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JARNÍ ROZMARNÉ POČASÍ NA PRÍGLU! 
 
Na přehradě v Brně se v areálu Lodních sportů sešlo k druhému 
velkému poháru 17 posádek lodí RS Feva a 7 lodí Vareo. Menší účast 
ve flotile RS Feva způsobila poměrně velká nemocnost, která dělala 
trenérům těžkou hlavu ještě i během závodu. 
Relativně nepříznivá předpověď počasí (zejména větru) se vyplnila 
bohužel téměř přesně a tak měl hlavní rozhodčí Radim Vašík se svým 
týmem občas co dělat, aby stávkující vítr překonal. 
V sobotu vyjížděla komise na vodu přesně podle plánu, protože podle 
předpovědi měl vítr později spíše slábnout. Včasný výjezd na vodu se 
ale nepodařil části závodníků a obě lodní třídy tak měly opozdilce, kteří 
start první rozjížďky nestihli. Závodilo se ve slabém převážně 
severozápadním větru 4 až 8 uzlů. Síla větru však velmi kolísala a tak při 
urputných bojích o přední i další místa hrála velkou roli pozornost 
závodníků a správné nastavení plachet, které bylo nutno často měnit. Je 
ovšem pravda, že k úspěchu bylo tentokrát třeba i tak trochu 
závodnického štěstí, které si posádky střídavě vybíraly. Kolísající síla 
větru způsobila i přerušení 3. rozjížďky ve druhém kole. Naštěstí vítr 
ještě zesílil a znovu odstartovaná 3. rozjížďka se dojela. Pak se však 
situace opět zhoršila a tak hlavní rozhodčí zavelel vytáhnout AP nad A a 
poslal pro tento den všechny na břeh.  
Na břehu závodníky čekala společná večeře a stali se též účastníky křtu 
nové lodi RS Vareo.  
V neděli byl podle očekávání v deset hodin vztyčen odklad. Vítr však 
postupně nabíral na síle a v jedenáct hodin byla vlajka AP stažena. 
V převážně jihovýchodním větru o síle 6 až 12 uzlů se opět podařilo 
uskutečnit 3 rozjížďky.  
Velké boje probíhaly do poslední chvíle ve třídě RS Feva, kde o prvním 
místě rozhodla až poslední rozjížďka a na shodu bodů zvítězila posádka 
Jaroslav Čermák a Petr Košťál z YC Pardubice před složenou posádkou 
Jakub Dobrý z TJ Lokomotiva a Adéla Pešková závodící za LS Brno. 
Bronzovou příčku vybojovala posádka z Českého Yacht Klubu Vojtěch 
Brož a Matouš Hlaváček. 
V lodní třídě Vareo přesvědčivě zvítězil Marek Pavlovský před Janem 
Čajníkem a Zbyňkem Vaculkou – všichni z LS Brno. 



Závodní komisi se podařilo vykouzlit z velmi těžkých podmínek moc 
hezký a kvalitní závod. 
Pořadatelé LS Brno vytvořili pro závodníky, trenéry i doprovod velmi 
příjemné prostředí a všichni si tak užili krásný prodloužený víkend. 
Děkujeme. 
 
Hana Kábová, ALT RS 
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