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V neděli 20. srpna odstartoval z britského Liverpoolu 11. ročník Clipper Round 
the World Yacht Race, jednoho z nejnáročnějších jachtařských závodů na světě. 
Na start se postavilo 12 stejných lodí Clipper 70, jejichž posádky bude v průběhu 
roku tvořit celkem 712 amatérských jachtařů 41 různých národností. Posádky 
musí přeplout 6 oceánů, navštívit 13 přístavů na 6 kontinentech a zdolat trasu 
téměř 40 000 námořních mil. Do cíle v Liverpoolu by se měly lodě vrátit 28. čer-
vence 2018. První etapa závodu měří 6 400 námořních mil a vede do Punta del 
Este v Uruguayi. Clipper Race založil v roce 1996 sir Robin Knox-Johnston, který 
jako první člověk na světě obeplul zeměkouli v sólo plavbě v letech 1968-69. 
Jeho cílem bylo umožnit i zájemcům bez předchozích jachtařských zkušeností 
zakusit vzrušení, které plavba oceány poskytuje. Je to jediný závod na světě pro 
amatérské jachtaře a 40 % posádek se skládá z nováčků, kteří nikdy předtím ne-
plachtili a kteří zde zažijí nejen dobrodružství, ale absolvují i kompletní jachtařský 
tréninkový program. Závod je rozdělen do řady etap, za etapové prvenství se 
počítá 12 bodů, za každé další místo o bod méně. Vítězem závodu a držitelem 
Clipper Race Trophy se stane tým s největším počtem nasbíraných bodů. Více 
na www.clipperroundtheworld.com.

Od 4. do 9. září se v Maďarsku na Balatonu konalo 
mistrovství Evropy ve třídě Raceboard. Čeští surfaři 
zde dobře zabodovali a ukázali, že se mezi evropskou 
i světovou špičkou neztratí. Na startu se sešlo celkem 
71 mužů a 12 žen. Nejlepší výsledek dokázal zajet Petr 
Kučera junior, který skončil na skvělém 3. místě. Dalšího 
úspěchu dosáhl Radim Kamenský, který byl celkově šes-
tý a v kategorii Masters nad 35 let získal bronz. Mistrem 
Evropy se stal suverénně nejlepší Áron Gádorfalvi, který 
je šestinásobným účastníkem olympiády a maďarskou 
windsurfařskou legendou. Také stříbro zůstalo v zemi 
konání mistrovství zásluhou Santy Benceho. Nejlepší 
českou ženou byla Jana Slívová na pátém místě.

Milan Koláček má za sebou poslední regatu této sezony ve třídě Figaro. 
Po smolné první polovině závodu dokázal, že umí zajet i v silné konkurenci. 
Milan závodil s francouzským jachtařem Vincentem Biarnesem. První polovina 
regaty byla pro pár na lodi CZE 97 – CZECHING THE EDGE nešťastná. I když 
se často drželi během etap vpředu, ve fi niši jim chybělo štěstí a propadali se 
startovním polem. Zlepšení a příslib do další sezony přinesl až závěr regaty. 
V posledních dvou etapách se konečně vrátila i štěstěna. Nejprve si v pátek 
skvělou profesorskou jízdou CZECHING THE EDGE dojela pro pátou příčku. 
V poslední etapě to zpočátku na skvělý výkon nevypadalo. Návětrnou bóji 
chvíli po startu točila CZECHING THE EDGE až na chvostu startovního pole. 
Následovala ale riskantní volba levého křídla a stíhací jízda. Vítr se podle oče-
kávání stočil a na předposlední bóji byla na sedmém místě s minimální ztrátou 
na vedoucí trojici. Skrumáž před cílem ještě naposled zamíchala pořadím a pro 
Milana Koláčka s Vincentem Biarnesem z toho nakonec bylo vynikající šesté 
místo. V celkovém pořadí se tak vyšplhali až na 15. příčku. Závod vyhrál tým 
GENERALI – Nicolas Lunven a Gildas Mahe. 

