8. srpna 2006
V bou i na Azory
První etapa závodu byla mimo ádn náro ná a sv d í o tom i první rozhovor s Davidem
K ížkem v cíli v Hort na Azorských ostrovech.

A koli David doplul do cíle zcela vy erpán, p esto mu euforie z vynikajícího umíst#ní
dovolila se s námi ihned pod#lit o dramatické okamžiky z pr&b#hu etapy.

Jak náro ný byl závod po stránce fyzické?
Šlo o zatím nejt#žší závod v život#. Jízda na Pogo 2 je náro ná i za mírn#jších podmínek, než
byly ty, se kterými jsme se setkali v pr&b#hu závodu. V n#kterých chvílích jsem se cítil na dn#
nejen fyzicky, ale p edevším psychicky. Chvílemi mi p išlo mimo ádn# obtížné pokra ovat a
nebyl jsem sám. Kup íkladu Andraž Mihelin, který dojel na druhém míst# v kategorii Proto,
podle svých slov n#kolikrát p emýšlel, co by se mohlo na lodi rozbít, aby mohl odstoupit.
Andrew Wood již poslední den p ed cílem nem#l dostatek sil, aby vytáhl spinaker, polský
reprezentant Jaro Kaczorovski si v bou i oblékal záchranný oblek a lou il se se životem. Šlo o
mimo ádn# t#žký závod a šrámy na t#le závodník& to dokazují.

Již druhou noc po startu p echázela p es startovní pole studená fronta. Foukal velmi
silný vítr a n$kolik závodník% muselo pro technické defekty ze závodu odstoupit, v etn$
druhého ze závodník% týmu Atlantik minitransat Daniela Vodi ky na lodi CK Fischer.
Jak jsi se s frontou popral ty?
Od za átku jsem k ižoval nejkratší možnou cestou se zám#rem se držet více na sever, abych
v co nejkratším ase p etnul blížíci se frontu a s následným v#trem od severozápadu sjížd#l
pak dol& k mysu Finisterre. Bou e p išla pom#rn# brzo. Vlny byly stále v#tší a v#tší a vítr
postupne sílil až na stálých 35 uzl&, což na plavbu poti v#tru není v&bec dobré. Voda létala
vzduchem a mezi h ebeny temných vln se táhly pruhy bílé p#ny. Již p i v#tru o rychlosti 55
km/h jsem vytáhl oranžovou bou kovou kosatku a s tretím refem na hlavní placht# jsem se
probíjel dál. Bylo to strašn# vy erpávající a na úvod dost zni ující. Navíc když jsem vylézal z
kajuty, tak lod posko ila na vln# a já hlavou narazil na roh kajuty. Hned vedle oka
v o nicovém oblouku jsem si prorazil k&ži. Všude byla krev a za alo to otékat. To ila se mi
hlava a nebylo mi dob e. Nemohl jsem nic poz ít. Jen jsem pil a kormidloval. Potkal jsem t i
obrovské kontejnerové lod#. Všem jsem projel p ed p ídí jen o kousek. V obrovských vlnách
jsem je zahlédl až ve chvíli, kdy byly už za mnou. Pak se náhle rozjasnilo jak v oku hurikánu
a vítr na chvíli polevil. Ulevilo se mi. Uv#domil jsem si, že musím jíst. Vzal jsem si jablko,
ale náhle to p išlo a já pozvracel celý kokpit. Znovu jsem se pokusil sníst jablko a vše se
opakovalo. Mo ská nemoc jak má být. Nebyl jsem prý však zdaleka sám. Po chvíli se znovu

