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Jarní rozšíření pražských přívozů

Italia Cup na Gardě

Foto Pražské Benátky

V jedné z nejoblíbenějších jachtařských destinací
v Malcesine na Lago di Garda se odjel Italia Cup
lodní třídy Laser. V olympijské třídě Laser Standard se
v rámci předolympijského tréninku představil i Viktor
Teplý a zajel skvěle. Čtyřmi dojezdy v první desítce
si zajistil celkové 5. místo a v poslední rozjížďce
dokonce předjel i celkového vítěze závodu a legendu
světového jachtingu Roberta Scheidta z Brazílie.
Ve třídě Laser Radial, kde tentokrát startovali muži
i ženy dohromady, si z našich nejlépe vedla Martina
Bezděková, která dokázala i přes jeden předčasný
start zajet 28. místo. Početná byla i česká výprava
v lodní třídě 4. 7. Zde zajel skvělý závod Ben Přikryl,
který skončil celkově devátý.

Foto Eva Skořepová

Dne 25. března byla zahájena druhá dekáda provozu přívozů. Pražské Benátky zprovoznily přívozy v Tróji, na Smíchově a v Modřanech. Navíc vltavský člun Pulec propojil tři zastávky přívozu
na Praze 5, a to: Výtoň, Císařskou louku a Náplavku Smíchov. Na přívoz P6 se vrátí loďka Rákosníček a spojí nádraží Modřany s Lahovičkami. Celoroční provoz přívozu P2 Podbaba – Podhoří
v sezoně posílí druhá loď. Přívozy jsou začleněny do systému Pražské integrované dopravy,
cestující se na nich tedy mohou prokázat pražskou „lítačkou“ s platnou časovou jízdenkou nebo
jízdenkou, kterou si zakoupí u převozníka. Jízdní kola a kočárky jsou přepravovány zdarma.
Od 1. června začne již druhá sezona na přívozu Kazín v údolí řeky Berounky.

Viktor Teplý na Laseru

Bez sběru a analýzy dat se
Americký pohár nevyhrává
mobilní datové centrum bude cestovat s lodí
kolem světa. Při sběru dat pomáhá osm kamer
s vysokým rozlišením. Telemetrická data jsou
uložena a analyzována pomocí technologie
EMC VCE VxRail™ Appliance. Vzhledem k odlehlé poloze Bermud je naprosto nezbytné, aby
tým měl k dispozici všechny údaje okamžitě
jak na místě, tak i v anglické centrále. Celý
tým tedy bude moci pracovat se stejnými daty
prakticky ihned po jejich sběru. Dalším závodem, který na týmy Amerického poháru čeká,
bude klání Louis Vuitton America's Cup World
Series v New Yorku od 7. do 8. května. Více na
www.landroverbar.com.

Foto LAND ROVER BAR

Závodní tým LAND ROVER BAR pod taktovkou
Sira Bena Ainsleyho bude mít v přípravě a během ﬁnále Amerického poháru v červnu 2017
k dispozici obrovské množství dat o výkonu
své lodě. Ainsley chce pro Británii vyhrát pohár
poprvé za 167 let. Pomocí technologie EMC
budou členové týmu sbírat, sdílet a vyhodnocovat data okamžitě v reálném čase. Nemusejí
již čekat na analýzu dat do druhého dne a neztrácejí tím vzácný čas. Získaná data již letos
pomůžou konstruktérům lodě zdokonalit její
design a výkon. Firma EMC dodá dvě „EMC
Mission Control“ centra. Jedno bude v anglickém Portsmouthu a druhé na Bermudách. Třetí

VÝSLEDKY
Třída Laser Standard (47 lodí)
1. Robert Scheidt
2. Francesco Marrai
3. Marco Gallo
5. Viktor Teplý
Třída Laser Radial (94 lodí)
1. Paolo Giargia
2. Michele Vezzoli
3. José Umberto Varbaro .....
28. Martina Bezděková
34. David Bezděk
36. Patrik Meliš
39. Radek Sopoušek
44. Mario Nuc
48. Jiří Halouzka
65. Maroš Baran
78. Johana Rozlivková
83. Rastislav Neczli
Třída Laser 4.7 (93 lodí)
1. Elisa Navoni
2. Federica Cattarozzi
3. Riccardo Lister .....
9. Ben Přikryl
46. Martin Kmenta
47. Lucie Keblová
55. Lenka Kališová
56. Vítězslav Moučka
83. Linda Manková
88. Hana Moučková
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Europacup v Hyeres

