11. ervna 2006
Závod k legendární Fastnet Rock
Minifastnet je každoro n jedním z nejnáro n jších závod . Tentokrát se na celé trase museli
závodníci prát s nep!íznivým v trem p!ímo do úst.

Startovní listina nejt žšího dvojposádkového závodu jachet Transat 6,50 byla letos nezvykle
dlouhá, 97 startujících jachet dokazuje mimo)ádnou oblibu této nádherné a divoké lodní t)ídy.
Na startu se sice nakonec neobjevil p)ihlášený Bruno Peyron (držitel rekordu v plavb kolem
sv ta), který ekal v New Yorku na ideální po así k vytvo)ení rekordu v plavb p)es Atlantik,
ovšem velká jména jako Thierry Dubois, i Alex Thompson, ho více než nahradila.
P)edpov di p)ed startem nenasv d ovaly p)ekonávání rychlostních rekord5. Slabý vítr p)ímo
do úst v první ásti závodu, m l být vyst)ídán ve druhé fázi závodu v trem silným, ale op t do
nosu. Navíc se p)edpov 8 stále m nila a bylo složité dop)edu stanovit taktiku pro celý závod.
Start závodu se povedl až na t)etí pokus, dva p)edchozí odstartovalo mnoho jachet p)ed asn .
Startovní pole se rozd lilo na dv skupiny. Ob eské jachty, Atlantik FT a CK Fischer
zamí)ily s menší skupinou k severozápadu a to se ukázalo jako takticky správné a na prvním
oto ném bodu byly v elní skupin . Vítr zesílil a za alo probíjení se k severu. Po)adí na ele
se asto m nilo a ve ve erních hodinách již lod pluly proti v tru v nebezpe ném kanálu
Chenal du Four, který je plný skalisek, m l in a silných proud5. P)i západu slunce jachty
k)ižovaly jednu z nejrušn jších dopravních cest sv ta mí)ící do kanálu La Manche. Vítr slábl
a na posádky ekala dlouhá a rušná první noc.
K dalšímu oto nému bodu, majáku Wolf Rock se plavba ve slabém v tru protáhla a CK
Fischer a Atlantik FT se k západu stá ely až po dalších 24 hodinách závodu. Atlantik FT se
držela ve vedoucí skupin , CK Fischer se propadla do druhé poloviny startovního pole.
Ohromné spinakery pohán ly závodní speciály k Fastnetu jen zvolna. Vítr stále slábl a šlo
p)edevším o to, vyhnout se míst5m s bezv t)ím. To se p)íliš nepoda)ilo CK Fischer, která se
n kolikrát na zrcadlov hladké hladin zcela zastavila. Atlantik FT se pohybovala i u Fastnetu
nedaleko ela závodu. Jachty se proti sílícímu v tru za aly probíjet zp t k pob)eží Bretan .
Vítr o rychlosti 50 km/h rychle zvedal vysoké vlny a ty si se závodními speciály nep)íjemn
pohrávaly. Souboj s v trem a vlnami nevydržely st žn t)í startujících jachet. Dramatické
okamžiky se však našt stí obešly bez ztrát na lidských životech.
Dlouhý boj s v trem na cest k jihu se nyní soust)edil p)edevším na to, kdy zvolit správný
okamžik k obratu na východ, tedy k cíli. Ten nastal v okamžiku, kdy vítr zm nil sm r k
jihozápadu a blížila se p)es Atlantik jedna z posledních jarních bou)í. Ve chvíli kdy lod
Atlantik FT a CK Fischer znovu k)ižovaly námo)ní dopravní tepnu do kanálu La Manche,
padla hustá mlha. Obrovské námo)ní kolosy se no)ily z mlhy až t sn p)ed p)íd mi a bylo
t)eba bleskurychle reagovat, aby se zabránilo srážce. Klidn jší byla plavba až nedaleko cíle v
zátoce p)ed Douarnenez.
David K)ížek a Milan Hájek na lodi Atlantik FT zde ješt t sn p)ed cílem svád li tvrdý boj s
n kolika dalšími jachtami, nakonec se jim poda)ilo doplout na výborném 16 míst ve své

t)íd , jen n kolik sekund za jachtou Orange, která byla jedním z favorit5 závodu. Také druhá
eská jachta CK Fischer bojovala o po)adí až do samého záv ru a nakonec doplula ve své
t)íd na 41. míst .
Naši jachta)i tak dokázali, že i ve sv t náro ného oceánského jachtingu se dokáží prosadit a
jejich umíst ní bylo skv lým p)íslibem do dalších závod5.
Závod v t žkých podmínkách nedokon ilo 9 startujících jachet.

Po adí na prvních místech

Groupe Serie
1 French Kiss

Aymeric Querar, Amir Arad (Francie)

2 Dijs.Net 1

Erwan Abalain, Fabrice Guillerm (Francie)

3 Cultisol Stephane

Le Dirasion, Sebastien Mesure (Francie)

16 Atlantik FT

David K)ížek, Milan Hájek (Leská republika)

41 CK Fischer

Daniel Vodi ka, Enda O´Coineen (Leská republika, Irsko)

Groupe Proto
1 Vecteur Plus
2 Brossard
3 Adria Mobil Too

Didier Le Vourch, Aloys Le Claquin ( Francie)
Adrien Hardy, Frederic Rivet ( Francie)
Andraz Mihelin, Philip Sharp ( Slovinsko, Velká Británie)

