sporty včetně

plachetnic Optimist nebo RS Tera. Na mole
u bazénu bude dvakrát denně probíhat i módní
přehlídka jachtařského oblečení. Představena
bude celá závodní řada Gill Race, dále oblečení
značky Henri Lloyd offshore, nepromokavé tašky
a batohy, k vidění bude i oblečení pro okruhový jachting a móda značky Slam. Na stánku
Českého svazu jachtingu se představí i další
lodní třídy, například 29er, 420, Flying Dutchman,
BIC Techno 293 či několik lodí z produkce
RS – RS Feva, skif RS 700, RS 500, která bude
mít letos v létě mistrovství světa na Lipně,
RS Aero, a z produkce Devoti Sailing – Optimist,
Icon nebo Nautica. K dispozici bude oblíbený
simulátor, na němž si mohou jachting na suchu
na plachetnici RS Tera vyzkoušet všechny příchozí děti. Na veletrhu můžete potkat také naše
reprezentanty. Slavnostního zahájení veletrhu se
v pátek 8. března od 10 hodin zúčastní juniorský
mistr světa Ondřej Teplý, který usiluje o kvaliﬁkaci na olympiádu v Tokiu. Chybět nebudou
ani další olympijské naděje Dominika Vaďurová
a Sára Tkadlecová. Představí se i jachtař David

V 73 letech
vyhrál závod
kolem světa
Golden Globe Race vyhrál Jean
Luc Van Den Heede na Rustleru 36 MATMUT, kterému
bude v červnu 74 let. Zvítězil,
přestože ho v Paciﬁku překlopila
vlna a měl poškozený stěžeň.
Na moři strávil dlouhých 212 dnů
nonstop. Byl favoritem tohoto
závodu na historických lodích, neboť na svém kontě má dvě
druhá místa z Minitransatu v letech 1977 a 1979, další tři stříbra
získal v závodě kolem světa BOC Challenge 1986, ve Vendée
Globe 1993 a v Route du Rhum 1998. Třetí byl ve Vendée Globe
1990 a BOC Challenge 1995. Třikrát se pokoušel získat rekord
v plavbě kolem světa proti směru převládajících větrů, až se mu
to nakonec povedlo v roce 2004. Na druhém místě doplul o pět
dní později Holanďan Mark Slats také na Rustleru 36 OHPEN
MAVERICK. Je mu teprve 41 let. Na třetím místě pluje Estonec
Uku Randmaa rovněž na Rustleru 36 ONE AND ALL. K cíli směřují ještě další dva závodníci, ostatní již závod vzdali.

Křížek. Letňanské výstaviště nabídne kompletní
přehlídku od oblečení a doplňků pro vodní sporty přes motorové čluny, lodě, plachetnice a vodní
skútry až po luxusní jachty. Chcete-li na veletrhu
koupit loď, porozhlédnout se můžete i v oblíbeném bazaru lodí. Odbornými partnery výstavy
jsou stejně jako vloni Asociace lodního průmyslu
a Český svaz jachtingu, mezi mediální partnery
patří i časopis YACHT.

Kalendář soutěží a závodů Českého
svazu vodního motorismu 2019
Datum
27. 4.
4. 5.
11. 5.
15. 5.
18. 5.
18. 5.
18. 5.
25. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
15. 6.
22. 6.
1.–8. 7.
11. 7.
27. 7.
3. 8.
6.–11. 8.
17. 8.
31. 8.
7. 9.
7. 9.
14. 9.
15. 9.
21. 9.
21. 9.
5. 10.
19. 10.
16. 11.

Závod
Kontrolní závod FF
Zahájení sezony
Race Camp Roudnice
Svatojánské Navalis
Hvězdicová plavba
1. kolo MAN
Cílová plavba Brná
1. kolo PAR
Cílová plavba Nelahozeves
Noční navigační
Race Camp Kralupy
2. kolo MAN
Hvězdicová plavba
Soustředění
Bílá vlajka
Cílová plavba – slalom
Modrá vlajka Čech
Mistrovství světa mládeže
Hvězdicová plavba
Slavnosti Majáku
2. kolo PAR
F500/F350/FR1000
Vinobraní Mělník
Race Camp Klecany
Memoriál M. Kubely
3. kolo MAN
Memoriál Dr. Steffala
Cílová plavba Měchenice
Ledová plavba

Pořadatel
TJ Tatran
TJ Tatran
ČSVM + IM Marine
Pražské Benátky
ARDEA
KVM Děčín
KVM Ústí-Brná
TJ Tatran
Marina Vltava
KVM Smíchov
ČSVM+KVSK
1. ČKVS
Stará plavba
ČSVM + KVM Děčín
Marina Hluboká
1.ČKVS
ČSVM + Stará Plavba
U.I.M. + Russia
ARDEA
TJ Libeň
KVM Děčín
KVM Jedovnice
Černé ovce Lužec
ČSVM + OAK Bay
Stará plavba
Brandýs
ČSVM + Tatran
SK Viking
TJ Blaník

