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NÁMOŘNÍ JACHTING

Velikonoční
regata

P

První ročník se jel již v roce 2000, ale já jsem
byla u toho poprvé před dvěma lety. Tehdy
jsme čelili padesátiuzlovému jugu a do Dubrovníku nedojeli. Loni jsme naopak s větrem
v zádech vytvořili neuvěřitelný rekord jak při
plavbě tam, tak především při plavbě zpět,
kdy jsme na Murter připluli za pouhých
15 hodin. A letos? To nám cuchalo nervy bezvětří a nedostatek spánku.
V neděli 3. dubna se na startu sešlo 22 lodí
Bavaria 46, které se pomalu ploužily se spinakry na jih. Naštěstí se vítr postupně rozfoukal,
takže kontrolní bod Jury Bělunka jsme před
Vela Lukou na Korčule míjeli po půlnoci, ale vítr

Po startu druhé etapy
před Dubrovníkem

Velikonoční regaty jsem se zúčastnila letos
již po třetí za sebou. Tento náročný závod
z Murteru do Dubrovníku a zpět mám ráda.
Nejen z toho důvodu, že jsme jej již potřetí
vyhráli, ale především pro jeho rozmanitost.

znovu ustal. Ráno jsme ještě nebyli na konci
Mljetu a čekali na předpovídané jugo. Velmi
chytře si podle Mljetu vyjela loď Pavla Němečka, dostala vítr jako první a rázem měla
pětimílový náskok, který udržela až do cíle.
I když plavba Mljetským kanálem jí trvala ještě
celou noc a dopoledne a od startu to bylo
48 hodin. O tři hodiny později se po bezvětrné
noci a ránu do cíle připloužily další tři lodě. My
jsme velmi těsně vybojovali druhé místo, třetí
skončila loď Daniela Melichara. Jak už to
v Chorvatsku bývá, po slabém jugu a bezvětří
udeří silná bóra, která přichystala dalším posádkám dramatický dojezd do cíle. Poryvy až
35 uzlů a krátkou cílovou čáru u majáku Daksa

před Dubrovníkem někteří podcenili a skončilo
to zlomeným stěžněm na lodi Zdeňka Zíty.
Druhá etapa byla odstartována za silné bóry
ve středu dopoledne, ale navzdory slibné
předpovědi jsme už před Korčulou stáli.
Po chvíli přišel mistrál kolem 15 uzlů a nastalo
rozhodování, zda projet tryskou mezi Korčulou
a Pelješacem nebo se vydat na moře. Tam zamířilo pouhých pět lodí v čele s výborně jedoucím Evženem Korbelem, my jsme
s mírným náskokem vedli zbytek flotily
do trysky. Se soumrakem se však tryska obvykle zavírá a to se také stalo, vítr asi půl míle
před koncem Pelješacu lehl a my se více než
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hodinu snažili zachytit každý poryv bóry, jež
na nás čekala u Hvaru. Měli jsme obrovské
štěstí, projeli jsme – jako jediní. Ostatní lodě
zůstaly v bezvětří tak dlouho, že nakonec nestihly limit a etapu nedokončily. Bezvětří vystřídala 35uzlová bóra u Hvaru, další bezvětří
u Paklených otoků a pak dlouhé křižování
proti příjemnému mistrálu až na Murter,
během něhož jsme postupně předjeli všechny
lodě, které připluly z moře, až na Evžena Korbela, jenž zaslouženě vyhrál druhou etapu.
Pro nás dvě druhá místa znamenala obhajobu
celkového vítězství.
Skvělé bylo využití online sledování poloh
lodí. Díky tomu, že z každé lodě se nepřetržitě
zaznamenávala její poloha, rychlost, kurz
a směr i síla větru – a to jak na mapě, tak v tabulce, připadala jsem si jako na závodech
kolem světa, kde posádky využívají online
údaje o soupeřích ke své taktice. Vzhledem
k tomu, že připojení na internet nečiní v chorvatských pobřežních vodách žádné problémy,
zejména v noci nám to usnadňovalo hlídání
soupeřů a rozhodování kudy plout. A samozřejmě že možnost sledovat své favority přináší radost fanouškům doma u počítačů,
kterých bylo stejně jako v minulých letech
opravdu hodně.
„Velikonoční regata znovu prokázala, že je určena pouze zkušeným jachtařům. Jak již za ty
roky všichni víte, úspěch či neúspěch závodu
je totiž výhradně závislý na vůli Neptuna, a to
konkrétně na tom, jaký vítr a vlny posádkám
na jejich plavbě pošle. Letos si účastníci užili
téměř všechny druhy větru, včetně tolik oblíbené flauty a slunění se v paprscích jarního
středomořského slunce. Vy, co jste závodili,

Vítězná posádka kapitána Jana Pokorného

Ukázka z mapy online sledování
poloh lodí během závodu

dnes již nejspíš víte, co příště udělat jinak,
abyste dosáhli lepšího umístění. Do nadcházející jachtařské sezony vám přejeme dobrý vítr
do plachet a pod kýlem alespoň stopu poctivé
modré vody,“ říkají pořadatelé Jiří Bělohlávek
a Petr Chmel.
Text Eva Skořepová
Foto Jiří Bělohlávek

Výsledky
Třída Bavaria 46 (22 lodí)
1. Jan Pokorný – Lubomír Hofmann, Michal Chudáček,
Jan Raban, Ondřej Hanák, Tomáš Mottl, Marek Šolc,
Jan Maršál, Eva Skořepová
2. Evžen Korbel – Vlastimil Vít, Petr Kouřil, David
Kliment, Radek Mašata, Blanka Škrábalová
3. Jaroslav Moravec – Petr Vorel, Martin Lébl, Martin
Rusňák, Ondřej Košťál, Petr Lunďák, Miloslav Mlynář

Zlomený stěžeň na lodi kapitána Zdeňka Zíty
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