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Mezinárodní závod a závod Poháru ČR 2018 pro lodní třídy Laser Standard, Evropa a Finn 

World Sailing Ranking List Event 
 

Vyhodnocení a průběh regaty 
Pod Pálavskými vrchy, na největší z novomlýnských nádrží, se v posledních třech dubnových dnech uskutečnila 

tradiční Pálavská regata. Tato jarní regata patří mezi největší jachtařské závody okruhových plachetnic u nás. Letos 
byla navíc současně Mistrovstvím České republiky olympijské lodní třídy Laser Radial. Pro další jednoposádkové třídy: 
olympijské třídy Laser Standard a Finn a u nás populární třídu Evropa se jednalo o závod poháru České republiky. 
Rosničky hlásaly solidní předpověď počasí, která přilákala na Pálavu 132 závodníků ze čtyř evropských zemí – České 
republiky, Slovenské republiky, Rakouska a Maďarska. Jednalo se o jednu z nejvyšších účastí v historii Pálavské a 
zejména počty účastníků v lodních třídách Laser Radial (44), Finn (34) a Evropa (36) vytvořily početné flotily, na naše 
poměry nadstandardně vysoké. Počet závodníků v lodní třídě Laser Radial byl třetí nejvyšší u nás na Mistrovství ČR 
v historii. 

Prvním závodním dnem regaty měla byla sobota 28.4.2018. I když byl teprve konec dubna, tak pod malebnou 
vinařskou vesnicí Pavlov panovalo celý den krásné letní slunné teplé počasí a navíc foukalo. Podařily se odjet tři 
rozjížďky ve větru 3-6 m/s a po dojetí závodníků na břeh, čekalo na sportovce občerstvení. I druhý den regaty se 
naplnila optimistická předpověď, bylo léto a foukalo ještě více 5-10 m/s. Začalo se závodit v poledne a když se 
v podvečer závodníci vraceli na břeh, měli za sebou 4 krásné rozjížďky. V závěru dne byla zpestřením návštěva sličných 
Red Bull holek, která dodávala závodníkům křídla do závěrečného dne jachtařských soubojů. A také do nedělního 
společenského večera. Nejen pro závodníky, ale i celý doprovod byla připravena živá hudba v podobě skvělé kapely 
Dabljú, večeře, další množství ovoce, pochutin a pití. V rámci večera proběhla i tombola s hodnotnými cenami milých 
sponzorů regaty a také se promítaly krásné fotky z regaty od Evy Skořepové. Společenský večer vedle závodníků a 
doprovodu navštívilo i velké množství bývalých jachtařů za což jsem velmi rád, protože ambicí Pálavské regaty není jen 
samotný jachtařský závod, ale i společné setkání a popovídání jachtařů všech generací, kteří mají tento sport rádi. A 
v pondělí na Nové Mlýny dorazila Havaj. Vítr i teplota stoupali se čtvercem času a poslední den se za tropického počasí 
větru 7-15 m/s uskutečnily závěrečné dvě rozjížďky regaty. Slavností ukončení regaty se uskutečnilo v brzkém 
odpoledni za krásného slunečného a větrného počasí.  

Nejúspěšnějšími závodníky Pálavské regaty 2018 se stali: V Radiálech se závodilo o tituly Mistra republiky. Po 
devíti rozjížďkách obhájil již potřetí, a tudíž čtvrtý titul v řadě získal skvěle jezdící Jakub Halouzka. Stříbro vybojovala 
po delší době opět závodící nejlepší jachtařka posledních let Veronika Kozelská Fenclová a bronzovou medaili si odváží 
bratr mistra Jiří Halouzka.  Dorostenecký titul Mistra ČR získal Ben Přikryl před Víťou Moučkou a Mikulášem Vaszi. 
Nejhezčí tituly se rozdělovaly mezi holkami. Titul mistryně získala Veronika Kozelská Fenclová před Martinou 
Bezděkovou a bronzovou Luckou Keblovou. V olympijské lodní třídě Finn byla krásná účast 34 lodí a zvítězil vynikající 
Ruda Lidařík před loňským vítězem Jirkou Hýžou. Ceny za třetí místo putovaly do Maďarska zásluhou Petera Elemera 
Haidekkera. Evropářský triumf získal s velkým náskokem Štěpán Sivý, před druhou, v silném větru fantasticky jezdící, 
Vendy Škráčkovou a třetím Milanem Soukalem. Nejlepší trojici holek v lodní třídě Evropa vedle první Vendy doplnily 
Šárka Bauerová a prezidentka třídy Petra Ondíková. Kvalitní konkurence se sešla v olympijské třídě Laser Standard a 
těsné vítězství Štěpán Novotný před Michalem Steinerem. Třetí místo vybojoval matador této třídy a kamarád Karel 
Hrubý. Slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení regaty bylo zakončeno famózní trubkovou produkcí české národní 
hymny v podání správce klubu Mirka Kováře.   

