16.kv tna 2006
Úsp šné absolvování náro né kvalifika ní plavby

Ob jachty týmu Atlantik minitransat, dopluly 14. kv tna do francouzského p ístavu Bormes
Les Mimosas na pob eží St edozemního mo e. Kvalifikace úsp šn skon+ila.
Akoli se ani jedna z lodí nedostala na mo i do n jaké kritické situace, nešloo snadnou plavbu.
Na startu vyprovázely naše sólové jachta e z chorvatské maríny Kremik na 3 desítky (eských
a slovenských jachet, které se práv ú(astnily jednoho z vrchol+ (eského a slovenského
námo ního jachtingu Slovak Sailing Week. Rozlou(ení s Davidem K ížkem a Danielem
Vodi(kou bylo bou livé, na mo e je doprovázely desítky houkajících mlžných roh+ a
nechyb la ani sprška šampa3ského. Dále se již oba jachta i mohli spolehnout jen sami na
sebe, p i kvalifika(ní plavb je zakázaná cizí pomoc, stejn tak jako i jakékoli zastávky.
První den plavby byl jedním z mála, kdy foukal našim sólovým jachta +m p íznivý vítr do
zad. Tak tomu však bylo jen do ve(era, celou noc pak museli bojovat s nep íjemným
bezv t ím. No(ní bezv t í se pak m la stát no(ní m+rou našich závodník+. Zatím p es den vál
alespo3 slabý vítr, i když ne vždy správným sm rem, v noci se jachty nej(ast ji jen bezmocn
mlátily na vlnách. Pouze na za(átku Jónského mo e, v Tarantském zálivu, hnal jachty p es
noc dále p íznivý bo(ní vítr o rychlosti kolem 60 km/h.
Se slabým v trem bylo zapot ebí bojovat i v nebezpe(né Mesinské úžin , která je postrachem
jachta + p edevším kv+li silnému provozu obchodních lodí, silným proud+m a nebezpe(ným
vír+m, z nichž jedním z nich je bájná Charybda. V úžin se ob jachty jen t sn vyhýbaly
kolem plujícím kolos+m sv tového námo ního obchodu.
Jižní Itálie se s jachta i rozlou(ila oh3ostrojem z kráteru sopky Stromboli, kterou Atlantik FT
a CK Fischer míjely v noci. Potom za(al nep íjemný boj s nep íznivým v trem, který foukal
závodník+m p ímo do úst. Pro jachtu Atlantik FT Davida K ížka, mohla cesta skon(it špatn
u italského Anzia. S posledními závany v tru se jachta dostala v noci k pob eží a v záp tí vítr
cela utichl. V nep íjemných vlnách byla jachta snášena proudem na betonové vlnolamy u
m ste(ka. Nakonec se však Davidovi poda ilo se z nebezpe(í vymanit.
Nep íjemné chvíle však p išly i t sn p ed samým cílem. Necelých 200 námo ních p ed cílem
v noci náhle zesílil vítr až na 30 uzl+ (60 km/h). Bylo zapot ebí v tmavé noci na palubách
nevelkých jachet, které se ztrácely ve vlnách, rychle zmenšit plachty. Jachty se poté prodíraly
hustou nocí proti silnému v tru a zvyšujícím se vlnám. Nárazy do vln ot ásaly celou
konstrukcí jachet. Spánek byl tém vylou(en. Stejn rychle, jako se vítr zvedl, však i ráno
znovu utichl a jachty se bezmocn kymácely na vlnách. Podmínky za kterých podléhají
mo ské nemoci i ti nejotrlejší. Po pár hodinách se však vítr ješt jednou zvedl a ob jachty
hnal do cíle ideální zadobo(ní vítr. Do cíle dopluly oba naši sóloví jachta i vy(erpaní, ale
šAastní. První náro(ný úkol na cest k závodu Transat 6,50 byl spln n a prvních 1000 mil
sólové plavby mají oba jachta i za sebou.

Trasa plavby schválená asociací Classe Mini
Start Marína Kremik (Chorvatsko)
Oto(né body Santa Maria di Leuca (jihovýchodní cíp Itálie)
Messina (nebezpe(ný pr+liv mezi Itálií a Sicílií se silnými proudy)
Ile de la Giraglia ( ostrov na severu Korziky)
Cíl Bormes Les Mimosas
Celková délka 1100 námo ních mil ( 2037 km)

