Trophée Maria-Agnes Perón 2007
V Bretani se jel další ze závod sv tové série t ídy Transat 6,50. Na startu nechyb ly
ani ob $eské lod , tedy CZE 516 – ATLANTIK FT a CZE 468 – CK FISCHER.
V lo5ském ro$níku memoriálu Trophée M.A. Perón ztroskotalo sedm lodí. Jak to
dopadlo letos se dozvíte v reportáži Davida K ížka.
Po krátkém pobytu doma jsme se vrátili zp t do Bretan , abychom se
zú$astnili vrcholu jarní p ípravy, tedy sólového závodu Trophée Maria Agnes Perón a
zejména neoficiálního mistrovství sv ta dvojic, tedy závodu MiniFastnet. Hned po
p íjezdu jsme se dozv d li, že b hem poslední regaty Demi-Clé, kde jsme s Milanem
Hájkem vybojovali skv lý bronz, se v místních vodách v ob ích vlnách p evrátila loC
p evážející 150 pasažér . Musím p iznat, že se nám ty vlny tehdy zdály opravdu
veliké. Snad bude nyní po$así p ízniv jší.
Lod jsme m li velice dob e nachystané, a tak jsme se v novali v první ad
p íprav trasy, tedy mapám proud , meteorologii, p íliv m atp. Ve $tvrtek bylo
odstartováno v 11:30h. Chvíli p ed vyplutím obdržel Dan špatné zprávy z domova.
P esto se vydal se sebezap ením na start, ale s t žkou hlavou a v myšlénkách na své
blízké se nedá závodit, natož pak v tak náro$ných podmínkách. Proto se nakonec
rozhodl ze závodu odstoupit, což bylo jediné rozumné ešeni. Snad se vše v dobré
obrátí.
Já jsem byl nachystán na dobré stran startovní $áry s dob e rozjetou lodí, ale
jak teC íkám: „Nakonec – Estonec!!!“ Estonský závodník v poslední chvíli ztratil
kontrolu nad svou lodí, která se p eto$ila na pravobok a zatarasila cestu n kolika
lodím. Mohl jsem jej jen podjet a to znamenalo start ze t etí ady. B hem krátké
stoupa$ky jsem to však dohnal a na náv trné jsem to$il již v TOP 15 z celé skupiny
77 lodí. Prvních dvacet mil bylo po v tru a tak se hodn halzovalo. Na chvíli jsem se
dostal na první místo v sériové t íd , ale pak jsem si rad ji hlídal pole a zbyte$n
neriskoval a tak se mi pár lodí prosmeklo podél pob eží. K obávanému majáku Pointe
Du Raz jsem p ijížd l ve velké skupin . Byl zde našt stí zadobo$ní proud, který m t í
uzlovou rychlostí protáhl v t sné blízkosti majáku. Opravdu to není dobrý pocit, když
do poslední chvíle nevíte zda to vyjde a navíc voda kolem vás doslova va í. Našt stí
bylo nadmíru dobré po$así. Vloni jsme to tu projížd li p es deset uzl v husté mlze a
viditelnosti sto metr . Na dalším kurzu jsem si držel spojnici a náhle jsem se za$al
rychle p ibližovat p ední skupin speciál . Po chvíli jsem zjistil, že všichni tam tr$í
v úplném bezv t í. Modlil jsem se, aby mi vítr co nejdéle vydržel míjel jsem na obou
bocích velké favority, až m poryvy v tru dotla$ili na samé $elo, tedy resp. na druhé
celkové místo. Pak jsem zaparkoval taky. Za námi se p iblížila další skupina opozdilc
a za$ínalo se zas od za$átku. Celá ta d ina byla pry$. Navíc vítr p išel jen na jedné
stran a tak lod , které jely ze zadu s v trem si více nastoupaly a pokra$ovaly
plynule dál. Moc dob e to nevypadalo. Horší lod získaly náskok a favorité tr$eli ve

flaut se mnou. Kone$n došlo i na nás a pole se dalo do pohybu. Tentokrát byli
po adatelé mírn jší a nezahnali nás mezi souostroví Glenan. Vloni tam ztroskotalo
sedm lodí. Jelo se tedy dál až k Lorientu kolem ostrova Groix. V noci jsem trochu
spal, ale zm ny chodili velmi $asto a tak jsem musel být po ád p ipraven. Když jsem
si šel odpo$inout, tak jsem si dával budíka vždy jen na deset minut. Jen jednou, když
se vše zdálo stabiln jší, tak jsem si dop ál dvacet minut v kuse. Za rozb esku jsem
proplouval kolem severního výb žku Groix. Zamí il jsem do kanálu dobrým kurzem.