Největší jachtařský závod 
kolem světa startuje 

Mistrovství Evropy 
windsurfařů 

Tour de Bretagne 
à la voile 
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Na Balatonu se od 20. do 27. srpna jelo mistrovství světa juniorů třídy Finn. 
Ondřej Teplý skončil na sedmém místě, vyhrál Fin Oskari Muhonen. „Byly to 
těžké závody, rozjížďky se odjely ve třech dnech s větrem buď do 4 uzlů, nebo 
s 50stupňovými změnami větru. V těchto podmínkách byla v podstatě jediná tak-
tika, a to střelit stranu a doufat, že to vyjde. To se od Balatonu ale čekalo. Ideální 
by bylo zhubnout na hranici 90 kg, ale kvůli ztrátě času s pozdějším přibíráním 
jsme se pro tuto variantu nerozhodli,“ okomentoval Silver Cup jeho předloňský 
vítěz a loňský vicemistr Ondřej Teplý. Potom se mladí závodníci z Balatonfüredu 
přesunuli do Balatonföldváru, kde začal měřením a registrací Opel Finn Gold Cup 
aneb mistrovství světa třídy Finn za účasti 124 závodníků. Kromě Ondry závodili 
ještě Martin Jozíf, Josef Jochovič, Vladimír Skalický a Michael Maier. První start 
byl naplánován na pondělí 4. září a závod vyvrcholil v neděli 10. září fi nálovou 
medailovou rozjížďkou. Začátek závodu se Ondřeji Teplému povedl, držel sedmé 
místo. Pak už to nebylo tak dobré, ale i celkové 18. místo je velký úspěch.

Ve dnech 20.–26. 8. se členové našeho reprezentačního 
Laser týmu zúčastnili mistrovství světa ve třídě Laser 
Radial, a to v kategorii muži, kde nás zastupovali Jakub 
Halouzka, Jiří Halouzka, David Bezděk a Radek Sopou-
šek, a v kategorii ženy, kde jsme měli momentálně naši 
jedinou závodnici Martinu Bezděkovou. Závod se odjel 
za příjemného, avšak nepříliš větrného počasí, převáž-
ně o síle větru 3-5 m/s, v některých rozjížďkách zesílil 
vítr na 5,5–7 m/s, podmínky byly dost proměnlivé. První 
fi nálový den byl jeden z nejkomplikovanějších dnů ce-
lého závodu, foukal velmi slabý a proměnlivý východní 
vítr, a byl to tak trochu vabank, kterou stranu stoupačky 
zvolit. Nejvíce se dařilo zejména v závěru regaty Jaku-
bovi Halouzkovi, který se posunul na konečné 14. místo 
z 63 startujících mužů. V konkurenci světových jmen 
podala Martina Bezděková zatím svůj nejlepší životní 
výkon a obsadila 64. místo ze 100 žen.

Poměrně silná skupina českých 
Laseristů se sjela na rakous-
kém Wolfgangsee, aby závodili 
v Grand Prix Laser a zároveň 
Českém poháru. Ve třídě Laser 
vyhrál Štěpán Novotný. V sobotu 
se odjely tři rozjížďky v proměn-
livém větru. Štěpán si zapsal tři 
vítězství. V neděli přidal jedno 
páté místo a udržel vedení. 
V Radialech vyhrál Zdeněk Chlup 
před Markem Směšným. 

Vrcholné podniky třídy Finn 

Radialy v Medembliku 

Grand Prix Laser v Rakousku 
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Na Lipně se od 25. do 27. 8. jelo mistrovství České repub-
liky tříd Laser a Splash. V Laserech vyhrál Štěpán Novotný 
před Michalem Steinerem a Danem Audym. Ve třídě 
Splash zvítězila Anna Wehrenbergová před Ondřejem 
Mojdlem a Filipem Skálou. Třídu Evropa, která zde měla 
zároveň závod Českého poháru, vyhrál Marek Směšný.

Mistrovství ČR na Lipně 
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Druhý srpnový týden se na Máchově jezeře uskutečnilo po třech 
letech plnohodnotné mistrovství ČR v lodní třídě Star za účasti 
deseti lodí. Flotila využila páteční bezvětrné odpoledne k výroč-
ní schůzi, která byla zakončena společnou večeří. Sobota byla 
jachtingu nakloněná. Vítr vál již od rána a vydržel foukat celý den. 
Toho dokázala závodní komise dokonale využít a i v měnících se 
podmínkách se podařilo vždy postavit dobrou trať a uskutečnit 
v rychlém sledu čtyři rozjížďky. Roli favorita potvrdila posádka Mi-
chael Maier – Patrik Deutscher vítězstvím ve všech jízdách. Druhé 
místo po sobotě držela posádka Václav Cintl – Josef Babický, třetí 
bratři Kramářové. Neděle už bohužel na sobotu větrně nenaváza-
la, a tak sobotní výsledky zůstaly nezměněné. 