Kladně byla hodnoceno zasílání SMS zpráv všem účastníkům, kteří o tuto službu projevili zájem, s důležitými 
informacemi týkající se průběhu a organizace závodu.  Domnívám se, že Pálavskou regatu 2018 lze hodnotit jako 
úspěšný závod. Osobně nejvíce kladně hodnotím fakt, že kvalitní jachtařská část byla doplněna o příjemný společenský 
večer a celá tato mozaika byla vyplněna velmi přátelským a lidsky hodnotným chováním závodníků a doprovodu. Za to 



osobně nejvíce děkuji a vážím si toho. Největší radost mám z toho, že si Pálavskou organizujeme sami sobě. Chci tím 
říci, že hodně z nás závodníků či rodičů pomáhají organizačně nebo finančně regatu zabezpečit. Letošní prim a velké 
poděkování patří Martinu Bezděkovi, jehož firma M.B.Keramika se stala již počtvrté za sebou největším sponzorem 
regaty, a proto považuji za správné, že se letošní tradiční jarní závod jmenuje M.B.Keramika Pálavská regata 2018. 
Neméně velkou zásluhu na tom, že se letošní ročník uskutečnil, mají: Finař Ruda Lidařík, Laserista Karel Hrubý se svým 
otcem, tradičně Evropář David Lejhanec, David Štěpán z Brna, firma TPS Centrum, společnost Lenky Žůrkové 
prodávající oblečení značky GUL a holky RedBullky. Krásné ceny pro všechny vítěze dovezly holky z Lanexu a budu rád, 
když se tato společnost více sblíží s českým okruhovým jachtingem.  

Velké poděkování patří Jihomoravskému kraji, který regatu dlouhodobě podporuje a má velkou zásluhu na 
tom, že letošní ročník byl již osmnáctým v jeho novodobé historii. Všem velké díky bez rozdílu.  A samozřejmě děkuji i 
pořadatelům: týmu tamějšího Jachtklubu Dyje Břeclav v čele s prezidentem klubu Jiřím Krabičkou, řediteli regaty Janku 
Chlupovi a jeho manželce Evě, hlavnímu rozhodčímu Ríšovi Kafkovi a jeho rozhodcovskému týmu. Protestní komisi 
vedl bezchybně Radim Vašík, dále děkuji staviteli tratě Tomáši Formánkovi, záchranářskému týmu Stani Hrdličky a 
mým kamarádům a Kačence za nezištnou pomoc na břehu i mimo něj.  V neposlední řadě je nutné ocenit všechny, 
kteří na regatu přijeli závodit, protože bez nich by důstojná regata neexistovala. Věřím a udělám vše co je v mých silách, 
abychom se na Nových Mlýnech rádi sešli i při Pálavské regatě 2019 a přidali další kapitolu do bohaté a krásné historie 
našeho společného kouzelného českého jachtingu.   

Přeji všem jachtařům krásnou sezónu 2018 a těším se na setkání u našich krásných rybníků a jezer v 
jachtařských klubech a klubovnách.   

  

Text: Zdeněk Chlup, Foto: Eva Skořepová, 

 E-mail: info@palavska.com,   V Brně, 05/2018 

 

 

                                                   
 

 

 

Fotografie zde:  

https://www.facebook.com/pg/sailingcz/photos/?tab=album&album_id=1853109688288420 

https://www.zonerama.com/zdenekmlejnek/Album/4289249 
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NAPSALI O PÁLAVSKÉ REGATĚ 2018: 
RICHARD KAFKA  

Za ALT EVROPA 
Tradiční jarní závod na Nových Mlýnech se letos, díky úternímu státnímu svátku, stal prodlouženým víkendem. 

Rok od roku je tato sportovní událost prestižnější, a tak se vždy můžeme těšit na skvěle připravený závod.  

Již týden před závodem přišla první SMS Pálavská regata, a tím došlo k navnadění nerozhodnutých závodníků 
přijet na Pálavu si zazávodit. Naše lodní třída má stále co nabídnout. Celkem přijelo 36 závodníků a všichni pomýšleli 
samozřejmě, jak jinak, něž na medaile. 

