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V#$ibeniku se s#t%mem T!I SESTRY schá-
zíme v# pátek ve&er a# hned v# sobotu 
ráno za&íná klasické p'edzávodní ko-

le&ko – p'íprava lod(, m('ení a#bezpe&nostní 
inspekce, trénink a#lad(ní detail). Sledujeme 
také p'edpov(* po&así na# závodní dny. Vy-
padá to na#velmi slab% vítr cel% t%den. „To zase 
bude loterie, 'íkáme si…“ Flotila je rozd(lena 
na#t'i skupiny – t(ch nejv(t+ích lodí v#„á&ku“ je 
13, v#na+í t'íd( B je nás 47, v#„cé&ku“ dokonce 
50. Jsou tu &ty'i &eské lod( – my s#DARING SI-

$ESKÉ ST%ÍBRO 
Z"MISTROVSTVÍ SV&TA

První !ervnov" t"den se v#chorvatském $ibeniku konalo 
mistrovství sv%ta v#hendikepu ORC. Konkurence byla 

i#tentokrát opravdu sv%tová – 110 lodí ze 17 zemí. HEBE 
SAILING TEAM na#lodi HEBE V#jel fantasticky a#získal 

st&íbrnou medaili ve#t&íd% C, dal'í dv% !eské lod% DARING 
SISTERS a#GIULIA se umístily v#první desítce. Znovu jsme 

tak dokázali, (e i#suchozemci to na#mo&i umí! 
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STERS a#POLAR#2 ve#t'íd( B a#HEBE V#a#GIU-
LIA ve# t'íd( C. V# sobotu se scházíme 
na#spole&nou ve&e'i a#p'ejeme si vzájemn( 
hodn( +t(stí. V+ichni jsme b(hem jara p'í-
prav( na# tento závod v(novali spoustu 
&asu a# energie, tak snad tu neud(láme 
ostudu!

V#ned(li je na#programu cvi&ná rozjí,*ka. 
Na# start jedeme hodinu v# takové pr)tr,i 
mra&en, jakou jsme u, dlouho nevid(li. 

T(sn( p'ed startem ale jako kdy, oto&í vypína& 
– najednou jsou mraky pry&, svítí slunce a#roz-
bíhá se krásná bríza. Nicmén( p'edpov(* 
na#dal+í dny je po'ád docela nep'íznivá. Na#pon-
d(lí je v#plánu start naviga&ní rozjí,*ky dlouhé 
skoro 130 námo'ních mil, máme jet dv( velká 
kola kolem ostrov), po'adatelé jsou p'ipraveni 
v#p'ípad( velmi slabého v(tru tra- kdykoliv zkrá-
tit. Nicmén( hlavní rozhod&í je v#ned(li ve&er 
na# setkání kapitán) vysloven( optimistick% 
a#slibuje nám, ,e vítr bude. V%sledek naviga&-
ních rozjí,d(k se nedá v#celkovém po'adí +krt-
nout, tak,e kdo tady zajede +patn(, pokazí si 
cel% zbytek závodu. 

V#pond(lí dopoledne to ale vypadá, ,e p'ed-
pov(* po'adatel)m vychází. Je krásn( a#star-
tujeme u# ostrova Zlarin v# ideálním v(tru 
kolem 15 uzl). Po#krátké stoupa&ce jedeme 
ostr% bo&ák na# severozápad na# Pli& .avlin, 
tam vytahujeme genakr a#vyrá,íme na#dlouh% 
zadobo&ák a, k#ostrovu Mali Drvenik. Tohle je 
ten nejkrásn(j+í jachting – fouká 14–18 uzl), 
jsme na#dobré pozici kolem 5. místa celkov(, 
na+e lo* Swan 42 DARING SISTERS jede lehce 

ve# skluzu a# míle ubíhají. Od# Drveniku vyrá-
,íme na#n(kolikahodinovou stoupa&ku k#ma-
jáku Blitvenica. Vítr je stále dost siln% 
a#na#otev'eném mo'i u, se zvedly slu+né vlny. 
U,íváme si to! Na#Blitvenici jsme p'ed zápa-
dem slunce, a#to u, vítr opadl, doufáme jen, 
,e s#p'icházející nocí nevypne úpln(. Plí,íme 
se na# genakr zase na# jihov%chod a# aspo/ 
máme chvíli &as si odpo&inout a#dát si ve&e'i. 

