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Tým Atlantik minitransat
Po dlouhém období p ípravných prací na projektu Atlantik minitransat se kone n# mohou
oba jachta i, David K ížek a Daniel Vodi ka, v#novat trénink)m a p ípravám jachet na
obtížné závody.
Generálními partnery projektu se staly firmy Atlantik finan ní trhy a Cestovní
kancelá Fischer. Jachta íslo CZE 516 Davida K ížka ponese název Atlantik FT, jachta
íslo CZE 468 Daniela Vodi ky název CK Fischer.
Ob# jachty byly do 6eské republiky p ivezené 22. prosince lo7ského roku. V pr)b#hu
m#síce ledna na nich probíhaly p ípravné práce, aby byly 2. února op#t naložené na
kamión a p evezené do Slovinska do maríny Portorož, kde probíhala jejich kompletace a
první tréninky.
Chladné klima ve Slovinsku nep álo pozvolným za átk)m a naši jachta i se s plavbou na
svých lodích seznamovali p i silném v#tru. Rychlost v#tru jen z ídkakdy klesla pod 25 uzl)
(cca 50 km/h) a teplota nestoupala nad 6° C. Jachty od po átku prokazovaly skv#lý
rychlostní potenciál. Již p i prvních trénincích pluly na vlnách ve skluzu rychlostmi nad 12
uzl), což je rychlost, jíž málokdy dosáhnou jachty dvojnásobné velikosti. P i tréninku a
kompletaci lodí pomáhala našim jachta )m dvojice zkušených slovinských závodník)
Andraz Mihelin a Kristian Hajnsek, kte í v lo7ském roce úsp#šn# absolvovali závod Transat
6,50.
První tréninky sloužily p edevším k d)kladnému seznámení s jachtami a k vylad#ní
drobných nedostatk). První plavby v pro jachting mimo ádn# nízkých teplotách byly velmi
náro né, závodníci však musejí být na t#žké podmínky p ipravení. V chladném po así jim
pomáhá i kvalitní funk ní prádlo od eské firmy Moira a jachta ské oble ení Aigle.
Po týdnu na mo i se naši závodníci vrátili do 6eské republiky, aby projekt Atlantik
minitransat p edstavili na každoro ním setkání námo ních jachta ) v Libštát#, kde o
prezentaci projevila velký zájem odborná jachta ská ve ejnost.
Na další tréninkovou plavbu vypluli naši jachta i 2. b ezna. Vedla ze slovinské Portorože do
maríny Kremik v Chorvatsku, nedaleko Šibeniku. Oba jachta i vypluli spole n# na lodi
Atlantik FT. P edpov#G nebyla ideální, to však nemusí být ani p i závodech, na n#ž se
chystají. Klidná no ní plavba byla náro ná p edevším kv)li teplot# blížící se nule. Ráno se
za al zvedat vítr z jihovýchodu, tedy proti sm#ru plavby. Ješt# než sta il výrazn# zesílit,
rozhodlo se pro hru s lodí hejno delfín), kte í jachtu doprovázeli plných 30 minut.
Vítr však sílil. Postupn# se p idával i déšI. Viditelnost se snížila na pouhých 0,5 míle (cca 1
km). Plavba v oblasti plné ostrov) a ob asných m#l in je za takové viditelnosti náro ná.
Vítr stále sílil a brzy dosáhl rychlosti p es 35 uzl) (cca 70 km/h). LoG si však i v silném
v#tru vedla výborn#. S nadcházejícím soumrakem zamí ila posádka do maríny Šimuni na
ostrov# Pag. Druhý den se vítr oto il na obávanou bóru a jeho rychlost vzrostla až na 150
km/h.
Na další plavbu se Atlantik FT vydal až ve chvíli, kdy rychlost v#tru zeslábla pod 45 uzl)
(80 km/h). Plavba dále na jih byla rychlá, ale náro ná. Silný vítr strhával epice vln a vodní
t íšI létala vzduchem. Jachta i byli stále zalévaní vlnami a teplota vzduchu jen mírn#