Na nechranické přehradě se již v tradičním termínu 8.–10. 9. 
uskutečnilo mezinárodní mistrovství České republiky třídy Létající 
Holanďan – Eurocup 2017. Na start se postavilo celkem 25 lodí ze 
tří zemí. V příznivých jachtařských podmínkách západního větru 
do 10 m/s se první závodní den odjely dvě kvalitní rozjížďky. Silný 
vítr prověřil jak fyzickou, tak i psychickou připravenost posádek při 
vyvrcholení závodní sezony. Třetí páteční rozjížďka byla po dvou 
regulérních kolech kvůli výrazné změně větru na poslední stoupačku 
zrušena. Nestálý přeskakující vítr 3–6 m/s ze západu pak již neu-
možnil odstartovat další naplánované rozjížďky a po více než hodině 
čekání a pokusů hlavního rozhodčího Vladimíra Rozsypala o po-
stavení kvalitní závodní dráhy se šlo na břeh. V sobotu odpoledne 
přišel očekávaný vítr západních směrů o síle 4–7 m/s, který umožnil 
odjetí dalších dvou rozjížděk s možností škrtání nejhorší. V neděli se 
kvůli nestálému větru i přes snahu závodní komise žádná rozjížďka 
neodstartovala. Zvítězila a letitý putovní pohár převzala posádka 
mnohonásobných mistrů ČR Jiří Hrubý – Roman Houdek, která před 
blížícím se mistrovstvím světa správně načasovala formu a zvítězila 
ve všech čtyřech rozjížďkách. Na druhém místě skončila mladá 
německá posádka Felix Albert – Lukas Merz. A třetí si odvážejí Karel 
Šimek – Pavel Beneš, kormidelník a matador české třídy FD Karel 
Šimek získal titul mistra ČR již v roce 1975 (s Františkem Starým 
na kormidle). V českém pořadí pak bronz brala celkově čtvrtá po-
sádka Petr Storch – Tomáš Palkovský.

Třída Star na Máchově jezeře 

České mistrovství třídy 
Létající Holanďan 

V pátek 1. září začalo na Nových Mlýnech mistrovství České republi-
ky v mládežnické třídě Bic Techno 293. Tento závod byl také součástí 
mezinárodní série Super Cup, která se předtím již konala na Slovensku 
a v Maďarsku. Přihlásilo se 48 závodníků, což je důkazem, že si tato třída 
u nás získává stále větší popularitu. Větru bylo ze začátku spíše méně 
a závodníci se museli vyrovnat s delší tratí. V pátečních rozjížďkách 
excelovala Slovenka Karolína Beránková. V sobotu vál vítr okolo 5 m/s 
ze severu. V neděli se ochladilo, zamračilo a také pršelo. K tomu foukal 
vítr ze severozápadu o síle 6 až 8 m/s, takže byly skluzové podmínky. Ty 
seděly Maďaru Bálintu Morvaiovi, ale Karolínu Beránkovou již nepředstihl.

Bic Techno 293 
na Nových Mlýnech 
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VÝSLEDKY
Třída Bic Techno 293 (48 prken)
1. Karolína Beránková  SVK
2. Bálint Morvai  HUN
3. Lenka Beránková  SVK
Absolutní české pořadí
1. Martin Mikulec 
2. Ondřej Müller
3. Jan Štěpánek
Vítězové Super Cupu 2017
Kategorie U13 chlapci – Tibor Nevelöš  CZE
Kategorie U13 dívky – Kristýna Chalupníková  CZE
Kategorie U15 chlapci – Tamás Pálinkáš  HUN
Kategorie U15 dívky – Anna Morvai  HUN
Kategorie U17 chlapci – Bálint Morvai  HUN
Kategorie U17 dívky – Lenka Beránková  SVK
Kategorie Plus – Karolína Beránková  SVK
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Čtvrtý závod MotoSurf WorldCupu se konal 1.–3. 9. na Střeleckém ostrově v Praze. 
O krásné sportovní okamžiky nebyla nouze. V rozjížďkách, které rozhodují o postupu 
do fi nále, se nejlépe dařilo favoritům – Lukáš Záhorský, Sebastian Kubinec, Jakub 
Kornfeil i Petr Vencovský se drželi vepředu. A tito čtyři si to mezi sebou rozdali také 
o pódiová umístění ve velkém fi nále. Stejně jako v minulém roce měl smůlu Jakub 
Kornfeil. Zradila jej technika, což v součtu stačilo pouze na čtvrté místo. Dvě vyrovnané 
jízdy předvedl Petr Vencovský, konečné třetí místo pro něj znamená třetí pódium v řadě. 
Bitva o první příčku se odehrála mezi lídrem šampionátu Sebastianem Kubincem ze Slo-
venska a loňským světovým šampionem Lukášem Záhorským. Pád ve druhém fi nále ale 
Kubince zastavil, takže tento víkend bezchybný Lukáš Záhorský vítězstvím v obou fi ná-
lových jízdách ovládl Prahu. Ženské klání mělo už od kvalifi kací jasnou favoritku. Martina 
Bravencová byla nejrychlejší nejen v měřeném tréninku, ale také v rozjížďkách. Ve fi nále 
na ni dotírala úřadující šampionka Aneta Šacherová a byť to bylo na cílové pásce velmi 
těsné, Bravencová uhájila celkové prvenství a navýšila tak své vedení v šampionátu. Vů-
bec poprvé v závodní kariéře vystoupala na pódium také skvěle jedoucí Petra Juříková. 
Na jezdce čeká ještě jeden závod, kde půjde o titul krále a královny závodu na motoro-
vých prknech. Klání je v plánu 3.–5. listopadu v Naples na Floridě.

