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NÁMOŘNÍ JACHTING

ČESKÉ STŘÍBRO
Z MISTROVSTVÍ SVĚTA

První červnový týden se v chorvatském Šibeniku konalo
mistrovství světa v hendikepu ORC. Konkurence byla
i tentokrát opravdu světová – 110 lodí ze 17 zemí. HEBE
SAILING TEAM na lodi HEBE V jel fantasticky a získal
stříbrnou medaili ve třídě C, další dvě české lodě DARING
SISTERS a GIULIA se umístily v první desítce. Znovu jsme
tak dokázali, že i suchozemci to na moři umí!
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Šibeniku se s týmem TŘI SESTRY scházíme v pátek večer a hned v sobotu
ráno začíná klasické předzávodní kolečko – příprava lodě, měření a bezpečnostní
inspekce, trénink a ladění detailů. Sledujeme
také předpověď počasí na závodní dny. Vypadá to na velmi slabý vítr celý týden. „To zase
bude loterie, říkáme si…“ Flotila je rozdělena
na tři skupiny – těch největších lodí v „áčku“ je
13, v naší třídě B je nás 47, v „céčku“ dokonce
50. Jsou tu čtyři české lodě – my s DARING SI-

NÁMOŘNÍ JACHTING
Těsně před startem ale jako když otočí vypínač
– najednou jsou mraky pryč, svítí slunce a rozbíhá se krásná bríza. Nicméně předpověď
na další dny je pořád docela nepříznivá. Na pondělí je v plánu start navigační rozjížďky dlouhé
skoro 130 námořních mil, máme jet dvě velká
kola kolem ostrovů, pořadatelé jsou připraveni
v případě velmi slabého větru trať kdykoliv zkrátit. Nicméně hlavní rozhodčí je v neděli večer
na setkání kapitánů vysloveně optimistický
a slibuje nám, že vítr bude. Výsledek navigačních rozjížděk se nedá v celkovém pořadí škrtnout, takže kdo tady zajede špatně, pokazí si
celý zbytek závodu.
V pondělí dopoledne to ale vypadá, že předpověď pořadatelům vychází. Je krásně a startujeme u ostrova Zlarin v ideálním větru
kolem 15 uzlů. Po krátké stoupačce jedeme
ostrý bočák na severozápad na Plič Čavlin,
tam vytahujeme genakr a vyrážíme na dlouhý
zadobočák až k ostrovu Mali Drvenik. Tohle je
ten nejkrásnější jachting – fouká 14–18 uzlů,
jsme na dobré pozici kolem 5. místa celkově,
naše loď Swan 42 DARING SISTERS jede lehce
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ve skluzu a míle ubíhají. Od Drveniku vyrážíme na několikahodinovou stoupačku k majáku Blitvenica. Vítr je stále dost silný
a na otevřeném moři už se zvedly slušné vlny.
Užíváme si to! Na Blitvenici jsme před západem slunce, a to už vítr opadl, doufáme jen,
že s přicházející nocí nevypne úplně. Plížíme
se na genakr zase na jihovýchod a aspoň
máme chvíli čas si odpočinout a dát si večeři.

Podmínky skvěle
sedly HEBE SAILING
TEAMU.
Najednou náš taktik Jakub Kozelský volá: „Tamhle jde asi nějaký vítr!“ Je už černá tma, tak
moc není vidět, co se před námi vlastně děje.
Naráz přiletí zepředu poryv o síle 20 uzlů. Zahazujeme lžíce, rychle vytahujeme kosatku,
sundáváme genakr a jedeme stoupačku až
k majáku Mulo. Během noci se ale bohužel
ve stále slábnoucím větru propadáme do-

STERS a POLAR 2 ve třídě B a HEBE V a GIULIA ve třídě C. V sobotu se scházíme
na společnou večeři a přejeme si vzájemně
hodně štěstí. Všichni jsme během jara přípravě na tento závod věnovali spoustu
času a energie, tak snad tu neuděláme
ostudu!
V neděli je na programu cvičná rozjížďka.
Na start jedeme hodinu v takové průtrži
mračen, jakou jsme už dlouho neviděli.

