
Mistrovství ČR kajutových lodí na Vranovské přehradě 2012 
 
   O tomto víkendu proběhlo velmi podařené mistrovství kajutovek premiérově na 
Vranovské přehradě. Většina lodí přijela už ve čtvrtek a páteční ráno bylo pouze pro 
pár opozdilců. Sešlo se celkem 28 lodí všech možných typů. Největší zastoupení měly 
lode Skippi 650 (celkem 4 lodě - Igora Štěrby, Jindry Culka, Petra Dumka a Braňa 
Zobani), další nejpočennější skupinou byly Saturny (celkem 3 a nejrychlejší byl 
Saturn Edy Procházky a nejvzdálenější účastník až ze Zemplínské Šíravy (kousek od 
Košic) – Luboše Kureje). Největší lodí pak byl Maxus 28.  
   V pátek po poledni po nezbytných náležitostech (hymna atd) se vyrazilo na vodu. V 
plánu byly 4 rozjížďky a uskutečnily se nakonec 3 ve velmi příznivých podmínkách 
občas na velmi silém větru. Rozjíždky měly velmi podobný průběh. Prakticky ihned 
po staru se ujala vedení loď Tyvado (T-boat 750 - Segafredo tým Aleše Hrdiny) a pak 
boj mezi lodí Altea (Melges 24 – na kormidle s Broňou Vavřinou) a lodí Testudo 
(Café 24R – na kormidle s Pavlem Brožkem). Do tohoto boje občas zasahovala loď 
Tajana (Skippi 650 – na kormidle s Igorem Štěrbou). S odstupem pak bojovaly lodě 
Audi (Majestic 24), Snowy 4 (Saturn 23 GT) a slapští akademičtí matadoři s loděmi 
Skippi 650 (Performance s Jindou Culkem a Blue Peter s Petrem Dumkem). Všechny 
rozjížďky dopadly prakticky stejně – 1.Tyvado, 2.Altea, 3. Testudo, 4. Tajana.         
   Poslední rozjížďku okořenila převrácením loď Hanička (Spark 550 výrazně 
upravovaný Martinem Fialou).Večer proběhl večírek s country skupinou a Budvarem. 
V sobotu ráno byla odstartována, i přes velmi slabý vítr, dálková rozjíždka – závod o 
pohár starosty města Znojma. Výstřelem z děla přítomných vojáků napoleonovy 
armády začal pro mnoho posádek několikahodinový souboj s bezvětřím a ostrým 
sluncem.  Ihned po startu šla do vedení loď Tyvado a za ní začal ostrý boj mezi 
loděmi Altea, Testudo, Snowy 4, Audi, BluePeter, Performance, KF-1 (Skippi 650 
Braňa Zobaie) a Hanička. Tyvado nedala nikomu šanci a vládla celému závodu, po 
první třetině pak odskočila i loď Testudo takticky skvěle vedená Maposem. Tyto lode 
si i v cíli rozdělili 1 a 2 místo. O ostaní místa pak byl obrovský boj, kde místní 
(Snowy4, Hanička a Tajana) ukázaly, že to mají najeté. V cíli pak bylo pořadí: 
1.Tyvado, 2. Testudo, 3. Snowy4, 4.Tajana, 5. Hanička, 6.Altea, 7.Audi, 
8.Performance, 9.BluePeter. Večírek se opět vyvedl – skvělá kapela, pivo teklo 
proudem. 
   V neděli to vůbec nevypadalo, že se něco pojede, protože větru se vůbec nechtělo na 
vodu z moravských vinic. Nakonec se kolem 11 lodě vydaly na trať ve velmi 
proměnlivém větru. Tyvado opět ujelo už na startu a pak se rozhořel boj mezi loděmi 
Altea, Testudo a Tajana – ve hře byla “bedna”. Testudo totiž musela předjet Alteu o 2 
umístění, což díky vynikajícímu výkonu Tajany ve 2/3 závodu tak vypadalo. Silný 
poryv, který však Altea v závěrečném kole rozjížďky na genakr zužitkovala, 
znamenalo 2 místo pro Alteu (2 i celkově) a 3 pro Testudo (3 i celkově).  
   Výsledky zde…. Na Tajanu zbyla medaile bramborová. Vyhlášeny byly i výsledky v 
typovém hendikepu ČSJ, ale zde bylo mnoho diskuzí nad správností výpočtů v tomto 
hendikepu (započítávání čelenu apod). Vítězem v hendikepu byla loď Snowy4 před 
Tritonem  (Cafe24C) a Milinou . Výsledky tam… 
   MČR kajutových plachetnic se letos opravdu povedlo díky nezlomné vůli 
organizátorů (zde hlavně díky motoru všech aktivit Edy Procházky). Můžeme si jen 
přát taková další… 
 
     Jíra Havel, Brno, 24.6.2012 