„Tri dni ma naháňali,“ cituji Strážnické divadelní 
představení, které doslovně pasuje na poslední 
dny strávené v této sezoně na Baťově kanále, 
a to přímo v přístavu ve Strážnici. Původně 
v tomto termínu měla být součástí dění v pří-
stavu i událost „Ryby na Baťáku“. Grilování 
mořských ryb, doprovodné akce jako jízda 
na koni, tetování, modrotisk, plavby a spousta 
dalších větších či menších akcí. 

Vrátím se zpět o jeden rok, na stejné datum 
a událost, tedy Ryby na Baťáku 2016. Provozova-
telé pravidelné lodní dopravy přístavu ve Strážni-
ci se opravdu činili. Dlouho dopředu ohlašovaná 
událost bavila. Dospělé i děti. Ty příchozí, kteří 
Strážnici objevili vozem, nebo při procházce 
třeba ze skanzenu přes most nad přístavem, 
a sešli pár schodů dolů, okamžitě nálada a atmo-
sféra přístavu musela pohltit. Z pohledu vodního 

turisty, který Strážnicí proplouvá a nemá třeba 
ani zájem zde kotvit, rychle přesvědčilo od břehu 
hlasité „ahoooj“ a „brekeke“ místního živého 
vodníka k tomu, aby lano k molu uvázal. Skoro až 
komicky vyhlížející dřevěné stavení, ve kterém je 
vše potřebné k osvěžení a občerstvení, vodácky 
vyzdobené až trampsky, kde když si člověk sedl, 
připadal si jako na letním táboře od ROH. K tomu 
připočítejme personál, který se o to všechno 
staral v minimálním počtu a vždy s úsměvem. Je 
to takové retro, až si ho zamilujete. To vše nejed-
noho přesvědčilo, aby kotvení své lodi protáhl 
minimálně do následujícího rána. 

Vždyť Strážnice má co nabídnout. Vyhlášený 
skanzen sousedící s přístavem, přes silnici 
zámecký park, zámek, za ním kemp, koupaliště, 
dětská hřiště, město samotné na straně druhé, 
letní kino, různé prohlídky. Prostě dá se vymyslet 

Mistrovství světa katamaranů Tornado se v Řecku 
ve dnech 28. 8.–5. 9. zúčastnilo 23 posádek 
z deseti zemí. Rozjížďky byly odstartovány v zálivu 
před historickým městem Thessaloniki. Zvolená 
lokalita slibovala teplé, slunečné počasí, stálý 
střední vítr, moře bez větších vln. Českou fl otilu 
reprezentovala posádka Zdeněk Pavliš – Michaela 
Pavlišová a Dominika Haltmarová, která pomohla 
na kosatce polskému kormidelníkovi Zbigniewu 
Piekarskému. Odjelo se celkem devět z deseti 
plánovaných rozjížděk. A jak to dopadlo? 
Pro naši posádku velice dobře. Celkové 7. místo 
a titul mistrů světa v kategorii mix! Závod vyhrála 
řecká posádka Iordanis Paschalidis – Petros 
Konstantinidis. 

MotoSurf World Cup na Střeleckém ostrově v Praze 

Strážničané víte, že máte přístav? 

Mistrovství světa katamaranů Tornado 
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DOPISY ČTENÁŘŮ
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INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU

V pátek 25. 8. se na Slapech v Modré loděnici konalo Setkání profesionálů, 
které pořádal časopis YACHT. Byli pozváni všichni členové APL. Diskutovalo 
se o všech problémech týkajících se plavby na našich vodách, o charteru 
i o dalších praktických věcech. Účastníci setkání si sdělovali osobní zkušenosti 
s rekreační plavbou z jednotlivý ch regionů ČR i ze zahraničí. Byly prezentovány 
také aktuální informace, novinky i obchodní příležitosti na trhu. Setkání uzavřela 
společná večeře „z grilu“ a degustace vín.