Najednou ná+ taktik Jakub Kozelsk% volá: „Ta-
mhle jde asi n(jak% vítr!“ Je u, &erná tma, tak 
moc není vid(t, co se p'ed námi vlastn( d(je. 
Naráz p'iletí zep'edu poryv o#síle 20 uzl). Za-
hazujeme l,íce, rychle vytahujeme kosatku, 
sundáváme genakr a# jedeme stoupa&ku a, 
k# majáku Mulo. B(hem noci se ale bohu,el 
ve# stále slábnoucím v(tru propadáme do- " " "

Podmínky skv(le 
sedly HEBE SAILING 
TEAMU. 

HEBE SAILING TEAM závodil ve slo!ení Zden"k Jakoubek, Zden"k Sünderhauf, 
Petr Fiala, Martin Tr#ka, David Kova$ík, Petr Sola$, Ji$í Halouzka a Libor Ho%ek.
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zadu. V#úter% za#svítání to&íme ostr)vek Viso-
vac u# Murteru a# &eká nás poslední dlouhá 
stoupa&ka do# cíle na# Zlarinu. U, se hodn( 
projevuje únava, ale stále dr,íme n(které d)-
le,ité soupe'e za#sebou. Nakonec nás bohu,el 
v#posledním úseku tém(' v#bezv(t'í n(kolik 

lodí p'edjelo a#je z#toho 13. místo. Nepot(+í 
nás to, ale dá se s#tím je+t( ,ít… Po#dojezdu 
k# m(stskému molu si dáváme zaslou,enou 
to&enou plzni&ku z#na+eho soukromého v%-
&epu. Pak vidíme, ,e dojí,dí kamarádi s#HEBE 
V#a#jsou druzí ve#skupin( C, to je paráda! 

Ve#st'edu se jedou dv( okruhové rozjí,*ky 
v#ideálním v(tru kolem 14–18 uzl). V#té první 
jsme skon&ili na#8. míst( v#extrémn( t(sném 
souboji, kdy mezi 4. a# 11. místem po# p'e-
po&tu v#cíli bylo mén( ne, 40 vte'in. Ve#druhé 
rozjí,*ce jsme odstartovali znamenit( 
a#po#celou dobu se prali o#stupn( vít(z), na-
konec z#toho bylo t(sné &tvrté místo o#jedi-

nou vte'inu, celkov( pak 8. místo. Podmínky 
ale skv(le sedly t%mu HEBE V. Ukázalo se, ,e 
dokázali lo* i# posádku perfektn( vyladit, 
první rozjí,*ku vyhráli a#ve#druhé byli druzí. 
Celkov( se tak dostali do#vedení skupiny C – 
to je fantastická jízda! V%born( si vede 
v#cé&ku i#GIULIA, která je stejn( jako my na#8. 
míst(. $koda jen, ,e po'adatelé dali ve#st'edu 
p'ednost sponzorsk%m akcím a# ve&írku 
a#v# ideálních jachta'sk%ch podmínkách ne-
pustili je+t( t'etí rozjí,*ku…

Vicemist$i sv"ta

T&I SESTRY SAILING TEAM v akci

Na+e lo* Swan 42 
DARING SISTERS jede 
lehce ve#skluzu a#míle 
ubíhají.
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Ve#&tvrtek je u, od#prvního startu jasné, ,e tohle 
bude tvrd% jachting. V#první rozjí,*ce fouká sta-
biln( kolem 20 uzl), ve#druhé je to spí+ 23–25 
uzl), a#to u, v#nadupaném závodním poli tro+ku 
bojujeme s#lodí i#se sebou, i#na#n(jak% ten spi-
nout do+lo. Nasbírali jsme 8 a#8,5 bodu, ale cel-
kov( je z# toho 7. místo. Na# okruhu Alfa, kde 
závodila skupina C, se dokonce kv)li p'íli+ sil-
nému v(tru odjela jen jedna rozjí,*ka. Potvrdilo 
se, ,e náro&né podmínky sv(d&í t%mu HEBE, 
kte'í op(t zajeli skv(lé 2. místo a#definitivn( se 
pasovali do#role favorit) závodu. 

