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Další rekordy pro IDEC SPORT

Foto Jean Marie Liot

The World Speed Sailing Record
Council ratiﬁkoval tři průběžné rekordy
stanovené týmem IDEC SPORT Francise Joyona během jeho plavby kolem
světa za rekordních 40 dní, 23 hodin,
30 minut a 30 vteřin se ziskem trofeje
Julese Verna. Jižní Paciﬁk přeplul
IDEC SPORT téměř o den rychleji

než Bruno Peyron na maxi katamaranu ORANGE v roce 2005. Francis
Joyon a jeho posádka vzdálenost
mezi Tasmánií a mysem Horn zvládla
za pouhých 7 dní, 21 hodin, 13 minut
a 31 vteřin. Rekord v přeplutí Indického oceánu mezi mysem Agulhas
a Tasmánií byl překonán mezi 29.
prosincem 2016 a 4. lednem 2017
o více než jeden den. Nový čas je nyní
5 dnů, 21 hodin, 7 minut a 45 vteřin.
Poslední referenční čas mezi rovníkem
na cestě tam a zpět teď činí 29 dní,
9 hodin, 10 minut a 55 vteřin. Tím byl
překonán rekord Loïcka Peyrona, který
tuto trasu na palubě maxi trimaranu
BANQUE POPULAIRE V zdolal v čase
32 dní, 11 hodin a 52 minut.

Mistrovství světa
Optimistů bude v Thajsku
Thajsko bude hostit mistrovství světa třídy Optimist
od 11. do 21. července.
Děti z celého světa budou
závodit v Royal Varuna
Yacht Clubu v letovisku
Pattaya. Přihlášeno je
268 závodníků z 59 zemí
včetně České republiky
i Slovenska. Více než 85 %
jachtařů, kteří vloni závodili
na olympiádě v Riu, začínalo právě na Optimistu.
V Thajsku bylo mistrovství
světa této dětské třídy
naposledy v roce 1979.

Organizátoři doufají, že to bude pro
všechny nezapomenutelný zážitek.
Závod bude možné sledovat
na http://2017worlds.optiworld.org.
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První norský tunel pro velké osobní
a dopravní lodě

Foto Snøhetta

Nepotrvá dlouho a lodě nebudou muset objíždět jeden z nejnebezpečnějších úseků norského pobřeží poloostrov Stadlandet. Umožní to Stad Ship Tunnel, který bude mít délku 1 700 m, výšku 37 m
a šířku 36 m. Navrhl jej architektonický ateliér Snøhetta. O mnoho kilometrů se jím zkrátí a zlevní hojně využívaná cesta z Åramu přes Selje do města Måløy. Projekt v přepočtu za šest miliard českých
korun byl zahájen letos architektonickou studií. Stavět se má začít v roce 2018, dokončení se plánuje
na rok 2023. Cílem projektu je zlepšit splavnost a bezpečnost námořní dopravy kolem poloostrova.
Snøhetta vyprojektoval také vjezd do tunelu a navrhl úpravu okolní krajiny. Záměrem je, aby nové
i staré terasy zapadly do krajiny v jednotné harmonické a vizuálně estetické interakci. Osvětlení tunelu počítá s řadou světelných efektů vytvářejících vizuální dojem splynutí přírodních prvků s krajinou.
To bude nepochybně zvláštní zážitek pro turisty na palubě osobních lodí stejně jako pro menší lodě.

INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU
Pozvání na odemykání Baťova kanálu

Veřejná schůze
členů APL a otevření
komory Hněvkovice

Všichni příznivci lodního motorismu jsou srdečně zváni 30. 4.–1. 5. na odemykání Baťova kanálu
a zahájení plavební sezony. 30. dubna nebude chybět pálení čarodějnic jako deﬁnitivní zakončení
zimy. Provoz na Baťově kanále začíná obvykle již v dubnu, ale oﬁciální začátek plavební sezony je
naplánován v několika přístavech na 1. května, kdy probíhá symbolické odemykání, které doprovází
kulturní program, plavby na lodích a další aktivity. Akce se bude konat v přístavištích Otrokovice, Napajedla, Staré Město, Veselí nad Moravou, Strážnice, Sudoměřice a Hodonín. Během celé plavební
sezóny, která trvá až do podzimních měsíců, si návštěvníci Baťova kanálu mohou vypůjčit hausbót
nebo malý motorový člun či přijet s vlastní lodí a proplouvají šedesát kilometrů dlouhou vodní cestu
s třinácti plavebními komorami. Nechybí ani široká nabídka plaveb výletními loděmi po kanálových
i říčních úsecích Baťova kanálu. Více na www.batuvkanal.cz.
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Dne 20. 5. bude slavnostně otevřena poslední plavební
komora na vltavské vodní cestě – Hněvkovice II. Zveme
všechny majitele lodí k plavbě z Orlíka do Hluboké nad Vltavou. Program je dvoudenní a součástí bude i regionální
výstava lodí na Hluboké (více v rubrice Akce na straně
14). Při příležitosti otevření komory Hněvkovice se bude
v přístavu na Hluboké od 16 hodin konat veřejná schůze
členů APL. Více na www.aplcz.cz.
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