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OSAMĚLÍ

NA HRANĚ

Po startu třídy Figaro Beneteau II

SOLO NORMANDIE
Letošní premiéra Milana
Koláčka ve třídě Figaro
Beneteau II byla skutečně
tvrdá. Závod Solo
Normandie, který zahájil
francouzský šampionát
v sólovém jachtingu,
odstartoval v pátek
17. března v poledne
v Granville.

V

ítr měl sílit až na 50 uzlů a ve vysokých
vlnách a hustém provozu by bylo příliš
nebezpečné nechat sólové jachtaře křižovat kanál La Manche, a tak byla trasa změněna. Tím se sice vyhnula vodám s rušným
provozem, ale vedla kolem velmi členitého pobřeží v oblastech plných mělčin a útesů. Na start
se postavilo 24 lodí Figaro Beneteau II. „První
část závodu probíhala ve slabším až středním
větru, navíc jsme měli proud v zádech. Vítr ale
v průběhu noci zesílil na 35 uzlů. Dvakrát se mi
stalo, že při halze, kdy jsem šel na příď přehazovat peň, autopilot v krátkých a vysokých vlnách
poslal loď do spinoutu (nekontrolované náhlé
vyostření lodě). Nedařilo se mi autopilot správně
nastavit. Těmito manévry jsem ztratil víc než
2 námořní míle. Navíc byla strašná zima, myslel
jsem, že to vzdám, ale nakonec se potvrdilo
známé heslo – když nemůžete, máte ještě
nejmíň polovinu sil v záloze,“ prozradil Milan
po závodě. Krizi ale překonal a ztrátu zase do-

hnal. „Celý den jsme potom křižovali v 35uzlovém větru, navíc proti silnému proudu
na návětrné straně podél velmi členitého pobřeží. Bylo to strašně náročné, neustále sledovat
mapu, abych nenajel na mělčinu, vyhýbat se
skaliskům a ostrůvkům, museli jsme dělat
spoustu obratů, při kterých nás proud otáčel
a zastavoval... Po celou dobu závodu nebyla ani
chvíle na odpočinek. Sedm závodníků odstoupilo, někteří roztrhali plachty, jeden skončil dokonce se zlomeným žebrem,“ vypráví Milan,
kterému v cíli zkráceného závodu patří pěkné
12. místo. Celkovým vítězem se stal Charlie Dalin
s náskokem 13 minut před Nicolasem Lunvenem. Na 3. místě skončil Sébastien Simon.
Figaro Beneteau II je profesionální třída, ve které
většina jachtařů závodí mnoho let. Všichni jsou
na tom finančně lépe než náš reprezentant. Proto
je možné říci, že umístění v první polovině startovního pole, tedy do 12. místa, je pro Milana
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Zatím „neobrandovaná“ loď Milana Koláčka CZECHING THE EDGE

mimořádný úspěch. Navíc se starými plachtami... Příští závod francouzského šampionátu – Solo Concarneau – čeká Milana Koláčka,
který se připravuje na sólový závod kolem světa Vendée Globe 2020,
již od 4. do 9. dubna. „Ve Figaru není místo na chyby. Každá drobná
chyba znamená ztrátu, která již nejde dohnat. Pole je nesmírně vyrovnané. Musím na sobě dál pracovat a zjišťovat spoustu důležitých
informací a triků od zkušených závodníků,“ plánuje Milan.

Startovač
Aby se rozdíl v materiálu mezi Milanem a jeho konkurenty zmenšil, běží nyní na Startovači kampaň, která si dala za cíl získat
na sadu plachet 300 000 Kč. Tato částka sice na celou sadu plachet nestačí, ale věříme, že se podaří cílovou částku přesáhnout.
Podpořte Milana na www.startovac.cz/projekty/milan-kolacek-na-la-solitaire-2017.
Text Eva Skořepová
Foto Laurent Travert

VÝSLEDKY
Solo Normandie (24 lodí)
1. SKIPPER MACIF 2015
2. GENERALI
3. BRETAGNE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
12. CZECHING THE EDGE

Charlie Dalin
Nicolas Lunven
Sébastien Simon .....
Milan Koláček
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Vítěz závodu Charlie Dalin na lodi SKIPPER MACIF 2015
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