V# pátek nás &eká je+t( jedna naviga&ní roz-
jí,*ka, tentokrát „jen“ 48 mil. Vítr trochu ze-

slábl, ale na+t(stí ne o#moc, v(t+inu dne fouká 
mezi 12–18 uzly, tak,e op(t nádhern% jachting. 
Po#v%borném startu se celou rozjí,*ku dr,íme 
kolem 5. místa. Bohu,el u, je jasné, ,e t'i na+e 
sesterské lod(, které se d(lí o#první t'i místa 
celkov( v# na+í skupin(, jsou prost( po'ád 
o#chlup rychlej+í a#my je nedoká,eme p'edjet. 
Zdolali jsme ale v+echny ostatní a# bereme 
krásné 4. místo v#cíli a#5. p'í&ku celkov(. A#u, 
nás snad ani nep'ekvapí, ,e HEBE V#op(t po-
dala skv(l% v%kon a#vít(zstvím zv%+ila náskok 
p'ed konkurencí. Sv)j dosud nejlep+í v%sledek, 
6. místo, zajela GIULIA, na#své pom(ry se v%-
born( dr,el i#POLAR 2 ve#skupin( B. Po#pátku 
jsou tedy &eské barvy rozhodn( spokojené.

Nikdo ale je+t( nemáme vyhráno, &eká nás 
poslední závodní den a# p'edpov(* slibuje 

Na palub" DARING SISTERS – zleva: hlavní plachta Ji$í Michal#ín, skipper Milan Hájek, trim 
Kate$ina Sta'ková, taktika Jakub Kozelsk(. Dále v posádce byli majitel Tomá% Magor Dole!al, 
Adam Plho', Eva Dole!alová, Pavel Satoránsk(, Petr Stoklásek a Ivo Hol(.

" " "
POLAR 2 Jaroslava Korytá$e

inzerce

Kompletní 
nabídku
najdete na

www.AtlasCr.cz
www.shocart.cz

գ ATLASY գ MAPY

NOVÉ VYDÁNÍ

Se SHOCar tem do nové sezóny
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St&íbro. Mrzí nebo u( p&evládla radost?
P'evládla radost, pro nás to byl závod sn). 
Na+ím cílem bylo umíst(ní v#první desítce. 
Kdy, jsme byli na#&ele, tak jsme samoz'ejm( 
bojovali o#zlato. Ale myslím, ,e v+ichni jsou 
i# z# druhého místa nad+eni, ur&it( to není 
zklamání.

Co v'echno jste pro takov" úsp%ch museli 
ud%lat a#co bylo to hlavní, (e se to povedlo?

Myslím, ,e se se+lo úpln( v+echno – od#správ-
ného v%b(ru t%mu po#naplánování p'ípravy, 
která za&ala u, v#listopadu lo/ského roku, p'es 
vylad(ní lod(, ideální pr)b(h p'ípravy, kdy 
jsme si odbyli v+echny pr)+vihy jako roztrhané 
plachty i#+patné manévry. Tak,e na#mistrovství 
sv(ta bylo u, v+echno naprosto vylad(né. 
A# hlavn( musím vyzdvihnout naprosto per-
fektní taktiku Martina Tr&ky, kormidlo Petra 
Fialy a#spolupráci celé posádky.

Kdy to bylo b%hem závodu nejt%('í?
Zajímavá otázka. Nejt(,+í byla rozjí,*ka, kdy 
foukalo 26 uzl). Martin Tr&ka nás p'edem varo-
val, ,e nesmíme ud(lat chybu. Opravdu jsme 
jeli úpln( na#hran(. V+echny ostatní &eské t%my 
roztrhaly spinakry a#nám se povedlo bez spi-
noutu doplout na#druhém míst( do#cíle, ale 
p'ed nejv(t+ím soupe'em SUGAR 3, kter% 
po#spinoutu zamotal v+echna lana. Dal+ím t(,-
k%m momentem byla poslední rozjí,*ka, kdy 
nás ve# slabém v(tru italské lod( sev'ely 
na#startu a#nepustily nás v)bec do#závodu.

Co ti naopak ud%lalo nejv%t'í radost?
Prakticky v+echno – cel% pr)b(h, celá atmo-
sféra, závod jsme si parádn( vychutnali. Na+e 
t(,ká p'íprava se projevila, tak,e jsme si to 
mohli opravdu u,ít.

