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OSMÉ MÍSTO
MEZI PROFESIONÁLY

Foto Pavel Nesvadba

TRANSAT AG2R
Třída Figaro je pro sólové
jachtaře smrtícím sítem,
které dokáže oddělit zrno
od plev. Všichni nejlepší
sóloví jachtaři, one design
lodě, vražedné tempo.
Úspěch zde není o náhodě.
Milan Koláček uspět
dokázal.

Milan Koláček závodil s Pierrem Brasseurem na lodi FULGUR-EVAPCO.
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inance a čas limitovaly Milana Koláčka před startem závodu Transat
AG2R. Nezbytné peníze dokázal zajistit jen těsně před uzavřením přihlášek.
Navíc rozpočet byl proti jeho konkurentům
téměř zanedbatelný. Jaká byla příprava
před startem očima Milana? „Většinu věcí
na lodi jsme si museli udělat sami, protože
jsme neměli dostatek financí na to, abychom si zaplatili specialisty. Znamenalo to
více času věnovaného technickým problémům než tréninkům. A nakonec jsem ještě
onemocněl a čtyři dny před startem jsem
musel brát antibiotika. To není ideální příprava na start transatlantického závodu.
Navíc proti elitě sólového jachtingu.“

40 uzlů se spinakrem
V podmínkách, kdy většina jiných regat ani
nevyplouvá z mariny, vytahují závodníci
na Figaru spinakry. To se ukázalo být pravdou i během prvního týdne transatlantické
regaty. Po dvou dnech ve slabém větru přišla zkouška ohněm u mysu Finisterre. „První
dva dny po startu byly náročné především

Konečně v cíli

takticky. Vítr na Biskaji byl jen velmi slabý
a bylo nutné najít ideální trasu. Startovní
pole se rozdělilo na dvě křídla.“ V takových

podmínkách se není snadné zorientovat.
Špatné rozhodnutí může znamenat ztrátu
pro celý zbytek závodu. „Zvolili jsme
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Těsně za vítěznou lodí…
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Krátce po startu

správné křídlo. Naše strategie vyšla. U mysu
Finisterre jsme byli s vedoucí skupinou. Zde
začala rychlostní zkouška. Vítr sílil ke 40
uzlům. Letěli jsme dnem i nocí na jih. Byla
to jízda se spinakry na ostří nože. Až na Kanárské ostrovy. Čtyři dny a čtyři noci. Střídali jsme se za kormidlem po 40 minutách.
Více nebylo možné vydržet. První týden byl

extrémně fyzicky náročný. O tom, že nešlo
o pohodovou plavbu, svědčí i to, že favorizovaný tým MACIF přišel o stěžeň.“

Západ nebo jih?
Nejkratší trasa do cíle vedla od Kanárských
ostrovů, kde byl průjezdný bod, přímo
do cíle. Tedy k západu. Touto trasou činila

délka závodu 3 800 mil. Závodníci však
v tomto ročníku najeli celkem 4 839 mil
mezi startem a cílem. Na vině byla oblast
vysokého tlaku vzduchu, která se posunula
jihozápadně od Kanárů. Kvůli bezvětří
vedla jediná možná cesta daleko na jih.
„U Kanárských ostrovů se bylo třeba rozhodnout, kudy dál. Nejkratší trasa k cíli

Z vítězství se radovali Thierry Chabagny a Erwan Tabarly na lodi GEDIMAT.
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Závod třídy Figaro Transat AG2R startoval 3. dubna v bretaňském Concarneau. Trasa měří 3 800 mil s cílem
na karibském ostrově St. Barth. Závod
byl otevřen pro jachty třídy Figaro. Jde
o monotypy vyrobené loděnicí Beneteau, dlouhé 10,15 m, široké 3,43 m,
o výtlaku jen 3 050 kg. Transat AG2R,
kterého se účastnilo 15 dvojčlenných
týmů, byl založen v roce 1992 a letos se
jel již 13. ročník.

