
Jachtařská  liga  III  Lipno  
Poslední závod třídílné série Jachtařské ligy se jel na Lipně. Program začal tréninkem ve čtvrtek 
10. srpna. Od pátku 11. až do neděle 13. srpna pak probíhaly samotné závody. Jako 
v přechozích závodech Ligy organizátoři připravili 6 stejných plachetnic Melges 24, na kterých se 
o vítězství v závodě utkalo 12 týmů z celé České republiky. Organizátor soutěže Yachting 
Holidays s hlavními partnery RODOP a ICZ vytvořili pro závodníky tradičně dobré podmínky. 
Pivovar HOSTIVAR zajistil nápojový servis po celou dobu závodu.  
Týden před závodem se začalo rýsovat pravé Lipenské počasí. Díky sychravé podzimní 
předpovědi se z účasti odhlásilo mnoho rodinných příslušníků. Divácká účast tak byla o poznání 
nižší než tomu bylo v předchozích závodech Ligy v Praze a Brně. Studené a deštivé počasí bylo 
ale vynahrazeno slušnou porcí větru a závodníci najezdili na vodě slušnou porci motohodin. 
Organizátoři na břehu Lipna postavili Hlavní stan závodu - velký párty stan s lavicemi a stoly, 
reprodukovanou hudbou a občerstvením. Zázemí závodu poskytnula první den Loděnice Lipno 
Honzy Zídka, v dalších dnech vyráželi závodníci na vodu z Landal Mariny Lipno. Honza Kotisa se 
postaral o živé komentáře k průběhu závodu a organizoval výměny posádek. Závodníci 
nastupovali podle rozpisu na jednotlivé rozjížďky a z vody přijížděli střídající posádky nabrat síly 
do dalších rozjížděk. Výsledky se hned zapisovaly na výsledkovou tabuli a jednotlivé týmy tak 
mohli sledovat svoje průběžné pořadí. Závodníci dostali každý den oběd a celý den mohli 
doplňovat ionty nízkostupňovým pivem HOSTIVAR.  
Pátek byl ve znamení velmi chladného, deštivého počasí se silnými bouřkami, hromy a blesky, ve 
kterém nebylo možné jít z bezpečnostních důvodů na vodu. Závodníci čekali na zlepšení počasí v 
restauraci Loděnice Lipno Honzy Zídka a venku zuřila jedna bouřka za druhou. Někdo ze 
závodníků přinesl historku o dobré a špatné zprávě - dobrá byla, že přestává pršet, a špatná, že 
začíná sněžit. Nakonec na tento scénář těsně nedošlo a zůstalo u pořádné várky krup a potoků 
valících se všude kolem do Lipna. Kolem čtvrté se počasí umoudřilo, závodníci šli na vodu cca v 
půl páté a do tmy stihli osm krátkých rozjížděk. V prvním dnu ještě nebylo uzavřeno celé kolo 
rozjížděk a pořadí se počítalo průměrnými dojezdy. Nejlíp se dařilo posádce hlavního partnera 
závodu RODOP ICZ Martina Trčky, kteří závod zahájili třemi jedničkami. Průměr 2 body na 
rozjížďku a druhé průběžné místo patřilo Petru Fialovi s týmem YC Neratovice. Třetí příčku držel 
zkušený závodník na Melges 24 Fedor Kubeš z týmu LS Brno Marduk s průměrným ziskem 2,33 
bodů na rozjížďku.  
V sobotu bylo hodně zima a nad Lipnem se valila nízká oblačnost. Když se na Lipně řekne nízká, 
tak to znamená tmavé mraky ve výšce 100-150 metrů, něco jako když je v nížinách sychravý 
podzim. K tomu naštěstí foukal pěkný vítr 6 m/s s nárazy přes 10 m/s, takže byla sobota 
jachtařsky výživná a došlo i na pár skluzů. V sobotu se toho odjelo relativně hodně, jezdilo se od 
půl jedenácté do pěti odpoledne a celkově závodníci odjeli 16 rozjížděk. Na čelních pozicích 
došlo ke střídání prvního a druhého týmu. Na čelo se vytáhnul tým YC Neratovice a získal 
šestibodový náskok na druhý RODOP ICZ. Třetí příčka v průběžném pořadí zůstala týmu LS 
Brno Marduk. O bod za třetím týmem čekal na svoji příležitost další posádka Lodních Sportů – LS 
Brno (Miro Baran).  
Nedělní předpovědní modely neukazovaly nic povzbudivého, foukat měl velmi slabý vítr a občas 
mělo zapršet. Nakonec počasí mile překvapilo, jednak foukal postupně sílící vítr, který kulminoval 
na 6-8 m/s, druhak ubývalo oblačnosti a stoupala teplota. V těchto podmínkách závodníci odjeli 
dalších 12 rozjížděk. Při odpoledním balení lodí a nástupu pak panovalo vyloženě letní krásné 
jachtařské počasí. Posádka Martina Trčky RODOP ICZ zlepšila svoji výkonnost a znovu 
atakovala vítězství v závodě. Nakonec nebyli úspěšní a skončili o dva body druzí. První místo 
v závodě i přes několik horších dojezdů uhájil Petr Fiala s YC Neratovice. V neděli se výrazně 
lépe dařilo týmu LS Brno Miro Barana. Ti se díky lepším dojezdům posunuli na celkové třetí místo 
a na Fedora Kubeše (LS Brno Marduk) zbylo až čtvrté místo. 



Závod uzavíral celou sérii jachtařské ligy vyhlašovanou jako Mistrovství České Republiky. 
Mistrem ČR pro rok 2017 se stal tým YC RODOP ICZ Martina Trčky, vícemistry ČR se stal tým 
LS Brno s Mirem Baranem a bronzovou medaili vybojoval JK Truc Plzeň Radka Smetany.  
Jachtařská	  liga	  2017	  se	  vydařila,	  na	  konci	  stojí	  více	  jak	  60	  nadšených	  závodních	  jachtařů	  z	  12	  týmů.	  
Všichni	  se	  těší	  na	  další	  ročník	  tohoto	  populárního	  jachtařského	  formátu	  na	  plachetnicích	  Melges	  24	  
sponzorovaných	  partnery	  RODOP	  a	  ICZ.	  	  


