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Vyhodnocení a průběh regaty 

 

 

 

Pod Pálavskými vrchy, na největší z novomlýnských nádrží, se o prodlouženém prvním květnovém víkendu uskutečnila 

tradiční Pálavská regata. Tato jarní regata patří mezi největší jachtařské závody okruhových plachetnic u nás, letos navíc jako součást 

oslav 120 let jachtingu v Čechách (1893 – 2013)! Letošní ročník byl vypsaný pro jednoposádkové olympijské lodní třídy Finn, Laser 

Standard, Laser Radial, v současnosti již neolympijskou třídu Evropa a potřetí  také pro novou rozvíjející se akrobatickou třídu Devoti 

One Design (D-one). Pálavské regaty 2013 se zúčastnilo více než 120 závodníků z šesti evropských zemí – České republiky, Slovenské 

republiky,  Rakouska, Polska, Maďarska a Velké Británie. 

Celou regatu zachránil po jachtařské stránce hned páteční den. V pravé poledne byl start regaty za slabšího větru 3 m/s, 

který celé odpoledne sílil a v poslední čtvrté rozjížďce dne dosahoval místy až 8 m/s. Odjely se 4 velmi kvalitní rozjížďky za oblačného 

a spíše chladného počasí. 

Sobota pak byla esencí pravého léta. Slunce svítilo od rána, bohužel vítr neprokazoval ani minimální aktivitu a hned 

dopoledne bylo jasné, že tento den sportu zvanému „jachting“ příliš nakloněn nebude. Na sobotní večer byl připraven společenský 

program s jídlem a skvělou živou muzikou ostravské skupiny LORD. K dobré atmosféře přispěla rovněž přítomnost Red-Bull stanu. 

Došlo k setkání několika jachtařských generací a důstojnému naplnění společenské části regaty. 

V neděli vydrželo letní počasí a dopoledne i foukalo. Plánovaný start páté rozjížďky byl dodržen, bohužel vítr postupně 

slábnul a umožnil dokončit rozjížďku jen třem třídám: D-One, Finn a Laser Standard. Pro tyto lodní třídy tak určilo pořadí 5 rozjížděk, 

pro zbývající třídy Laser Radial a Evropa jen páteční čtyři. Nejúspěšnějšími Pálavské 2013 se stali: 

….v nejpočetnějším poli závodníků, lodní třídě Evropa, zvítězil Marek Směšný, nejlepší ženou byla celkově čtvrtá Petra 

Šmídová, ve Standardech triumfoval a loňské vítězství obhájil Jan Čutka, v Radiálech byla nejúspěšnější Martina Bezděková. 

V početném poli v lodní třídě Finn vystoupil na nejvyšší stupínek Tomáš Vika a v D-one se radoval z vítězství Petr Fiala. 

Ještě před vyhlášením nejlepších jachtařů proběhlo v rámci oslav ocenění osobností spjatých s Pálavskou regatou – od 

rozhodčích, přes pořadatele a důležité sponzory. 

Pořadatelský tým tamějšího Jachtklubu Dyje Břeclav v čele s prezidentem klubu Jiřím Krabičkou, ředitelem regaty Janem 

Chlupem, hlavním rozhodčím Karlem Lukschem, protestní komisí vedenou Martinem Soušek a záchranářským týmem Stani Hrdličky, 

tak v nedělním odpoledni mohl s úsměvem a poděkováním ukončit tuto jarní jachtařskou regatu pod Pálavou. Domnívám se, že 

regata byla důstojnou součástí oslav 120 let v naších zemích. 



Pálavská děkuje všem, kteří ji podpořili a umožnili tuto tradiční jarní mezinárodní regatu uskutečnit. Samozřejmě velmi 

děkuji všem závodníkům a pořadatelům, jejichž účasti si vážím a děkuji za ní. 

Stále platí jasný imperativ: Jachting je krásný sport a přeji nám všem, abychom u něj co nejdéle vydrželi! 

 

Zdeněk Chlup, Foto: Martin Haleš, Logo Pálavské 2013: Martina Švancarová 

E-mail: info@palavska.com 

V Brně, 05/2013 

 

 

Příloha: Výsledková listina regaty 
 

 

 

 
 



 

 

120 LET JACHTINGU V ČECHÁCH 
 
 
 

1893  Josef Rössler – Ořovský zakládá v Praze na Vltavě první jachetní klub v Čechách – Český Yacht Klub. 

1895 První závody jachet. Závodu se zúčastnilo pět lodí. 

1924 Eduard Bürgermeister se roku 1924 jako první Čech účastní Olympijských her v Paříži. 

1935 První česká mezistátní regata v Praze „O pohár pražského primátora Baxy“ 

konec 40. a začátek 50. let 

 Vznikají další kluby v Plzni, Brně, Máchově jezeře a Litoměřicích. 

1972 Richard Konkolski obeplul jako osamělý jachtař zeměkouli.  

1993 Jedna z největších regat v historii jachtingu u nás – Jubilejní regata 100 let jachtingu v Čechách 

2004 Lenka Šmídová získala stříbrnou olympijskou medaili v lodní třídě Evropa na hrách v Aténách. 

2007 
David Křížek se jako první Čech kvalifikoval na legendární závod osamělých mořeplavců Transat 6,50 (La 
Rochelle FRA - Salvador de Bahia - BRA), kde získal bronzovou medaili 

Od začátku 21. století 

 
Postupně se obnovuje systematická výchova mladých jachtařů. Nejdelší novodobou tradici 
v pravidelných trénincích mají v Brně a také v Praze.  

2013 
Pálavská regata 2013 – 120 let jachtingu v Čechách. Nechť je dalších 120 let jachtingu v naší zemi 
úspěšných. 

 

 
 

 

Jachting je o… 
 

…kamarádství, větru, vlnách, zapadajícím a vycházejícím slunci na obzoru, o tichu, o souznění s přírodou, o krásných večerech na lodi, v klubovnách anebo 

ve dřevem vonící dílně. 

 

…závodech, regatách, šampionátech, mistrovstvích a olympiádách. 

 

…začínajících jachtařích předškolního věku po zkušené námořní vlky obeplouvající zeměkouli, o opálených dívkách na bílých lodích. 

 

…chytrých takticích, radiotelegrafistech, navigátorech, o znalcích počasí a vod, ale také o šikovných rukou, konstruktérských vědomostech a improvizačních 

schopnostech. 

 

…nekonečném cestování mezi jednotlivými závody, o nekompromisních a tvrdých sportovních soubojích, o napětí, nervozitě a vypětí, fyzickém a psychickém 

vyčerpání, ale také o 

 

…horečném technickém vývoji počínaje kevlary, karbony apod. a konče super výkonnou počítačovou technikou. 

 

…rozběsněných vlnách, zuřícím počasí, boji o záchranu života, o zlomených stěžních, roztrhaných plachtách a potápějících se lodích. 

 

…především o krásném sportu na rybnících, přehradách, jezerech, mořích a oceánech, o sportu ve vedrech u pobřeží Afriky nebo o sportu v ledové tříšti na 

severním Baltu. 

 

To všechno je jachting. Jachting je životní styl. 

 

 
 

                    
 


