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Tým Atlantik minitransat
Nový rekord eské a Slovenské republiky
David K ížek na lodi Atlantik FT
24 hodin a 26 minut
Dne 4.dubna ve 12:49 odstartovaly ob jachty týmu Atlantik FT a CK Fischer k rekordní
plavb na trase Žirje-Palagruža-Žirje. P*edpov + slibovala vítr o rychlosti až 90 km/h. P*ed
závodníky bylo 170 námo*ních mil rozdivo1elého Jaderského mo*e.
Na startu nebylo po así nejideáln!jší. Slabý vítr s lod!mi jen zlehka pohyboval. Rychlost
jachet nedosahovala 5 uzl( (cca 10 km/h). Na st!žních byly vytaženy veliké spinakery. Ne
však na dlouho. Po 2 hodinách vítr znenadání zesílil na více než 50 km/h. Ob! lod!, Atlantik
FT a CK Fischer, m!ly potíže se stahováním velikých spinaker(. Rychlost jachet vzrostla na
10 uzl(.
Po chvíli se vítr ustálil na 45 km/h. Na st!žn! vylétly malé spinakery. Rychlost stoupala až k
hranici 13 uzl(. Tuto rychlost lod! držely až do setm!ní.
Ve tvrtin! cesty na jacht! CK Fischer prasklo lano držící elen, na kterém je upevn!n
spinaker. Spinaker musel dol( a plavba dále byla již bez šance na dosažení rekordního asu
ukon ena.
K Palagruže pokra oval plnou rychlostí David K:ížek na lodi Atlantik FT. Surfoval po vlnách
až do p(lnoci. Když se blížil k oto nému bodu, vítr se za al stá et a slábnout, p:esn! podle
p:edpov!di. Zdálo se, že na asování pokusu o rekord se poda:ilo výborn!. Po oto ení
Palagruži vítr na dv! hodiny utichl. Atlantik FT se houpala ve vlnách.
Vítr op!t za al rychle sílit v 03:00. David K:ížek znovu vytáhl na st!že> spinaker. Rychlost
stoupala a ráno již m!l David za sebou ¾ plavby. Vítr stále zesiloval a p:ed cílem již foukal
rychlostí 60 km/h. David p:esto spinaker nestáhl, snažil se dostat pod hranici 24 hodin. To se
mu nakonec nepoda:ilo i když maximální rychlost lodi v záv!ru dosahovala dokonce 16,4
uzle podle GPS.
Rekord Beské a Slovenské republiky na trase Žirje – Palagruža – Žirje má nyní hodnotu 24
hodin a 26 minut. Bude zajímavé sledovat, za jak dlouho se poda:í n!které z v!tších jachet
tento rekord p:ekonat. Jist! to nebude v sólové plavb!. Ten bude David ur it! držet dlouho.

Osobní zážitky nového rekordmana
Byla to moje první v!tší sólová plavba a s asem jsem velice spokojen. V noci, když vítr ustál
na tém!: t:i hodiny, tak jsem myslel, že celkový as nebude dobrý, ale p:išlo silné Yugo a loI
doslova let!la. V jednu chvíli to vypadalo, že se dokonce vejdu do 24 hodin. To byla velká
motivace a tak jsem vypnul, už tak unavený mozek, a let!l jsem stále s genakrem. Když m!li
nárazy v!tru 15m/s, tak jsem dal první ref na hlavní placht!. Nakonec jsem v nárazech 18m/s
a stále sílícím v!tru musel rezignovat a genakr šel dol(. T:i spinouty byly varovné. I tak si
myslím, že celkový as 24hodin a 26 minut je super. Je t!žké let!t v noci po tm! 12 uzl( a
ješt! ob as p:edat :ízení autopilotu, aby lov!k mohl jít alespo> na záchod. To, že jsem jel i

p:es 16 uzl( jsem si p:e et až v pam!ti GPS. V takové situaci není na sledování budík( v(bec
as. T:ikrát m! doprovázeli i delfíni. Rychlá malá loI je pro n! asi dobrá atrakce.
Kuriózn! nejt!žší ást plavby m! ekala cestou z cíle do p:ístavu v Kremiku. Bylo to pouhých
9Nm, ale proti v!tru jsem se probíjel p!t hodin. Obrovské vlny a vítr až 23m/s. Alespo> jsem
si vyzkoušel oranžovou bou:kovou kosatku a t:etí ref na hlavní placht!. V marin! jsem p:istál
jen na plachty, protože záv!sný motor byl n!kde v lodi pod nánosem placet. Všechno m! bolí,
ale stálo to zato. TeI je :ada na vás. Zvládne to n!kdo pod 24 hodin?
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