28.kv tna 2006
První regata poznamenaná mlhou
Hustá mlha poznamenala pr b h prvního závodu našich jachta
startujících jachet skon$ilo b hem závodu na útesech.

v Bretani. Více než 10%

Prvním závodem, který si jachta i týmu Atlantik minitransat ke svému vstupu do t ídy Classe
Mini vybrali, byla 210 námo ních mil dlouhá regata Trophée Marie-Agnes Peron, startující z
Douarnenez na západ Bretan .
Trophée Marie-Agnes Peron pat í k t m kratším závod.m Classe Mini. Nejde však o závod
snadný. Zvlášt letos byl mimo ádn ztížen podmínkami a zvolenou trasou. Po dv t etiny
závodu byla viditelnost menší než 100 metr., p esto však po adatelé zvolili trasu mezi
souostrovím Glénans a pevninou, tedy vodami plnými útes., skalisek a m l4in, místy, která se
za odlivu ocitají i 6 metr. nad mo skou hladinou.
Závod odstartoval ve 4tvrtek 25.kv tna v 16:00. Start byl p.vodn plánován na 14:00, start
byl však odložen. Na startu se nakonec z 80 p ihlášených jachta . objevilo 67. I to je však
velmi mnoho a na startovní 4á e tak byla veliká tla4enice. N kte í favorité odstartovali z 4ela,
jiní se drželi více vzadu. Dob e odstartoval i David K ížek na lodi Atlantik FT, Daniel
Vodi4ka na CK Fischer, se držel ve st edu závodního pole.
Lod se nedlouho po startu rozd lily do dvou skupin, které se již po hodin závodu za4aly
ztrácet v husté mlze. Po chvíli se viditelnost snížila na 100 až 150 metr. a i nadále se
zhoršovala. Závodník.m za4ala plavba jedn mi z nejnebezpe4n jších vod na sv t se
zavázanýma o4ima. Jachty se blížily k nebezpe4ným útes.m u nechvaln proslulého mysu
Pointe du Raz. Mlhou se ší il jen zvukový signál obeplouvaného majáku. Až ve vzdálenosti
100 metr. se objevili jeho obrysy. P icházela noc. Z mlhy vypadávalo husté mžení a
viditelnost byla tém nulová. V kterékoli chvíli hrozila srážka. Byla nutná neustálá
pozornost, na spánek ani pomyšlení. Vítr foukal rychlostí mezi 30 a 40 km/h.
Dalším nebezpe4ným místem na trase závodu byl pr.jezd mezi útesy severn od souostroví
Glenan. N které z jachet se do t chto míst ítily s vytaženými spinakery, jiné volily
bezpe4n jší, ale pomalejší variantu bez t chto velikých plachet. David K ížek na Atlantik FT
pat il do první skupiny. Vysokou rychlostí vplouval do oblasti mezi t emi majáky, z nichž ani
jeden nebyl vid t. Nebyl sám, nedaleko se pohybovala i další ze startujících jachet. Té se však
navigace tolik nepovedla, její kapitán ztratil orientaci a byl jednou ze sedmi jachet, která
skon4ila v tomto obtížném závodu na skalách.
Závod pokra4oval dlouhým a relativn bezpe4ným úsekem k ostrovu Ile de Groix. V cest
bylo jen nemnoho m l4in, tedy úsek vhodný ke krátkému odpo4inku. Za tímto ostrovem se
jachty otá4ely zp t.Atlantik FT a CK Fischer se držely ve st edu startovního pole. Byl již den,
p esto stále tém nulová dohlednost. Závodníci unavení po probd lé noci za4ali k ižovat
proti v tru zp t. Až v odpoledních hodinách se mlha 4áste4n zvedla. Ne však na dlouho. Po
n kolika hodinách se znovu viditelnost snížila na minimum. Ve vzdálenosti 100 metr. od
majáku, který je normáln vid t na 40 km, se teprve za4ínalo objevovat jeho sv tlo.Na lodi
Atlantik FT v té chvíli vypov d la službu životn d.ležitá satelitní navigace GPS. Trvalo dv
hodiny, než se ji poda ilo Davidu K ížkovi op t zprovoznit. Další noc bez spánku a chvilkové
halucinace se staly normálem.

Startovní pole se p ibližovalo ke slavnému majáku Ar-Men, který ukon4uje dlouhý úsek
smrteln nebezpe4ných m l4in. V t chto místech se st etávají vlny se silným proudem a
v trem. Vlny se zvedají ze všech sm r.. N kdy se zalamují, jindy nikoli. Tvo í se mezi nimi
díry zvané „hrnce“. Odtud již následoval relativn jednoduchý úsek k cíli p ed Douarnenez.
David K ížek na lodi Atlantik FT se umístil v první regat na velmi dobrém 39 míst celkov ,
Daniel Vodi4ka na CK Fischer na míst 46.
Nyní se závodníci p ipravují na 700 mil dlouhý závod Minifastnet, který startuje za pár dní a
na startu se má objevit dokonce 100 startujících jachet.