zatáhlo a vítr pokra oval až do úplné tmy. Pak vítr zeslábl pod 50 km/h a bou kovou kosatku
vyst ídala kosatka normální. Stále jsem stoupal k mysu Finistere. Bylo to strašné.
M$l jsi n$jaké informace o své pozici v závodu? Jak kvalitní byly p edpov$di po así?
P edpov#di po así jsme mohli poslouchat na frekvenci Radia Monaco, kde zajistili po adatelé
i vysílání po adí. P edpov#di však zdaleka nem#li takovou kvalitu, aby bylo možné s nimi
smyslupln# pracovat v pr&b#hu etapy. Byly spíše jen orienta ní. Po adí v závodu jsme mohli
slyšet ve stejné relaci. Bylo to však jen po adí, nikoli však polohy jednotlivých lodí. Proto
p íliš platná tato informace nebyla.
Jaká byla situace ve chvíli, kdy vítr zm$nil sm$r a kone n$ za al vát od severovýchodu?
Stále foukalo mezi 40 a 50 km/h, nyní však již ze zadoboku. Malý genaker šel nahoru a já se
rozlétl. LoD byla obtížn# ovladatelná vlny byly ohromné. V té chvíli jsem byl až na 22. míst#,
ale propracovával se vp ed. Pak to p išlo. Obrovská vlna, za ní menší a nakonec metrový
stupínek. Poryv v#tru p es 60 km/h a jachta nabrala rychlost. Ani jsem nem#l as se bát.
Prost# to bylo jen strašné buraceni a loD let#la do údolí. V té chvíli jsem si vytvo il nový
rychlostní rekord, když jsem podle GPS dosáhl 21,4 uzle, tedy tém# 40 km/h. Pokra oval
jsem stálou rychlostí 15 uzl&. Byla to šílená jízda. Ješt# tak u pob eží možná,
ale v Atlantickém oceánu? Po n#kolika hodinách jsem byl tak unaven, že za aly p icházet
chyby. P i jdné z nich jsem se snažil zabránit rukama p elet#ní ráhna. Výsledkem byla
namožená ob# ramena. Stáhl jsem genaker a nedokázal jsem najít dost sil pro jeho vytažení
ani následující den. Ramena m# tak bolela, že jsem se bál, že bych nebyl schopen spinaker
stáhnout.
Která chvíle byla pro tebe b$hem závodu nejnebezpe n$jší?
Let#l jsem vst íc cíli s malým genakerem. Rozhodl jsem se tuto plachtu nechat na st#žni i v
noci. Spal jsem v krátkých intervalech po 20 minutách. V jednu chvíli jsem se probudil, když
jsem cítil, že loD jede jinak než normáln#. Vylétl jsem na palubu a objevil genaker namotaný
n a p edním st#hu, navíc spolu s výtahem kosatky. Nebylo možné propletenec rozmotat.
Musel jsem vylézt za tmy na st#žeH. To jsou velmi nebezpené okamžiky. Celá operace mi
zabrala 3 hodiny. Byl jsem propocen skrz a unaven tak, že jsem si musel jít znovu lehnout.
Jak se ti poda ilo v záv$ru o tolik vylepšit svoji pozici?
Byl jsem unaven stejn# jako ostatní, ale dokázal jsem zmobilizovat poslední zbytky v&le a
za al znovu závodit. Vytáhl jsem veliký spinaker, malý byl již v té chvíli roztrhaný a rozhodl
se let#t do cíle. LoD byla p eplacht#ná a necht#la p íliš poslouchat, ale rychle jsem zlepšil
techniku kormidlování a let#l op#t vysokou rychlostí k cíli. Ne všichni se dokázali v tomto
okamžiku znovu zvednout. Nespal jsem posledních 24 hodin a získával jednu p í ku za
druhou. Ješt# p ed cílem na m# sice ve slábnoucím v#tru dotírala belgická jachta Manu Poki,
ale nedal jsem se a skv#lou 14. pozici jsem udržel.

Výsledky

Serie Class
1-Francisco Lobato - BPI
2-Jean François Quélen - Galanz
3-Antoine Debled - ADD Modules
14 – David K ížek – Atlantik FT
Proto Class
1-Adrien Hardy - Brossard
2-Andraz Mihelin - Adria Mobil Too
3-Fabien Despres - Soitec