stoupla nad 0° C. Na nejmenší možné plachty jachta let#la po vlnách rychlostí 15 uzl).
Až ve chvíli, kdy vítr mírn# zeslábl, bylo možné zv#tšit plochu plachet. Rychlost lodi se
ješt# zvýšila a p i surfování z vln dosahovala až 17 uzl). Na palub# se oba jachta i stále
pohybovali p ivázaní, pád p es palubu by m#l v nízkých teplotách nejspíše fatální následky.
Boj s v#trem skon il až s nadcházející nocí, kdy jachta i dopluli do maríny Kremik.
Atlantik FT m#l v té chvíli za sebou 190 mil (cca 360 km) plavby v mimo ádn# náro ných
podmínkách, které jachta i skv#le zvládli. Na mo i nepotkali jedinou loG, což jen potvrzuje
náro nost podmínek.
O týden pozd#ji se na stejnou plavbu vydala jachta CK Fischer. Nyní již byla p edpov#G
po así lepší a plavba také výrazn# klidn#jší. Daniel Vodi ka se dokonce dvakrát zastavil v
bezv#t í. I za slabého v#tru však jachta dosahovala rychlosti až 11 uzl) a stejnou
vzdálenost tak CK Fischer uplula za 34 hodin.
Nyní bude t eba ob# jachty p ipravit na náro nou, více než 1000 mil dlouhou sólovou
kvalifika ní plavbu do Francie, kterou je nutné absolvovat p ed ú astí v regatách na
Atlantickém oceánu.

Generální partne i projektu
Atlantik finan ní trhy

ATLANTIK finan ní trhy, a.s. (ATLANTIK FT) je vedoucí nezávislý obchodník s cennými
papíry s více než jedenáctiletou tradicí. Spole nost poskytuje od svého založení maklé ské
služby domácím a zahrani ním klient)m z ad institucionálních investor) a fyzických osob.
ATLANTIK FT je lenem a akcioná em Burzy cenných papír) Praha, a.s.
ATLANTIK FT je držitelem licence ud#lené Komisí pro cenné papíry, jež ho oprav7uje k
poskytování všech investi ních služeb na kapitálovém trhu v etn# obchodování se
zahrani ními cennými papíry.
ATLANTIK FT je lenem profesního sdružení Asociace pro kapitálový trh (AKAT), které
sdružuje nejvýznamn#jší obchodníky s cennými papíry na eském kapitálovém trhu. Cílem
AKAT je rozvoj, standardizace a popularizace kapitálového trhu v 6eské republice.
ATLANTIK FT je sou ástí akciové spole nosti K&K Capital Group (KKCG). Na p elomu let
2001/2002 došlo k navýšení základního jm#ní o 90 mil. K na kone ných 141 mil. K , což
iní ATLANTIK FT nejlépe kapitálov# vybavenou nebankovní spole ností na eském trhu.

Cestovní kancelá Fischer

Cestovní kancelá Fischer je jeden z nejv#tších touroperátor) v 6eské republice s více než
100 000 zákazníky. Specializuje se na vysoce kvalitní výjezdovou turistiku. V nabídce jsou
zájezdy do širokého portfolia p ímo ských destinací po celém sv#t#. Od po átku svého
p)sobení na eském trhu se Cestovní kancelá FISCHER opírá o osv#d ené klientské
principy, mezi které pat í zejména:
1.kvalita, rychlost a profesionalita
2. spolehlivost a jistota
3. osobní p ístup k zákazník)m
4. odborná znalost
5. nové vize v oblasti cestovního ruchu
6. zna ka CK FISCHER jako synonymum t#chto hodnot

Hlavní prioritou vedení spole nosti je tyto principy neustále rozvíjet a prosazovat jejich
uplat7ování na všech úrovních firmy a u obchodních partner). S kapitálovým vstupem
nového majoritního vlastníka spole nosti K&K Capital Group a. s. do všech spole ností
skupiny FISCHER v roce 2003 bude Cestovní kancelá FISCHER zvyšovat a rozši ovat
kvalitu služeb, které budou ur ené i pro náro nou klientelu. Znalosti trhu a pot eb
zákazník), podpo ené finan n# silným majoritním vlastníkem, jsou jen další zárukou její
dlouhodobé stability. Strategickým cílem Cestovní kancelá e FISCHER je upevnit svou
pozici na eském trhu a formou atraktivní nabídky zájezd) oslovit co nejširší skupinu
zákazník). Stále v#tší význam je v#nován zejména turistice profesní, incentivní a tvorb#
zájezd) dle individuálních p edstav a p ání klient).