Místo
Praha Tatran
Davle
Roudnice nad Labem
Praha Karlův most
Kralupy nad Vltavou
Děčín Rozbělesy
Brná
Praha
Nelahozeves
Měchenice srub
Kralupy nad Vltavou
Čelákovice
Libeň
Žernoseky
Hluboká nad Vltavou
Čelákovice
Praha Libeň
Petrohrad
Kralupy nad Vltavou
Libeňský ostrov
Píšťanské jezero
Jedovnice
Mělník
Klecany
Vltava pod VD Slapy
Brandýs nad Labem
Strnady
Měchenice
Davle
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Trimaran SPINDRIFT
rekord nepřekonal
Trimaran SPINDRIFT skippera Yanna Guicharda plul Jižním oceánem
vstříc rekordu v plavbě kolem světa. Kvůli poškození kormidla však pokus skončil v Austrálii. SPINDRIFT držel náskok a měl před sebou velmi
dobrou předpověď pro Paciﬁk a pro mys Horn. Jenže přišla nehoda.
Najednou šlo kormidlo špatně ovládat a trimaran nešel udržet na kurzu.
Bylo poškozené. Oprava na vodě nebyla možná a trimaran musel
zamířit k pevnině. Plavba do přístavu Fremantle trvala 5 dnů. Hrozilo
přitom, že může dojít i k poškození druhého kormidla. Pro tým to bylo
velké zklamání. Rekordní pokus byl dobře rozjetý a potenciál trimaranu
byl ve srovnání s minulými lety mnohem vyšší.

INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU
Kam teče Vltava?
Audit vltavské vodní cesty
Titulek je možná až příliš sugestivní, nicméně snaha sjednotit všechny informace o řece
Vltavě a možnostech jejího smysluplného využití je záslužná. Kongres na toto téma proběhl začátkem února na stavební fakultě ČVUT. Vševltavskému spolku se podařilo zajistit
velkou účast napříč organizacemi, které mají s Vltavou a plavbou co do činění. Na tento
kongres naváže prezentace výsledků Auditu vltavské vodní cesty 24. 5. 2019. Pokud tedy
máte návrhy a připomínky k tomu, co by se kolem vltavské vodní cesty mohlo nebo mělo
dít, můžete se obrátit na Davida Šťastného (stastny@hluboka.cz), který se na auditu podílí
velkou měrou, podněty shromažďuje a do projektu zařazuje. Hned po zahájení dostal slovo generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala, jehož negativní vystoupení řadu přítomných
rozladilo. Na druhou stranu se vyjasnilo, proč řadu projektů okolo Vltavy nelze realizovat.
Naštěstí se pak zbytek kongresu odehrál v pozitivní pracovní atmosféře, za což patří dík
Zdeňku Bergmanovi. V rámci rozvoje cestovního ruchu na celém toku Vltavy budou v nejbližší době spuštěny webové stránky www.vltava-reka.cz, kde zájemci naleznou veškeré
turistické zajímavosti, které mohou navštívit.
Daniel Guryča

Povodí Vltavy vybuduje na Orlíku
bezpečnostní přeliv a nový výtah
Povodí Vltavy chce do roku 2025 investovat na Orlické přehradě až 1,7 miliardy
korun. Vybuduje mimo jiné bezpečnostní přeliv, který má snížit zatížení vodního
díla při extrémních povodních, a zmodernizuje lodní výtah. Práce vyžadující
snížení hladiny se budou provádět mimo rekreační sezonu. Bezpečnostní
přeliv vznikne na pravém břehu mimo hráz. Půjde o tři přelivná pole široká
13 metrů a vysoká přes osm metrů. Povodí Vltavy nyní zpracovává dokumentaci pro provádění stavby, na jejímž základě bude zadána veřejná zakázka.
„Do poloviny letošního roku předpokládáme zahájení výběrového řízení,“ uvedl
ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Výstavba by měla být v ideálním případě
zahájena na přelomu let 2019 a 2020 a dokončena v roce 2025. Další důležitou
akcí bude modernizace zdvihadla pro lodě do 3,5 tuny. Nově bude schopné
přepravit přes korunu hráze plavidla s hmotností až 6,5 tuny. Kromě toho se
mají zajistit plavební hloubky pod vodním dílem Kořensko, aby byla maximálně
využita tamní plavební komora, a plánuje se i budování nových sjezdů do Vltavy v okolí Orlíku. Plánovaná je také prohrábka plavební komory Kořensko, která
by měla proběhnout po letošní plavební sezoně v období říjen 2019 až duben
2020, druhou variantou je stejné období, ale o rok později. Základním smyslem
je prodloužit současnou plavební sezonu trvající 214 dní tak, aby se zastavení
plavby kvůli suchu, které v současné době činí v průměru 62 dní v roce, snížilo
na 25 dní. Komora by tak byla nevyužita k plavbě místo současných téměř
30 % sezony jen něco přes 15 % sezony. Prohrábka také umožní, aby komorou

mohly proplouvat těžší lodě s hlubším ponorem, součástí projektu budou i nová
plavební značení, bóje a výhony. V období, kdy bude z důvodu investic na přehradě Orlík snížena vodní hladina přehrady, hodlá Povodí Vltavy vybudovat
pro majitele lodí některé nové sjezdy do vody. V současné době probíhá výběr
vhodných lokalit a nejblíže k realizaci je lokalita Temešvár. V těchto lokalitách
chce Povodí Vltavy kromě vybudování sjezdů také upravit příjezdové komunikace a vybudovat parkoviště a vývaziště.
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