Pak p išla zm na a tak jsem oto$il k ostrovu, kde jsem stejn p edpokládal lepší vítr
a slabší proud. Vítr však postupn velmi zeslábl a p vodn zanedbatelný proud m
tla$il výrazn pod kurz. Celý výjezd do kanálu tak byl ve výsledku ztrátový. O proudu
jsem v d l, ale zeslábnutí v tru jsem nep edpokládal. Byla to veliká chyba. Dost to
ot áslo mojí psychikou a už jsem byl opravdu hodn unaven. K ižoval jsem podél
ostrova a pak zamí il k nejvzdálen jšímu oto$nému bodu, tedy majáku Birvideux.
Stále jsem jel naplno. P i každém zesílení v tru jsem okamžit p etrimovával a d lal
jsem maximum, abych dohnal své soupe e. P ed dojezdem k majáku jsem n kolikrát
usnul za kormidlem. Asi t ikrát jsem se p istihl, že mám otev ené o$i a za$íná se mi
zdát živý sen. Pak jsem usnul doopravdy. Když jsem se probudil, tak jsem zjistil, že
jsem mezní $áru p ejel o dv st metr a soupe i už dávno oto$ili. Hned jsem to
ohnul za nimi. Našt stí zde byl silný proud a tak se mi najetá výška hodila. Mada lodí
zde m la nemalé problémy. Po pár stech metrech jsem p edjížd l usmívajícího se
Belgi$ana. Vid l, že jsem vytuhnul za kormidlem a solidárn mi volal vysíla$kou, ale
tu jsem m l již dávno ztlumenou, protože mi rušila.
Tahle chyba mi fakt naštvala. Jsem asi první Nech, který p ejel mezní $áru,
protože spal. Tohle privilegium bych si fakt rad ji odpustil. Dal jsem si Shlehu
(energetický stimulátor) od Nutrendu a vyrazil. LoC jela perfektn . Groix jsem minul
vn jškem, ale kv li proud m a hlavn kv li o$ekávané zm n v tru jsem nebojácn
zamí il mezi Glenany. Je to snad nejhorší místo na zemi. Mapu zde v bec nem žete
$íst, protože všude jsou skály, nebo vraky lodí. Cht l jsem se držet ješt severn ji,
ale už se za$alo stmívat a tak jsem projel kolem hlavního majáku. Cestou jsem minul
HolanCana na lodi KLM, který vyhrál Demi-Clé. M l jsem z toho velikou radost,
protože jsem ho tam doslova zahodil. V d l jsem, že jsem zp t ve h e. Jel jsem jak o
život. Vítr p esko$il na pozemní brízu a loC se rozjela do $erné noci s velkým
spinakrem. U dalšího majáku byla p kná mela. Jeli jsme doslova loC na loC.
P edepsaná vzdálenost lodí po západu slunce jsou t i lodní délky, ale to se zde
nedodržovalo ani omylem. Bojoval jsem s adou rychlejších speciál a nic si nenechal
líbit. Pak následoval rychlý sprint k majáku Chausse de Sein. P edjíždí mi n kolik
speciál , ale to ne eším. Držím si kurz proti dnu, který je díky silnému proudu o 17
stup5 odlišný od kompasového. Ostatní vidí maják a mí í k n mu. Nenechávám se
unést a držím se své strategie. Vychází mi to velice t sn . Zato ostatní zb sile halzují
a snaží se za každou cenu nastoupat zp t. Jedna loC se málem rozsekala o maják.
Minula jej jen o pár metr , ale ze špatné strany. Tak musí bojovat znovu a ztrácí tak

drahocenný $as. Všechny lod to musí stihnout do dvanácti hodin. Pak se jejich
šance na proplutí kv li protiproudu výrazn zmenšují. Díky své strategii p edjíždím
zp t pár speciál . Nyní se jede již ostrým kurzem do zálivu v Douarnenez. Vše se da í
až do okamžiku, když vítr již po n kolikáté úpln lehne. Lod zezadu nás objížd jí
spodním a vlastn i horním obloukem. Pak pomalu startuje bríza, která se kv li
mrak m opozdila. Na adu p ichází op t velký spinakr. Vše jde velmi dob e.
P edjíždím jednoho Francouze, ale m p edhání Špan l. Má stejnou loC, ale výrazn
v tší spinakr (80m2). Je s ním rychlejší jen ve v tru od 7 do 10 uzl a to teC práv
fouká. Nemohu v bec nic d lat. Až na posledních deset mil vítr sílí a je to zadobo$ák.
Jedu na maximum. Vyjíždím každou vlnu a cítím jak se p ibližuji. Nakonec to ale
nesta$í. Pot eboval bych ješt pár set metr . Jen t sn p ed cílem ale dojíždím jiného
soupe e. Pravobokem mu to vychází t sn k levé bóji cíle. Já jedu $istý zaCák a
nemohu jej zastínit. N co ale musím ud lat. Halzuji a odpadám co nejblíže k n mu.