Co je Transat 6,50
Závod Transat 6,50 je sólový závod p es Atlantský oceán, startuje ve Francii na západním
pob eží a kon í v Brazílii v Bahii. Délka závodu je 4200 mil, tedy cca 8000 km. Jedinou
zastávkou na trase jsou Kanárské ostrovy, kde si závodníci odpo inou po divoké plavb# z
podzimní Evropy. Jak lidé, tak lod# pot ebují na ostrovech všechen as v#novat odpo inku
a opravám. Delší ást plavby je teprve eká.
Po startu z Kanárských ostrov) poplují jachty nejprve v pasátu severní polokoule. Na cest#
k rovníku je však eká velká komplikace. Musejí proplout pásmem, které se nazývá
Doldrums, neboli Rovníkové tišiny. 6eský název je matoucí, k tišinám má tato oblast
daleko. Zde se setkává pasát severní a jižní polokoule. Slabý vítr všech sm#r) zde
mnohokrát za den p erušují silné bou e. Je to navíc místo, kde se rodí ni ivé hurikány
mí ící k americkým b eh)m.
V oblasti Doldrums jsou na vy erpané závodníky kladeny mimo ádné požadavky, spánek je
zde tém# vylou en, stále je t eba pracovat s lodí, sledovat po así.
Na rovníku se startující dostávají do pasátu jižní polokoule. Po así se sice uklidní, o to více
však na závodníky doléhá únava. U brazilských b eh) p ichází šalebný pocit blízkého cíle.
Nedostatek spánku si zde asto vybírá svou da7. Není nouze o zlomené st#žn#, jachta i
jen st#ží dokáží potla it nakumulovanou únavu.
Závod se jezdí každý lichý rok a na startu se objevuje více než 70 startujících z celého
sv#ta. Již od svého vzniku je Transat 6,50 vstupní branou mezi špi ku sv#tového sólového
jachtingu. Ú astnila se ho taková jména jako Bruno Peyron (absolutní sv#tový rekordman
v plavb# kolem sv#ta), Michel Desjoyeaux (dnes nejlepší sólový jachta sv#ta) nebo Ellen
MacArthur (držitelka rekordu v sólové plavb# kolem sv#ta). Jen výjime n# se ve sv#tové
elit# objeví jachta , který se Transatu 6,50 nezú astnil.
Na jakých lodích se pluje
Závod se pluje na závodních speciálech, které jsou dlouhé pouhých 6,50 metru, jejich
výtlak je 1000 kg. Výška v podpalubí zdaleka nedosta uje k tomu, aby se zde dosp#lý muž
postavil. Pohyb po ty ech je tím nej ast#jším. Život na lodi navíc mimo ádn# znesnad7ují
prudké pohyby jachty na vlnách. Na záv#sném va i i lze oh át maximáln# konvice vody.
Va ení nep ipadá v úvahu.
Jachty Transat 6,50 jsou velmi p eplacht#né, plocha plachet odpovídá lodím dvojnásobn#
v#tším, které mají až tyrnásobný výtlak.

