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Pravidelná rubrika ze života sportovních hvězd
SLADKÉ
VÍTĚZSTVÍ

po74 dnech
na moři.
Francouz
Armel Le
Cléac’h
vyhrál letošní
jachtařský
závod kolem
světa Vendée
Globe.
FOTO: REUTERS
(3x)

Vítěz sólozávodu jachtařů kolem světa překonal rekord i s pomocí převratné novinky

OCEÁNEM
na křídlech
Finiš mu zabral noc
a skoro celý den. V závodě, jehož trasu absolvoval
za 74 dnů, 3 hodiny, 35
minut a 46 sekund, to
ﬁniš skutečně byl, a ne
ledajaký. Francouzský
jachtař Armel Le Cléac’h
vyhrál letošní Vendée
Globe, závod kolem světa, a v poslední čtyřiadvacetihodinovce najel
na dotírajícího Velšana
Alexe Thompsona téměř 100 námořních mil.
V přístavu Les Sables
d’Olonne, kde byl start
i cíl nejtěžšího sólozávodu světa, sledoval dění
zblízka i Milan Koláček,
český aspirant na účast
v příštím devátém ročníku (2020). Pro VIP Sport
letošní dění okomentoval.

Milan Koláček:
Nemám problém
ani s autopilotem

ARMEL LE CLÉAC’H
na své jachtě
Banque Populaire
VIII vjíždí do cíle ve
francouzském Les
Sables d’Olonne

Je jediným českým námořním
jachtařem v širší světové špičce pro
transatlantické závody. Preferuje sólové a jeho cílem je účast na Vendée
Globe 2020/21. Milan Koláček žije
s rodinou v Bretani a hledá cestu
mezi elitu. „Mám nový mezinárodní
tým, už to nebudu já, kdo se bude
snažit moje schopnosti prodat
sponzorům a médiím,“ vyhlíží novou
etapu. Ta nastane, jestliže se podaří
zaštítit jeho životní projekt společností, která by zakoupila a vlastnila
závodní loď Imoca.
V současné době Koláček závodí
na lodi typu Figaro. Touto třídou prošla většina účastníků Vendée Globe.
„Pro rok 2017 se zaměřím na Solitaire
du Figaro. To je nejlepší možná příprava v poměru cena/výkon. Nestojí
milion eur, ale třeba 200 tisíc.“
Loni si vyzkoušel dva transatlantické závody. Ke splnění svého snu
jet sólově Vendée Globe absolvuje
všestrannou přípravu. „Nabírám
i navigační zkušenosti, stále rychleji umím analyzovat data, a pak
je tu ovládání lodi - dnes nemám
problém s celkem soﬁstikovaným
programováním autopilota. Jsou
miliony možností, jaké údaje mu
zadáte.“
Při Vendée Globe patřil český mořeplavec do skupiny skipperů, kteří
paralelně se závodníky vyhodnocovali údaje pro tzv. essemble routing
- „nanečisto“ sestavovali pravděpodobnostní cesty k dalšímu cíli.
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JOSEF KÁNINSKÝ
V předposledním dnu stáhl
Thompson náskok vedoucího
Francouze ze 70 námořních mil
na 40 a závod zdramatizoval,
ale na víc neměl.

„Le Cléac’h uplatnil zkušenost. Má
na Vendée neuvěřitelnou bilanci - je
to jeho třetí start a v předchozích dojel
pokaždé druhý. Však si taky vysloužil
přezdívku Šakal. O Thompsonově lodi
se hodně diskutuje. Byla navržena stejnou kanceláří jako všechny ostatní, ale je
opravdu výrazně rychlejší. Dost možná je
to díky jiné konﬁguraci plachet.“
Posádky na prvních dvou pozicích překonaly traťový rekord
z předchozího ročníku 2012/13
o čtyři dny. I třetí v pořadí je
očekáván dříve, než kolik času
strávil na moři minulý vítěz.

„Počasí letos závodníkům opravdu
přálo. Netýká se to jen Vendée Globe,
také Thomas Coville pokořil výrazně rekord v sólo plavbě kolem světa
na čtyřicetimetrovém trimaránu, stihl
to za pouhých 45 dní a 7 hodin. Tým
IDEC Sport Sailing je na cestě kolem
světa přes třicet dní a na držitele rekordu má náskok.“
Z devětadvaceti lodí jich je osmnáct prozatím buď v cíli, nebo
pokračuje v plavbě. V předminulém ročníku při srovnatelném
startovním poli dokončilo jedenáct jachtařů.

„Většinou se odstupovalo po srážce
s neidentiﬁkovatelným předmětem
ve vodě. I když je taky letos hodně ztrát
stěžňů... Asi nejhorší zážitek musel mít
Kito de Pavant, který v Indickém oceá-

nu ztratil kýl a musel opustit loď, aby si
zachránil život.“

Kolem světa
Na začátku 20. století potřebovaly
mohutné plnoplachetníky s početnými posádkami na cestu kolem
světa téměř celý rok. Sir Robin Knox
Johnston, první vítěz sólového nonstop závodu, připlul v roce 1969 zpět
do místa startu za 312 dnů. V roce
1993 se poprvé podařilo plachetnici obeplout zeměkouli za méně
než 80 dnů. Šlo o maxikatamaran
Explorer vedený Brunem Peyronem
s plnou posádkou. Prvním sólovým
jachtařem na jednotrupé jachtě, který
se dostal pod 80 dnů, byl v minulém
ročníku Vendée Globe 2012/13 Francois Gabart (78 dnů a 2 hodiny).

Velkou novinkou a hitem námořního jachtingu jsou foily.
Letošního Vendée Globe se zúčastnilo šest nových lodí opatřených těmito „křídly“, které při
jisté rychlosti nadnášejí trup.

„Díky nim i novým materiálům použitým na plachty, nebo díky elektronice
jsou plavidla stále soﬁstikovanější. Foily
mají různé tvary, symetrické i asymetrické, jsou vyrobeny z karbonu, některé
z titanu. Loď zrychlí, její pohyb na vodě
je brutálnější, a když trefí vlnu, je schopná strašně rychle zpomalit. Závodník se
musí připravit na prudké pohyby, jinak
by mohl přijít k úrazu. Trenér na fyzičku nás učí držet balanc na balonu třeba
na jednom koleně. “

V cíli byla velká sláva, ale
hlavně start je ohromnou událostí pro jachtařský průmysl
na západním pobřeží Francie.
Letos přišlo téměř půl milionu lidí, molo se plnilo od páté
ranní.

„Těžko se to dá popsat, je to zážitek se
spoustou emocí. Zvlášť pro mě, protože
tam chci jednou být. Spousta z těch, co
jeli, jsou moji kamarádi a vím, jak se
k tomu léta propracovávali. Před startem vyvolávají jednoho po druhém,
lodě projíždějí asi kilometrovým koridorem, tak pět minut před startem
už smí být na palubě jen skipper. Členové týmu, kteří pomáhají vytáhnout
plachty nebo dělají poslední úpravy, se
přemístí na nafukovací člun, někteří
naskáčou do vody.“