HEBE SAILING TEAM závodil ve složení Zdeněk Jakoubek, Zdeněk Sünderhauf,
Petr Fiala, Martin Trčka, David Kovařík, Petr Solař, Jiří Halouzka a Libor Hošek.
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Ve středu se jedou dvě okruhové rozjížďky
v ideálním větru kolem 14–18 uzlů. V té první
jsme skončili na 8. místě v extrémně těsném
souboji, kdy mezi 4. a 11. místem po přepočtu v cíli bylo méně než 40 vteřin. Ve druhé
rozjížďce jsme odstartovali znamenitě
a po celou dobu se prali o stupně vítězů, nakonec z toho bylo těsné čtvrté místo o jedi-

Naše loď Swan 42
DARING SISTERS jede
lehce ve skluzu a míle
ubíhají.

Vicemistři světa

zadu. V úterý za svítání točíme ostrůvek Visovac u Murteru a čeká nás poslední dlouhá
stoupačka do cíle na Zlarinu. Už se hodně
projevuje únava, ale stále držíme některé důležité soupeře za sebou. Nakonec nás bohužel
v posledním úseku téměř v bezvětří několik

TŘI SESTRY SAILING TEAM v akci
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lodí předjelo a je z toho 13. místo. Nepotěší
nás to, ale dá se s tím ještě žít… Po dojezdu
k městskému molu si dáváme zaslouženou
točenou plzničku z našeho soukromého výčepu. Pak vidíme, že dojíždí kamarádi s HEBE
V a jsou druzí ve skupině C, to je paráda!

nou vteřinu, celkově pak 8. místo. Podmínky
ale skvěle sedly týmu HEBE V. Ukázalo se, že
dokázali loď i posádku perfektně vyladit,
první rozjížďku vyhráli a ve druhé byli druzí.
Celkově se tak dostali do vedení skupiny C –
to je fantastická jízda! Výborně si vede
v céčku i GIULIA, která je stejně jako my na 8.
místě. Škoda jen, že pořadatelé dali ve středu
přednost sponzorským akcím a večírku
a v ideálních jachtařských podmínkách nepustili ještě třetí rozjížďku…

NÁMOŘNÍ JACHTING
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Ve čtvrtek je už od prvního startu jasné, že tohle
bude tvrdý jachting. V první rozjížďce fouká stabilně kolem 20 uzlů, ve druhé je to spíš 23–25
uzlů, a to už v nadupaném závodním poli trošku
bojujeme s lodí i se sebou, i na nějaký ten spinout došlo. Nasbírali jsme 8 a 8,5 bodu, ale celkově je z toho 7. místo. Na okruhu Alfa, kde
závodila skupina C, se dokonce kvůli příliš silnému větru odjela jen jedna rozjížďka. Potvrdilo
se, že náročné podmínky svědčí týmu HEBE,
kteří opět zajeli skvělé 2. místo a definitivně se
pasovali do role favoritů závodu.
V pátek nás čeká ještě jedna navigační rozjížďka, tentokrát „jen“ 48 mil. Vítr trochu ze-

Na palubě DARING SISTERS – zleva: hlavní plachta Jiří Michalčín, skipper Milan Hájek, trim
Kateřina Staňková, taktika Jakub Kozelský. Dále v posádce byli majitel Tomáš Magor Doležal,
Adam Plhoň, Eva Doležalová, Pavel Satoránský, Petr Stoklásek a Ivo Holý.

slábl, ale naštěstí ne o moc, většinu dne fouká
mezi 12–18 uzly, takže opět nádherný jachting.
Po výborném startu se celou rozjížďku držíme
kolem 5. místa. Bohužel už je jasné, že tři naše
sesterské lodě, které se dělí o první tři místa
celkově v naší skupině, jsou prostě pořád
o chlup rychlejší a my je nedokážeme předjet.
Zdolali jsme ale všechny ostatní a bereme
krásné 4. místo v cíli a 5. příčku celkově. A už
nás snad ani nepřekvapí, že HEBE V opět podala skvělý výkon a vítězstvím zvýšila náskok
před konkurencí. Svůj dosud nejlepší výsledek,
6. místo, zajela GIULIA, na své poměry se výborně držel i POLAR 2 ve skupině B. Po pátku
jsou tedy české barvy rozhodně spokojené.
Nikdo ale ještě nemáme vyhráno, čeká nás
poslední závodní den a předpověď slibuje
POLAR 2 Jaroslava Korytáře