Plachty jsou motorem plachetnic. Ohromná plocha plachet d#lá z lodi Transat 6,50 n#co
jako v)z Formule 1 na mo i. Malou loG žene skluzem po vlnách a sebemenší zaváhání
kormidelníka m)že být pro jeho další pokra ování v závodu osudné. Závodní speciály
neodpoušt#jí chyby.
Aby bylo možné se b#hem závodu alespo7 trochu vyspat, je na palub# instalován
autopilot. Elektrickou energii pro jeho provoz a provoz ostatních naviga ních p ístroj)
zajišIují solární panely. Po celou dobu plavby tak startující využívají pouze elektrickou
energii z obnovitelných zdroj). Plavba na jacht# Transat 6,50 tak žádným zp)sobem
nezne išIuje p írodu.
Spánek
Všechny sólové závody jsou mimo ádn# fyzicky náro né. Jedním z d)vod) je i nedostatek
spánku. Transat 6,50 je v tomto sm#ru extrémní. Tyto malé, ale mimo ádn# rychlé lod#
kladou na závodníka nejv#tší nároky. Spí se ve velmi krátkých intervalech, asto jen kolem
10 minut, celková doba spánku za den se pohybuje mezi 3 a 4 hodinami, ve výjime ných
p ípadech závodníci nezamhou í oka po dobu 48 hodin. K tomu, aby bylo možné takto
vzniklou únavu p ekonat, je nutné extrémní spánkový rytmus ve spolupráci s odborníky
trénovat.
Spolehlivost
P i sólovém jachtingu je jachta odkázán jen sám na sebe, své znalosti a schopnosti. To se
týká i technického stavu lodi. Proto vše na palub# musí být maximáln# spolehlivé. Jiné než
nejlepší za ízení tu nemá místo, vše musí být pod stálým dozorem. I sebemenší defekt
m)že ohrozit dobré umíst#ní v závodu. Proto nedílnou sou ástí celé kampan# je i neustálá
kontrola technického stavu lodi. Zde není prostor na kompromisy. Divoké mo e dokáže
najít i tu nejmenší slabinu.
P íprava
Na závod se tým Atlantik minitransat bude p ipravovat již od zá í tohoto roku, kdy
zahájí p ípravu meteorologickou a úpravu spánkového režimu. Intenzívní tréninky budou
probíhat v zimních m#sících ve St edomo í, na ja e se jachta i p esunou na Atlantik. Od
jara 2006 se tým bude zú ast7ovat závod) lodí stejné t ídy ve Francii. Po ítá se též s
ú astí na eských a slovenských závodech v Chorvatsku.
Zimu 2006/07 stráví tým op#t ve St edomo í, kde bude pokra ovat zimní p íprava. V
pr)b#hu roku 2007 je v plánu dolad#ní jachty na hlavní závod a ú ast v dalších regatách.
Na za átku zá í se již Atlantik minitransat p esune na start Transatu 6,50.
Tým Atlantik minitransat
Jachta i
David K ížek, CZE 516 Atlantik FT
Závodnímu jachtingu se v#nuje od 10 let, ale jinak tento sport provozuje již od raného
d#tství. Za svoji kariéru získal 16 medailí z Mistrovství 6R v r)zných lodních t ídách.
Zú astnil se celé ady zahrani ních závod) (6x Mistrovství sv#ta a 8x Mistrovství Evropy).
Je lenem SECTOR No Limits týmu, sdružení nejextrémn#jších sportovc) sv#ta.

V letech 1997 – 1999 absolvoval spole n# s Patrikem Hrdinou (2x OH Windsurfing)
olympijskou kampa7 v lodní t íd# 49er a v roce 1999-2000 v pr)b#hu p)l roku 2x p eplul
Atlantik. Jedenkrát na ultralehkém nafukovacím mini katamaránu SECTOR.
Je lenem jachta ského týmu RODOP, který t ikrát v ad# zvít#zil na 6eské námo ní rallye.
Má závodní a trenérské zkušenosti s celou adou plachetnic, aI už olympijských, nebo
neolympijských. V poslední dob# se stále více v#nuje námo nímu jachtingu. V posledních
letech navíc jezdil taktické závody v team a match racingu – bronz z mistrovství Evropy
2004.
6ty i roky byl profesionálním trenérem jachtingu ve Sportovním centru mládeže p i YC
CERE. Podílel se na olympijské p íprav# týmu Musil – Dan#k ve t íd# 470. Státní trenér na
ISAF Youth World Championship 2002 v Kanad# a 2003 na Madei e. V roce 2005 státní
trenér eské representace (Finn a Laser). Sou asný trenér Lenky Šmídové a Elizabeth
Kratzig. D íve trenér Lenky na Evrop# v závodech sv#tového poháru, na MS 2004 a na
Letních olympijských hrách 2004 v Athénách, kde získala st íbrnou olympijskou medaili.