Co bys poradil ostatním t"m)m, 
aby dosáhly toho, co vy?
Dobrá otázka. S#Martinem Tr&kou p'ipravu-
jeme na#Jachta'ské akademii seriál p'edná-
+ek, kde bychom o# tom cht(li promluvit 
a# motivovat dal+í &eské lod( k# podobn%m 
v%kon)m. .tená'i YACHTU se v&as dozv(dí, 
kdy to bude a#jaká konkrétní témata budou 
na#programu.

Gratuluji a d!kuji za"rozhovor.
Text Eva Sko#epová

P!t otázek pro Zde"ka Sünderhaufa z#HEBE V

Zden"k Sünderhauf u)vin%ny

Estonská lo* SUGAR 3, nejv"t%í soupe$ HEBE V
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velmi slab% vítr. Závodní komise dává start 
u, na#10. hodinu, tak,e p'ed p)l devátou 
musíme vyrá,et od#mola. Po#n(kolika ho-
dinách &ekání na#vítr a#n(kolika neúsp(+-
n%ch pokusech se nakonec odjela jediná 
rozjí,*ka. A#ta byla pro .echy mimo'ádn( 
smolná, bez v%jimky v+ichni jsme zajeli 
nejhor+í v%sledek z# celého +ampionátu. 
Ve# skupin( B to byla pátá okruhová roz-
jí,*ka, tak,e na+i neslavnou 17. pozici +kr-
táme, stejn( se ale propadáme zp(t 
na#7.#p'í&ku celkov(. Mnohem h)' bohu,el 
dopadli p'átelé na#HEBE V. Po#jediném ne-
povedeném startu se na#krátké trati ve#sla-
bém v(tru u, nestihli probojovat dop'edu 
a#ve#velmi t(sném souboji skon&ili a, 13. 
Kdyby byli v# p'epo&teném &ase jen 
o#40#vte'in rychlej+í, mohli b%t o#p(t míst 
vep'edu a#body by stále sta&ily na#celkové 
prvenství… Av+ak proto,e mají o# jednu 
rozjí,*ku mén(, nem),ou nic +krtnout. 
Jejich nejv(t+í soupe', estonsko-italsk% 
t%m SUGAR 3, bohu,el jel naprosto bez-
chybn( a# díky vít(zství v# této záv(re&né 
rozjí,*ce získal na#poslední chvíli i#první 
místo celkov(. 

I#tak je ale st'íbrná medaile ze sv(tového 
+ampionátu skv(l%m úsp(chem. HEBE SAI-
LING TEAM tímto potvrdil, ,e po#úsp(+ích 
na# offshore závodech definitivn( pat'í 
do# sv(tové +pi&ky námo'ního jachtingu. 
Ani my ostatní se za#své v%sledky v#náro&né 
konkurenci nemusíme styd(t – DARING 
SISTERS 7. místo, GIULIA nakonec 9. místo 

a# POLAR 2 na# 27. míst( s# lodí, která roz-
hodn( není vylad(n% závodní speciál, to 
pro &esk% námo'ní jachting ur&it( není 
+patná vizitka!

Text Kate#ina Sta$ková
Foto Pavel Nesvadba

V$SLEDKY
T%ída ORC A#(13 lodí)
1.   TP52 XIO 

Marco Sera0 ni  ITA

2.     Scuderia 50 ALTAIR 3 
Sandro Paniccia  ITA

3.     TP52 AIR IS BLUE 
Roberto Monti  ITA

T%ída ORC B (47 lodí)
1.   Swan 42 SELENE 

Massimo De Campo  ITA

2.   Swan 42 DIGITAL BRAVO 
Alberto Franchi  ITA

3.   Swan 42 MELA 
Andrea Rossi ..... ITA

7.   Swan 42 DARING SISTERS 
Milan Hájek  CZE

27.   First 40 POLAR 2 
Tudor Bili1  CZE

T%ída ORC C (50 lodí)
1.   Italia Yachts 11.98 SUGAR 3 

Sandro Montefusco  EST

2.   M 37 HEBE V 
Petr Fiala  CZE

3.   Grand Soleil 37 BC TANIT IV-MEDILEVEL 
Ignacio Campos Manero ..... ESP

9.   Italia 9.98F GIULIA 
Jan Hirn+al  CZE

GIULIA Rudolfa V$e%+ála
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