vedla na západ. Byla ale bez větru.
Mohli jsme plout trasou kratší o více
než 1 000 mil. Byl to však přílišný risk.
Po analýze situace jsme se rozhodli pro
mnohem delší, ale spolehlivější trasu
v pasátu jižně od Kapverd. Bylo třeba se
držet v těsné blízkosti africké pevniny.
Tam byl jediný pruh příznivého větru.
Plavba podél pobřeží ale nebyla bez rizika. Pluje tu plno rybářských loděk.
V noci bez světel. Pokud letíte 15 uzlů
se spinakrem, těžko se uhýbá.“

Vyčerpání před cílem
Extrémně jižní trasa vedla závodníky
mezi Kapverdy a ještě dále na jih. Tak
daleko na jihu se ještě nikdy Transat
AG2R nejel. Pro závodníky to znamenalo mnohem delší dobu na moři, než
se před startem očekávalo. „Po projetí
mezi Kapverdami, kde jsme využili
zrychlení větru mezi ostrovy, jsme se
dostali ještě dále na jih, do stabilního
pasátu. Konečně byl čas zamířit
na západ, přes oceán. To již bylo především o rychlosti. Dostih přes Atlantik.
Po dalších 12 dnech jsme se dostali
na dohled karibských ostrovů. Protože
byl závod delší, než se předpokládalo,
měli jsme v té době již jen minimální
zásoby jídla a vody. Byli jsme vyčerpaní

a před sebou cílovou rovinku. V té se
nám již bohužel nepovedlo nikoho
předjet, i když jsme bojovali až do úplného závěru. Skončili jsme na 8. místě,
v přímém kontaktu s nejlepšími. Lodě
za námi již ztrácely nejméně desítky
a některé i stovky mil.“

Historický úspěch
Milan Koláček s Pierrem Brasseurem projeli cílem na vynikajícím 8. místě, jen
5 hodin a 45 minut za vítězným týmem
GEDIMAT. To je po více než 22 dnech
na oceánu minimální odstup. Cílem projeli zarostlí, unavení, ale také šťastní.
Milan k výsledku řekl: „Jsme obrovsky
spokojení. Po celou dobu závodu jsme
drželi tempo s těmi nejlepšími. Dokázali
jsme z projektu, jehož rozpočet byl v porovnání se soupeři třetinový či čtvrtin o v ý,
vymáčknout
maximum.
S minimem peněz a s minimem času
na přípravu. Pohlédneme-li na náš výsledek touto optikou, jde v podstatě o zázrak. Podařilo se nám odjet výborný
závod a to nám dodává chuť v dalším
pokračování našeho projektu. Klíčové
jsou ale jako vždy finance. Proto doufáme, že nám tento úspěch pomůže
ve shánění partnerů do dalších let. Ideální by byl jeden velký generální partner,
který by pokryl většinu sezony.“
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GEDIMAT, GENERALI, AGIR
O vyrovnanosti třídy Figaro nejlépe hovoří výsledky. Druhá GENERALI zaostala
za vítěznou GEDIMAT jen o 4 minuty, třetí
AGIR o 29 minut. Ještě pátá CERCLE VERT
ztrácela jen 44 minut. Milan Koláček s Pierrem Brasseurem po 22 dnech na oceánu
protnuli cílovou čáru jen o 5 hodin
a 45 minut později než vítězný tým.
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Text Daniel Vodička
Foto Alexis Courcoux
a Pavel Nesvadba

9(-00

+

6#3#09

1ħÓLMBETFTUBWZWZCBWFOÓLUFSPV
QPTUBWÓUF[BIPEJOZ

0WĀħFOP/BCÓ[FOÏWZCBWFOÓ
QPVäÓWÈNFOBOBÝJDIBLDÓDI

VÝSLEDKY
Třída Beneteau Figaro (15 lodí)
1. GEDIMAT
Thierry Chabagny, Erwan Tabarly
2. GENERALI
Nicolas Lunven, Gildas Mahe
3. AGIR RECOUVREMENT
Adrien Hardy, Vincent Biarnes .....
8. FULGUR-EVAPCO
Milan Koláček, Pierre Brasseur

inzerce

Transat AG2R

FRA

22 dnů, 1 hodina, 6 minut

FRA

22 dnů, 1 hodina, 10 minut

FRA

22 dnů, 1 hodina, 35 minut

CZE/FRA

22 dnů, 6 hodin, 51 minut
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