Beru mu vítr a on ve snaze co nejrychleji se vymanit ze stínu rychle ost í. Tím se ale
dostává nad mezní $áru a musí halzovat. Jdu také do halzy zp t, ale jsem na v tru
zprava a tak jej t sn nadjíždím. Spinakr mu op t kolabuje. Jde do rychlé halzy, ale
již nemá dostate$nou rychlost a se splasklým spinakrem projíždí cílem jen o p l délky
lod za mnou. Vnit n se raduji, ale jedu pry$, abych nemusel snášet jeho vy$ítavý
pohled. Po šedesáti hodinách na mo i je to pro n ho dost deprimující.
Já jedu do p ístavu, abych spo$ítal lod svých soupe a zjistil jak jsem na
tom. Po medailovém úsp chu v Demi-Clé chci usp t také v sólovém závod , ale
cokoliv v TOP 10 by byl parádní úsp ch. Lodí je tu dost, ale n které p ijely pozd ji a
budou startovat až v MiniFastnetu. Na tabuli jsou poslední pr b žné výsledky, kde
jsem na sedmém míst . To je super. Mám velikou radost až do okamžiku, kdy vyv sí
kone$né po adí. Nakonec je z toho 14. místo. Ach jo. KLM, kterého jsem zahodil u
Glenan je nakonec na $tvrtém míst . Sedm lodí m muselo p edjet velkým
obloukem až v poslední fázi v zálivu Douarnenez, když jsme tam tr$eli v bezv t í.
D sn m to štve. D sn !!! Spousta lidí blahop eje k dobrému dojezdu. Porazil jsem
hodn dobrých lodí v$etn n kolika favorit ze speciál , byl jsem párkrát vep edu,
ale to mi radost nezpraví. Na b ehu se rozbíhá velká party. Vít zové p ebírají ceny a
oslavy za$ínají. N kte í kon$í až po rozb esku. To však ješt stále dojížd jí další lod
do cíle. Kdo totiž nestihl p ijet v$as k Chausse de Sein, ten dostal další šanci až když
protiproud po t ech hodinách zeslábl. Mezi tím buC rychle zakotvil, nebo jej proud
unášel zp t. Ameri$an Abel to nestihl o pouhých dv st metr . Tomu se íká fakt
sm la.
Ukázalo se, že mohu soupe it tém s každým. LoC je dostate$n rychlá.
Nemám však finance na vývoj plachet a tak musím brát co je. N kte í už úsp šn
likvidují letošní t etí sadu. Také budu muset dob e zvážit za co utratit finance na
odleh$ení lod . Je jasné, že všechny výst elky si nemohu dovolit. V 4400Nm dlouhém
Minitransatu se však každý detail projeví. P estože mám dobré sponzorské zázemí,
tak i p es to budu muset jít do kompromis . Konzultoval jsem své chyby se soupe i a

jak je vid t, tak hodn z nás jede naplno do úplného vy$erpání a pak se jen t žko
znovu nabývají síly. Ti nejlepší v tom mají systém a dokáží odpo$ívat ve správný
okamžik. Inu vždycky je co zlepšovat.
S vlastním závodem jsem nadmíru spokojen. Kone$n to byla taktická regata,
kde nešlo o život. Lod nekon$ily na skalách, nerefovalo se a vše se odjelo s genou,
velkým genakrem a code zero. Prost krásný závod plný taktických bitev. P esn to
se mi líbí. Škoda t ch mezi p estávek v bezv t í, ale s tím se musí v offshore
regatách po$ítat. Co tedy dodat záv rem? P kný závod, dobrá rychlost, velké
zlepšení a výsledek? Vzhledem k mým chybám jsem si asi stejn lepší nezasloužil.
Daniel nyní odjíždí z pochopitelných d vod dom a tak na MiniFastnet
nastoupím pouze já s Milanem Hájkem. TeC p ed závodem mi psal aU nejedu moc
rychle, abych nevyst ílel prach p ed hlavním závodem. Tak uvidíme. Držte palce. Na
webu bude op t sledovací systém. V sobotu je prolog a v ned li start hlavního
závodu z Douarnenez, p es kanál k Wolf Rock, až do Irska kolem majáku Fastnet a
zp t do Douarnenez. Celkem 700Nm. Dlouhodobé p edpov di hlásí silný vítr. Držte
palce.
Ahoj David+
Trophée Maria-Agnes Perón
79 lodí z 12 zemí sv ta (FRA, POR, GBR, NED, BEL, USA, AUS, FIN, EST, POL, BRA,
CZE)
Sériová t ída (49 lodí):
1. POR 607 – BPI – F. Lobato
2. FRA 685 – ToudSuite – C. Hoffart
3. FRA 539 – Cultisol – S. Le Diraison
…
14. CZE 516 - ATLANTIK FT - David K ížek (Yacht club RODOP)
DNF CZE 468 - CK FISCHER - Daniel Vodi$ka (Yacht club RODOP)
Prototypy (28 lodí):
1. FRA 624 - Actual - Yves Le Blevec
2. FRA 667 – Degremont Synergie – I. Joschke
3. BEL 618 – Ecover – P. Laureyssens
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