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SÓLOVÍ MOŘEPLAVCI

V neděli 4. června začal první etapou
sólový závod La Solitaire URGO
Le Figaro. Na start se mezi ostřílené
borce – někteří jedou tento známý závod
již popatnácté – postavil poprvé také
český reprezentant Milan Koláček.

Milan Koláček po startu třetí
etapy opouští Concarneau
na druhém místě za svým
kamarádem Adrienem Hardym.
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„Je to určitě nejtěžší závod mé kariéry. Velmi
intenzivní čtyři etapy trvající v průměru tři dny
navazují jedna na druhou. Mezi nimi je jen
krátký odpočinek. Vše v maximálním tempu.
Do cíle připlujeme na hranici úplného vyčerpání,“ předpovídal Milan Koláček před začátkem závodu.
První etapa z francouzského Pauillacu do španělského Gijonu přinesla silnou bouři. Po zkrácení byla dlouhá 420 námořních mil a k jejímu
překonání Milan potřeboval 2 dny a 9 hodin.
„Během plavby se spinakrem otřásl lodí náraz.
Nejdříve jsem myslel, že mám díru v přídi nebo
poškozený kýl. Loď se zabořila přídí do vln
a zpomalila z 13 uzlů na polovinu. Nemohl jsem
zpátky nabrat rychlost. Kormidelní systém
začal vibrovat a nebylo možné loď uřídit. Hledal
jsem příčinu, ale na kýlu nic nebylo a ani v lodi
nebyla voda. Kontroloval jsem uchycení kormidel a vše se zdálo být v pořádku. Musel jsem
sundat spinakr, abych mohl loď naklonit na bok
a podívat se na spodní stranu trupu. To mě
během 15 minut stálo 15 míst v pořadí. Až když
jsem loď nahnul na druhý bok, viděl jsem něco
velkého bílého, co sklouzlo z kormidla a zmizelo ve vodě... Loď se poté opět rozjela jako
před tím. Znovu jsem vytáhl spinakr a začal dohánět soupeře,“ vzpomíná Milan na první
etapu. Druhou noc závodníci projeli okluzní
frontou s nárazy větru až k 50 uzlům. Milanovi
se v bouři otevřelo okénko a do počítače stříkala voda. Jel bez navigace až do Gijonu a cílovou čáru hledal na malé nemapové GPS!
Přesto všechno dobře dopadlo a Milan dojel
na 19. místě a 4. mezi nováčky.
Vypravila jsem se za Milanem do Concarneau. Přijela jsem večer před dokončením
druhé etapy. Ve 3 hodiny ráno jsem ho společně s jeho manželkou Zuzkou jela přivítat.
Bylo to skutečně impresivní. Milan přijel
po náročné čtyřdenní etapě vedoucí přes Biskajský záliv na pokraji sil, byl totálně vyčerpaný, šťastný, že je v cíli, a zároveň zklamaný
z výsledku. V polovině etapy se totiž stále
držel společně se svým kamarádem Adrienem Hardym kolem 10. místa. V cíli je však
na 30. místě celkově a čtvrtý nováček. „První
tři dny a noci byly super až po Chaussée de
Sein, kde byl strašně silný proud. Nedal jsem
si pozor a nechal jsem se snést. Půl míle jsem
pak doháněl skoro hodinu a ztratil jsem několik míst. Byl jsem tak vyčerpaný, že jsem si
musel jít lehnout, a do toho se mi nabalil
paket řas na kýl. To mě výrazně zpomalilo.
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Start třetí etapy se stejně jako ty ostatní Milanovi povedl.

Jsem zklamaný, protože jsem jel velkou část
etapy perfektně, v závěru mi trochu došly síly
a začal jsem se propadat. Musím nabrat trochu sil, i když na odpočinek není mnoho
času, ale rozdíly jsou malé, ještě mohu něco
získat zpátky,“ říkal nakonec optimisticky.
V součtu dvou etap byl totiž na průběžném
21. místě celkově a čtvrtý mezi nováčky.
Na třetího Pierra Le Bouchera ztrácel pouhou
půl hodinu.
Když jsem přijela do mariny dopoledne
za světla, byl to nádherný pohled. 43 identických lodí Beneteau Figaro 2 připravených pro
ty nejlepší sólové jachtaře, mezi nimi i medailisty z Vendée Globu. A odpolední start ani ne
24hodinového sprintu byl ještě impozantnější.
Milan totiž odstartoval skvěle a první bójku
točil hned za svým kamarádem Adrienem Hardym na druhém místě. Za další otočnou bójí
lodě nasadily spinakry a Milan se stále držel

Marina v Concarneau skýtala impozantní pohled. U mol stálo 43 identických lodí Beneteau
Figaro 2, na břehu stánky s nejrůznějším zbožím, pódium a spousta návštěvníků.