Foto archiv závodu

Laser Europacup Regatta ve francouzském Hyeres přivítala přes 500
závodníků ze 30 zemí světa. Několik
dnů před startem převládal velmi silný
vítr, ale při závodě foukal spíše slabší
a střední a bylo slunečno. Nejpočetněji
byla obsazena lodní třída Laser Radial,
kde se skvěle předvedl Jiří Halouzka, který z 261 závodníků skončil
na skvělém 15. místě. Ve všech osmi
rozjížďkách předváděl stabilně dobré
výsledky, dokonce se třemi dojezdy
v první desítce. Ve třídě Laser Standard
si dvě umístění v desítce připsal také
Štěpán Novotný, který zajel velmi
pěkné 17. místo. Ve třídě Laser 4.7
si z našich nejlépe vedl Ben Přikryl,
jemuž náleží 70. místo.

VÝSLEDKY
Třída Laser Standard (74 lodí)
1. Colin Cheng
2. Antony Munos
3. William De Smet .....
17. Štěpán Novotný
Třída Laser Radial (261 lodí)
1. Tuula Tenkanen
2. Efe Soysal
3. Arthur Barrue .....
15. Jiří Halouzka
189. Mario Nuc
200. Radek Sopoušek
Třída Laser 4.7 (185 lodí)
1. Guido Gallinaro
2. Rasim Yasar
3. Alessandro Fornasari .....
70. Ben Přikryl
129. Johana Rozlivková
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Skify ve Francii

Foto Christophe Favreau

Na francouzském jezeře Lac du Der v regionu Champagne se
jel již 14. ročník závodu French Open Skiff. Celkem se sjelo 48
skifů ze sedmi zemí. Byly mezi nimi třídy RS 500, RS 800, RS 700
a Musto Skiff. Několik dnů před závodem proběhl trénink pod
vedením Gillese Peeterse. Během závodu vál vítr od 8 do 10
uzlů, později zesílil dokonce přes 20 uzlů. Závod tak nabral
na dramatičnosti. Poslední den se už pro silný vítr nezávodilo.
Proběhl pouze test RS Area s plachtou 5 m2. Celkovým vítězem
v handicapovém přepočtu se stal Ben Schooling z Nizozemska
na Musto Skiffu. Jakub Košvica skončil na celkovém 17. místě
a na 2. místě ve třídě RS 700.

INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU

Po několika kolech jednání různých zájmových
organizací se Státní plavební správou APL přistoupila
na určitý kompromis a zaslala na SPS vyjádření k plánovanému zákazu plavby ve skluzu v Praze. APL
souhlasí se snahou SPS zajistit bezpečnou a klidnou
plavbu pro všechny účastníky plavebního provozu
na Vltavě v Praze, a omezit tak rychlost plavidel v určených úsecích (Žluté lázně – Barrandovský most ř.
km 57–59). Mimo tento úsek podle APL není třeba
rychlost omezovat, protože jinde žádné nebezpečné
situace nevznikají. Není to však jediné opatření, které
je vhodné uskutečnit. Měla by následovat i jiná, další
a doplňující opatření, která by působila v souběhu.
Jedná se především o přesné vymezení frekventovaných úseků, kde by byla plavba ve skluzu regulována. Zde APL navrhuje omezit rychlost na 30–40

km/h a místa vybavit vhodným plavebním značením,
například omezením vlnobití... Dále oddělit plavbu
plavidel se strojním pohonem (motorovou plavbu)
od veslařů a kanoistů a vyškolit veslaře i kanoisty
v zásadách plavby. Zde může APL nabídnout součinnost ve formě zkušených školitelů. APL rozhodně
nesouhlasí s plošným zákazem plavby ve skluzu.
Přínosným shledává věnovat zvýšenou pozornost
kontrole dodržování vyhlášky o plavebním provozu
ze strany SPS a Policie ČR.

vyznačen druhý úsek s pomalou plavbou. Plavební
znaky jsou již osazeny, dávejte si proto při plavbě
v Praze pozor.

Státní plavební správa vybrala dva úseky, kde musí
řidiči motorových člunů přes léto výrazně snížit
rychlost. „Opatření platí během letní sezony vždy
od 1. dubna do října, kdy je na řece nejvíce lidí,“
řekla ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.
Omezení nařizuje plavbu ve výtlačném režimu. První
zóna s rychlostním omezením začíná od plavební komory Praha – Štvanice a končí u Železničního mostu
na Výtoni. Od Výtoně pak je asi kilometrový úsek bez
rychlostního omezení a od Stadionu vodních sportů
na Císařské louce až po Barrandovský most je

Foto Eva Skořepová

Úprava režimu
plavby na Vltavě
v centru Prahy
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