Roli hlavního rozhodčího si letos vzal na starost (evropář) Ríša Kafka a můžeme říct, že se mu to bez problému 
podařilo. Sobotní start byl naplánovaný přesně na poledne. Podmínky byly vskutku jachtařské. Slunce, vítr okolo 4-6 
m/s, a hlavně dobrá nálada panovala mezi všemi závodníky. První den se tedy odjely 3 rozjížďky, po kterých se večer 
mohl radovat Štěpán, který velel celé evropářské skupině.  

„V neděli se nedělá“ v tomto duchu vypadalo nedělní ráno. Již v deset hodin byla vyvěšena vyhláška, že start 
je kvůli nepříznivě malému větru odložen až na dvanáctou hodinu. A tak se taky stalo. Podmínky se nakonec umoudřily 
a začalo se závodit. Vítr 5-8 m/s sice dost přeskakoval, ale umožnil ujet 4 rozjížďky. Ti, kteří potřebovali po zimě umýt 
loď, to spáchali hned během závodu. Večer proběhl jako obvykle večírek s kapelou a nechyběla i hodnotná tombola. 

Pondělní předpověď vypadala velice slibně. Všichni věděli, že to bude bolet. Hned od ranních hodin bylo 
zřejmé, že pondělek bude pro některé „řežba“ a pro malou skupinku individualistů „lehký výklus“. Konečně mohli 
všichni po zimně ukázat nabytou fyzičku. Ve větru 10-12 m/s se odjely poslední 2 rozjížďky a tím byl ukončen první 
závod ze série Poháru České republiky v LT Evropa. 

Celkovým vítězem se stal Štěpán Sivý, jako druhá dojela Vendula Škráčková, a bronzovou pozici obsadil 
Miloslav Soukal. 

Děkujeme všem závodníkům, pořadatelům, a hlavně krásnému počasí! Je nutné se znovu opakovat. Velké díky 
patří Chlupovic rodince a spoustu dobrovolníkům a sponzorům. Nikdo si nedovedeme představit, kolik úsilí se za 
Pálavskou regatou skrývá. Díky není nikdy dost. A jak můžeme organizátorům udělat největší radost – ZA VŠECHNY 
EVROPÁŘE SLIBUJEME, ŽE PŘÍŠTÍ ROK PŘIJEDEME V HOJNÉM POČTU ZASE! 

Příštím závodům ZDAR 

 

EVA SKOŘEPOVÁ  

Jakub Halouzka, olympionička Veronika Kozelská Fenclová a junior Ben Přikryl 
berou tituly z prvního letošního MČR. 

Tradiční jarní M.B.Keramika Pálavská regata – největší závod olympijských tříd na našem území – se odjela 
během prodlouženého víkendu 28.–30. 4. na Nových Mlýnech. Pro třídu Laser Radial byla mezinárodním mistrovstvím 
České republiky s pěknou účastí 44 lodí. Třídy Laser Standard, Evropa a Finn odjely Český pohár. 

Po celé tři závodní dny panovalo nádherné jachtařské počasí – bylo slunečno a větrno, v pondělí hodně přes 
10 m/s. Celkem se odjelo všech plánovaných devět rozjížděk, dva nejhorší výsledky se škrtaly. 

Třídu Laser Radial zcela suverénně ovládl Jakub Halouzka z Moravského yacht clubu, který již závodí výhradně 
na Laseru Standard, patří do reprezentačního týmu a na Radial si jen „odskočil“.  Vyhrál pět rozjížděk, a tak dvě poslední 
mohl klidně vynechat. „Hodně jsem zvažoval, zda vůbec mám mistrovství na Radialu ještě jet, ale nakonec jsem 
rozhodl, že to zkusím a vůbec jsem si nemyslel, že to půjde tak dobře. Ale postupně jsem si zvykl a i když byl vítr hodně 



nestabilní, podařilo se mi v neděli vyhrát všechny čtyři rozjížďky. Může to vypadat, že to bylo snadné, ale nebylo. V 
každé jízdě jsem musel bojovat až úplně do konce, chvíli jsem vedl, pak přišla změna větru a rázem jel jsem desátý, s 
další změnou jsem se zase naštěstí posunul dopředu,“ říká Jakub Halouzka, který společně s dalšími reprezentanty třídy 
Laser (Viktor Teplý, Štěpán Novotný, Jakub a Jirka Halouzkovi) a Laser Radial (Benjamín Přikryl a Martina Bezděková) 
míří na mistrovství Evropy do La Rochelle, které začíná 7. května. 