Daniel Vodi ka, CZE 468 CK Fischer
S jachtingem za ínal relativn# pozd#, až v 17 letech. Již od po átku se v#noval výhradn#
jachtingu námo nímu. Od roku 1995 pracuje jako charterový kapitán pro nejr)zn#jší
charterové spole nosti, navíc se zabýval údržbou a opravami jachet. T ikrát absolvoval
plavbu p es Atlantický oceán ve funkci kapitána. Plul na mnoha dalších mo ích a oceánech,
nap íklad po celém St edomo í, v kanálu La Manche, Karibském mo i nebo Indickém
oceánu. Celkov# má za sebou již tém# 60 000 námo ních mil, tedy dohromady více než
dvojnásobek obvodu Zem#.
Daniel Vodi ka je též instruktorem námo ního jachtingu jmenovaným Ministerstvem
dopravy a spoj) 6R, držitelem oprávn#ní A, tedy Yachtmaster Ocean. Od roku 2000
spolupracuje s n#kolika asopisy. Je stálým spolupracovníkem asopisu Yachting revue,
kde má na starosti monitorování sv#tových jachta ských závod), testování jachet, dodává
odborné lánky o meteorologii a vybavení jachet. Navíc je externím spolupracovníkem
Hospodá ských novin a asopis) Playboy a Dovolená. V roce 2003 obsadil 4. místo v 6eské
námo ní rallye – Mistrovství 6R v námo ním jachtingu, pravideln# se ú astní Velikono ní
regaty, kde obsadil 4., 2. a 1. místo.
Realiza ní tým
PR – Evžen Starý – profi-connect
Reklama a propagace projektu. Zkušenosti z mnoha projekt) a kampaní. Mimo jiné též
projekt p eplavby Atlantiku na ultralehkém katamaránu SECTOR.
Technický vývoj – Ond ej Uher – CompoTech, kompletní ešení karbonových prvk),
dodavatel a výrobce st#ž7), ráhen, spinakerových p7) a veškerých uhlíkových dopl7k).
– Ian Pinnell, jeden ze zakladatel) firmy P&B. Velmi úsp#šný designér a výrobce plachet.
Jeho úkolem bude vývoj, výroba a úprava plachet pro ob# lod# týmu.

Adviser – Lenka Šmídová, st íbrná olympijská medailistka z Atén 2004,
– Martin Tr ka, úsp#šný reprezentant ve t íd# Laser, ú astník OH v Aténách,
úkolem adviser) je poradenství spojené s realizací projektu a sledování d#ní ve sv#t#
jachtingu.
Meteo team – Doc. RNDr. Josef Brechler, CSc., Katedra meteorologie a ochrany prost edí
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy,
– Ing. Petr Ondrá ek, CSc., prezident 6eské asociace námo ního jachtingu,
úkolem Meteo teamu je p íprava analýz meteorologických jev) na trase závodu a
optimalizace plavby vzhledem k momentálnímu stavu po así.
Úprava spánkového režimu – Doc. MUDr. Karel Šonka, DrSc., p edseda 6eské
spole nosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu,
úkolem docenta Šonky bude úprava spánkového režimu nutného pro samotný závod a
odborná kontrola dlouhodobé p ípravy na tento extrémní spánkový režim.
Medical – MUDr. Jaroslav V#tvi ka, léka eského olympijského týmu,
úkolem doktora V#tvi ky bude dohled na fyzickou p ípravu závodník) a optimalizace stravy
pro závod.

Více informací o projektu Atlantik minitransat na www.minitransat.cz.