Skromný interiér lodě – navigační centrum, vařič a lůžko.
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Na mole Milan nejprve neskrýval zklamání: „V závěru jsem neměl rychlost a nedokázal jsem přijít na to, jak loď nastavit,
aby zrychlila. Vím, že plavba na stoupačku
ve středním větru je moje slabina, a to se
jen potvrdilo.“ Pak se přeci jen usmál: „Start
se mi ale povedl, jel jsem levobokem
po čáře, pak stačilo jen odpadnout a co
nejrychleji nabrat rychlost. Navíc u startovní lodě byla skrumáž a lodě se tam vzájemně brzdily, toho jsem využil. Jsem
spokojený, první dvě třetiny etapy jsem jel
výborně, byl jsem pořád v první desítce.
Závěr se mi sice úplně nepodařil, ale dojel
jsem třetí mezi nováčky, takže šance
na medaili tu ještě pořád je.“

inzerce

na čelních pozicích. Skvělá rychlost mu vydržela až k ostrovu Belle-Île, který točil
na šestém místě. Se spinakrem to Milan
prostě umí, a to se potvrdilo i nyní. Cesta
zpět ale znamenala křižování a Milan s těmi
nejlepšími krok neudržel, zaostával v rychlosti. Přesto se až do rána držel v první desítce. Pak se sice propadl a cílovou čárou
projel druhý den kolem poledne na celkovém 22. místě. Mezi nováčky ale vybojoval
3. místo, těsně před cílem porazil svého největšího soupeře Pierra Le Bouchera
o 25 vteřin. Etapu vyhrál Nicolas Lunven
a vede také celkové pořadí. V něm se Milan
posunul již na 20. místo.

plachetnic, motorových
a nafukovacích člunů,
vodních skútrů, hausbótů,
plovoucích mol a přívěsů
pro lodě

Na boku lodě vidíme jména těch,
kteří Milana již podpořili.

Poslední dlouhá těžká etapa, vedoucí
kolem majáku Wolf Rock a podél anglického pobřeží do Dieppe, odstartovala
v pondělí 19. 6. Milan byl opět na startu
skvělý a pak se držel uprostřed pole. Zpočátku byl velmi slabý vítr, proto byla etapa
hodně dlouhá. Rozfoukalo se až za majákem Wolf Rock. Milan zahájil stíhací jízdu,
ale na Pierra Lebouchera 29. místo v etapě
nemohlo stačit. Ten jel skvěle, dokončil na
11. místě a v pořadí nováčků skončil celkově dokonce druhý, když předstihl i Tanguye Le Turquais. Zvítězil Julien Pulve,
který byl v celkovém pořadí jedenáctý. Na
Milana tak zbylo 4. místo a celkově skončil
jednadvacátý, což je i tak skvělé.
Závod vyhrál Nicolas Lunven na lodi GENERALI, před Adrienem Hardym a Charlie
Dalinem. Byl to krásný závod, Milan Koláček
jel výborně. Pro srovnání – například Adrien
Hardy, který letos jel již podesáté, při svém
prvním startu skončil až na 37. místě. Milan
již přemýšlí, co je třeba na příští rok zlepšit,
takže se určitě máme na co těšit.

Milanova bílá loď zatím stále hledá
partnera, který by ji ozdobil...

PŘEHLEDNÝ
KATALOG:

Text a foto Eva Skořepová
www.milankolacek.eu
www.lasolitaire-urgo.com

VÍCE NEŽ

570 motorových člunů
140 plachetnic a katamaránů
150 nafukovacích člunů

Objednávejte na tel.:
+420 244 460 104
www.yacht-magazine.cz
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