Svůj první závod po mateřské pauze absolvovala Veronika Kozelská Fenclová (YC MARKOP FL). Je to teprve osm 
měsíců, co porodila dceru Ester, má ještě pětiletého syna Matyáše. Skončila druhá a získala titul mezi ženami. „Jsem 
spokojená, mnoho tréninku jsem ještě nestihla a fyzička také ještě není ideální. Překvapilo mě, že jsem v tom 
nejsilnějším větru kluky bez problémů porazila,“ hodnotila Veronika. Nyní ji čeká další trénink pravděpodobně na 
Nechranicích a pak závody v Medembliku a Kielu. V létě již bude trénovat v dánském Aarhusu na olympijskou 
kvalifikaci. 

Na druhém místě mezi ženami skončila další reprezentantka Martina Bezděková (Jachtsport Brno) a třetí 
juniorka Lucie Keblová (Český Yacht Klub). Juniorskou kategorii vyhrál Benjamín Přikryl (LS Kroměříž), před Vítězslavem 
Moučkou (YC Velké Dářko) a Mikulášem Vaszim (SK Štětí). 

Třídu Laser vyhrál Štěpán Novotný (JK Cheb), třídu Finn Rudolf Lidařík (LS Brno) a třídu Evropa Štěpán Sivý 
(Slavoj Hluboká nad Vltavou). 

 

LÁĎA HYRŠ 

Reportáž LT Finn 

Druhý pohárový závod na Nových Mlýnech ve dnech 28. - 30. 4., byl z kategorie snů a věřím, že mi dají za 
pravdu i všichni finnaři co tam vážili cestu. Ovšem jeden týpek z Maďarska bude nejspíš jiného názoru. Jeho nový Wilke 
rozčísnul hladinu a nekompromisně pokračoval hlouběji a hlouběji, což byl jeho konec. 

Kromě dvou Maďarů přijeli tři lodě z Rakouska a šest finnařů ze Slovenska. Celkem tedy 11 kousků ze zahraničí. 
Jednoduchá matematika nám prozradí, že našich bylo 23. Což si myslím, že je málo. Pro Ty, kteří zapomněli, kde se to 
vlastně jezdí: 

 



Tento závod patří k jednomu z nejlépe organizovaných závodů již několik let a za to může  Janek Chlup a jeho 
syn Zdeněk.  Letos to bylo, jako již tradičně, bez chyby. Snídaně, svačina po rozjížďkách, tombola, společenský večer 
ve stanu s hudbou a večeří i pro doprovod. Za menu, které bylo připraveno, by se nemusela stydět ani lepší restaurace. 

Jediné, co se nedá objednat je počasí. Ovšem i o tomto jsem letos zapochyboval, snad se museli upsat ďáblu… 
Teplo, slunečno a větrno. V sobotu tři rozjížďky za středního větru, v neděli čtyři za silnějšího a v pondělí ještě jako 
bonus dvě za větru o nárazech cca 14 m/s. Prostě paráda, to byl jachting se vším všudy.  Už ani nevím kolikrát a kdo se 
koupal, ale bylo jich dost. 

No a teď ke sportovní stránce. Celkem se tedy odjelo 9 rozjížděk. Po prvním dni jsem vedl, ovšem dalo se tušit, 
že to dlouho nevydrží. Tak jsem to 1. místo po prvním dni lehce oslavil u Frly ve sklípku, v takové komorní atmosféře 
já a Zdeněk Gebhart s manželkami a Vláďa Skalický. Vínečko bylo vynikající a k tomu něco z Frlova grilu .. Trochu jsem 
odbočil... 

V sobotu šel Ruda brzy spát a bylo to znát.. Druhý den třikrát vyhrál a jednou dvojka. O vítězi bylo rozhodnuto. 
Jirka Hýža skončil druhý na shodu s třetím Maďarem. No a já bramborovka a jako bonus článek, což mi hned po nástupu 
s velkým úsměvem připomněl Skalda, dobrák jeden.. 

A co na závěr? Bližší info: 
Kvalita a teplota vody – Čajda, Pepa Jochovič, Frenky, Tomáš Mihálik, ten Maďar a další... 
Vnitřní nebo vnější okruh? – Martin Jozíf 
Aktuální cena nového Wilke - Teplas a zase ten Maďar... 
 

YC PARDUBICE 

Zpráva z Pálavské regaty 

Tradiční jarní M.B.Keramika Pálavská regata – největší závod olympijských tříd na našem území – se odjela 
během prodlouženého víkendu 28.–30. 4. na Nových Mlýnech. Po celé tři závodní dny panovalo nádherné jachtařské 
počasí – bylo slunečno a větrno, v pondělí hodně přes 10 m/s. Celkem se odjelo všech plánovaných devět rozjížděk. 