Druhý ročník specializované výstavy lodí a vodních sportů FOR BOAT 
2018 proběhne v termínu 9.–11. 3. 2018 v PVA EXPO Letňany Praha 
spolu s výstavami FOR CARAVAN, FOR TRAVEL a HLUBINA. Jediná 
specializovaná výstava lodí naváže na velký úspěch prvního ročníku 
a rozroste se o jednu halu – obsadí tak celkem tři haly letňanského vý-
staviště. Nově se ve stejném termínu přidá ke karavanům a lodím cesto-
vatelský veletrh FOR TRAVEL a HLUBINA – akce určená pro potápěče. 
Celkem bude v roce 2018 využito při souběhu veletrhů sedm výstavních 
hal. Partnerem výstavy FOR BOAT je APL a pro členy asociace jsou 
připraveny zvýhodněné cenové podmínky včetně dalších bonusů. Více 
informací naleznete na www.aplcz.cz a na www.forboat.cz.

Setkání profesionálů 
na Slapech v Modré loděnici  

FOR BOAT 2018 
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program na minimálně dva až tři dny a člověk se 
nudit nebude. To vše, co je v nabídce, dostanete 
i s podnosem od lidí z přístavu, cítíte a věříte, že 
tam jsou pro vás. To, co nyní popisuji, je stan-
dardní den a je jedno zda všední nebo víkend. 
Událost „Ryby na Baťáku“ je o několik tříd dál. 
Všude pobíhající děti, spousta návštěvníků ať 
z města, turistů, vodáků, přístav plný lodí… Už 
z toho se pozná, že jsou lodě vítané, pravidelné 
lodní linky a jejich lodě, které mají své pevné mís-
to na kotvení, ustoupily a ukotveny byly opodál 
mimo dění, aby co nejvíc návštěvníků s čluny 
mohlo využít ta nejlepší místa přímo v přístavu. 
Vládla tam pohoda a příjemná energie. 

Píšu vládla. Je totiž rok 2017. Vše je jinak. 
Dívám se na to z pohledu turisty a snažím se 
být nezaujatý, i když je to problém. Připlouvám 
do přístavu a neslyším „ahooj “, nikde nepobíhá 
vodník a co hůř přístav je prázdný, téměř žádné 
lodě. Kde je retro bouda s občerstvením? Místo 
boudy stavební oplocení, všude prašný štěrk – 
což cyklisté jistě ocení hlavně při pádu. A jako 
dominanta toho všeho uprostřed ohromný párty 
stan se zataženými bočnicemi připomínající 
sklad na zahradní techniku. Že se jedná o ob-
čerstvení, zjistíte zhruba mezi 10. a 11. hodinou 
dopolední, kdy boční stěny obsluha odhrne 
a vykouknou na vás lavičky a stoly. Ovšem to 
už je čas oběda a obyvatelé lodí, pokud tu 
přenocují, už jsou někde jinde. Nikdo vám ráno 
v 8 hodin nenabídne kávu jako v loni. 

Co se tu děje? Lidé z přístavu se aktuálně starají 
o pravidelnou lodní dopravu na svých lodích 
a provozují infostánek ve městě pod věží, kde 
dostanete ucelené informace, co vše přístav 
stále nabízí. Bohužel v jejich kompetenci jsou 
již jen plavby. Město vzalo dění do svých rukou 
a musím napsat bohužel. Chápu, že Strážnice 
je zajímavá i bez přístavu, má co nabídnout, ale 
nechápu, že přístav – další prim díky možnostem, 
co město nabízí – nevyužije ve svůj prospěch. 
Vodní turismus každoročně stoupá, obliba Baťova 
kanálu je toho důkazem, Veselí nad Moravou, 
Strážnice a dál až do Skalice, co se týká zážitků, 
jsou jednoznačně nejlepší částí toku. Ano, slyšel 

jsem, jak se plánuje rekonstrukce přístavu, 
moderně pojato, na úrovni, žádné retro… I když 
možná je to škoda, každopádně to nebude letos, 
ani příští rok a ani ten následující. Proč se to vše 
zlikvidovalo? Co na to říkají obyvatelé města, by 
mě zajímalo, každá loď, která v přístavu stráví 
noc, je přínosem pro město ve formě útrat za jíd-
la, návštěvy památek atd. Znám Strážnici od roku 
2014 a zapsala se tučně a všude doporučuji 
návštěvu. Ten šok po letošní návštěvě znamená, 
že se ptám, co mohu nabízet a říkat kamarádům 
na vodě o Strážnici v roce 2018?

Luboš Dejdar, www.koblihateam.cz
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