inzerce
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Pět otázek pro Zdeňka Sünderhaufa z HEBE V
Kdy to bylo během závodu nejtěžší?
Zajímavá otázka. Nejtěžší byla rozjížďka, kdy
foukalo 26 uzlů. Martin Trčka nás předem varoval, že nesmíme udělat chybu. Opravdu jsme
jeli úplně na hraně. Všechny ostatní české týmy
roztrhaly spinakry a nám se povedlo bez spinoutu doplout na druhém místě do cíle, ale
před největším soupeřem SUGAR 3, který
po spinoutu zamotal všechna lana. Dalším těžkým momentem byla poslední rozjížďka, kdy
nás ve slabém větru italské lodě sevřely
na startu a nepustily nás vůbec do závodu.
Co ti naopak udělalo největší radost?
Prakticky všechno – celý průběh, celá atmosféra, závod jsme si parádně vychutnali. Naše
těžká příprava se projevila, takže jsme si to
mohli opravdu užít.
Zdeněk Sünderhauf u vinšny

Stříbro. Mrzí nebo už převládla radost?
Převládla radost, pro nás to byl závod snů.
Naším cílem bylo umístění v první desítce.
Když jsme byli na čele, tak jsme samozřejmě
bojovali o zlato. Ale myslím, že všichni jsou
i z druhého místa nadšeni, určitě to není
zklamání.
Co všechno jste pro takový úspěch museli
udělat a co bylo to hlavní, že se to povedlo?

Estonská loď SUGAR 3, největší soupeř HEBE V
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Myslím, že se sešlo úplně všechno – od správného výběru týmu po naplánování přípravy,
která začala už v listopadu loňského roku, přes
vyladění lodě, ideální průběh přípravy, kdy
jsme si odbyli všechny průšvihy jako roztrhané
plachty i špatné manévry. Takže na mistrovství
světa bylo už všechno naprosto vyladěné.
A hlavně musím vyzdvihnout naprosto perfektní taktiku Martina Trčky, kormidlo Petra
Fialy a spolupráci celé posádky.

Co bys poradil ostatním týmům,
aby dosáhly toho, co vy?
Dobrá otázka. S Martinem Trčkou připravujeme na Jachtařské akademii seriál přednášek, kde bychom o tom chtěli promluvit
a motivovat další české lodě k podobným
výkonům. Čtenáři YACHTU se včas dozvědí,
kdy to bude a jaká konkrétní témata budou
na programu.
Gratuluji a děkuji za rozhovor.
Text Eva Skořepová

inzerce

GIULIA Rudolfa Vřešťála

velmi slabý vítr. Závodní komise dává start
už na 10. hodinu, takže před půl devátou
musíme vyrážet od mola. Po několika hodinách čekání na vítr a několika neúspěšných pokusech se nakonec odjela jediná
rozjížďka. A ta byla pro Čechy mimořádně
smolná, bez výjimky všichni jsme zajeli
nejhorší výsledek z celého šampionátu.
Ve skupině B to byla pátá okruhová rozjížďka, takže naši neslavnou 17. pozici škrtáme, stejně se ale propadáme zpět
na 7. příčku celkově. Mnohem hůř bohužel
dopadli přátelé na HEBE V. Po jediném nepovedeném startu se na krátké trati ve slabém větru už nestihli probojovat dopředu
a ve velmi těsném souboji skončili až 13.
Kdyby byli v přepočteném čase jen
o 40 vteřin rychlejší, mohli být o pět míst
vepředu a body by stále stačily na celkové
prvenství… Avšak protože mají o jednu
rozjížďku méně, nemůžou nic škrtnout.
Jejich největší soupeř, estonsko-italský
tým SUGAR 3, bohužel jel naprosto bezchybně a díky vítězství v této závěrečné
rozjížďce získal na poslední chvíli i první
místo celkově.
I tak je ale stříbrná medaile ze světového
šampionátu skvělým úspěchem. HEBE SAILING TEAM tímto potvrdil, že po úspěších
na offshore závodech definitivně patří
do světové špičky námořního jachtingu.
Ani my ostatní se za své výsledky v náročné
konkurenci nemusíme stydět – DARING
SISTERS 7. místo, GIULIA nakonec 9. místo

a POLAR 2 na 27. místě s lodí, která rozhodně není vyladěný závodní speciál, to
pro český námořní jachting určitě není
špatná vizitka!
Text Kateřina Staňková
Foto Pavel Nesvadba

VÝSLEDKY
Třída ORC A (13 lodí)
1.

TP52 XIO
Marco Serafini

ITA

2.

Scuderia 50 ALTAIR 3
Sandro Paniccia

ITA

3.

TP52 AIR IS BLUE
Roberto Monti

ITA

Třída 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 Bilić

CZE

Třída 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 Hirnšal

CZE
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