GREINER HARTWIG 

Bericht Palavska Regatta 
Liebe Finnfreunde, 

  unglaublich, aber wahr: Der Neue Mühlsee ist seit heuer um mindestens 10 Minuten näher an Wien gerückt 
als im letzten Jahr. Das liegt jetzt weniger an der Verschiebung der böhmischen Kontinentalplatte, sondern am 
kolossalen Ausbau der A5 auf österreichischer Seite. Somit erreichte die kleine, heimische Finnpatrouille deutlich 
komfortabler das Segeleldorado hinter der Weinviertler Landesgrenze als in den Jahren zuvor. 

Das verlängerte Wochenendes war dank der starken Südostströmung ebenso kurzweilig wie intensiv. Der 
Neue Mühlsee hatte sich entschlossen den 33(!) FinnistInnen den Winterschlaf nachhaltig aus den müden Knochen zu 
treiben und - abseits der Wasserfarbe - darf getrost von Champagnersegeln gesprochen werden. 
Die auch in Ostösterreich beliebte Windrichtung bringt nicht nur Sonnenschein und Wärme, sondern auch 
arbeitsreiche Stunden am Wasser. Der Nove Mlyny baut Dank der Tiefe von ca 3,5m eine längere Welle auf als der 
Neusiedlersee und hat durch die Größe auch genug Angriffsfläche um ordentliche Rodelhügel anzubieten. 
 
Das Programm: 
  Samstags gab es 3 Wettfahrten bei angenehmen 2-3 Bft und die österreichische Segeldelegation verteilte sich 
annähend ebenmässig über das Feld. Gerhard von Wein&Reich jagte artig das erste Drittel des Feldes, während der 
Schreiberling das halbe Finnfeld hinter sich zu halten versuchte (oder war es vor mir?) Unsere österreichische 
Nationaltina schliesslich zeigte dem hinteren Drittel, dass Eleganz und Leistung nicht im Widerspruch stehen und 
verwies die böhmische Damen-Nationalmannschaft in ihr hübsches Kielwasser! 
Sonntags war dem kleine Wassermann im Mühlsee etwas fröhlicher zu Mute und er drehte die 3 - 4 Bft. lustig im 
Kreis. Für Gäste aus Wien sind Winddreher bis 30Grad zwar nichts Besonderes, jedoch spiegelt sich dies leider nicht in 

http://www.finnclass.at/blog/files/9b7cd0136b8cf071c10d80af6bc371bf-7.html


den Ergebnissen der 4 Wettfahrten wieder ... Am vorderen Ende des Starterfeldes dominierte hingegen Rudolf 
Laydarik mit einer konsequenten „Anschlag-Rechts“ Strategie und segelte zuweilen in respektablen Abstand vor dem 
Rest. 
  Die für Montag abflauend-prognostizierten Luftbewegungen wurden des Nächten diametral berichtigt und das 
verbliebene Feld hatte richtig Spass-mit-Nass. Die Grundströmung aus Südost war mit 3 - 4Bft. gut segelbar, längere 
Auflockerungen durch konsequente "5plus" konnten bei schlampiger Halse-planung durchaus letal (im nautischen 
Sinn) enden. Aus österreichischer Sicht war es ein guter Tag: Wir wissen jetzt, welche Trainingsdefizite es 
auszumerzen gilt!  
Die detaillierten Ergebnisse der insgesamt 9 Wettfahrten möge der geneigte Leser dem Internet entnehmen 
(http://www.palavska.com/resources/custom/files/Palavska_regata_2018-vysledky.pdf) 
 
Fazit: 
  Wie schon so oft geschrieben, ist diese 3-Tagesregatta eine seglerische Premiumveranstaltung vor den Toren 
Wiens und bietet dank der geografischen Lage Windsicherheit wie unser Steppensee. 
Das Leistungsniveau der nördlichen Segelnachbarn ist, ebenso wie jenes des böhmischen Weinbaus, auf- bzw. über 
jenem der Alpenrepublik und das Finnfeld wächst von Jahr zu Jahr. 
Der Club/Campingplatz bietet genug Platz für WoMos oder Doppelstock-Wurstbuden und die örtliche Kellergasse lädt 
ein alle seglerischen (Miss)Erfolge zu nivellieren (siehe Bild) 
 
Thumbs up - keel down! 
hARTwig (AUT8) 

 

 

 

 

 

http://www.palavska.com/resources/custom/files/Palavska_regata_2018-vysledky.pdf
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Děkujeme za Vaši účast na M.B.Keramika Pálavské regatě 2018.  

Velmi si vážíme, že jste byli součástí letošní regaty a budeme velice rádi, když 
přijedete i v roce příštím na Pálavskou regatu 2019. 
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