SPORT: Jet Ski Třeboutice

Báječní (nejen) muži
na létajících skútrech
Pršelo jako z konve, teplota vzduchu jen kolem 13 stupňů. Přesto se na hladině
Labe v Třebouticích u Litoměřic proháněly vodní skútry a na břehu je sledovaly
desítky příznivců. Byla sobota 30. července, konal se první ročník závodu Jet Ski
Třeboutice.
Text: Igor Pírek | Foto: Jakub Dvořáček

M

ajitelé vodních
skútrů již
roky bojují
s Ministerstvem
dopravy ČR o větší
možnost jezdit
legálně v Česku, kde je v současnosti
vyčleněno pro jejich aktivity jen několik
soukromých vodních drah. Cílem akce
bylo umožnit českým stoupencům

U freestyle sestavy je na co se s úžasem dívat...
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vodních skútrů se sejít, zasoutěžit si
a také se podělit o zkušenosti a zážitky
z cest do zahraničí, kde mají k ježdění
daleko lepší podmínky a více možností
než doma. „Většina asi z tisícovky
českých a moravských majitelů vodních
skútrů vyráží na svých strojích na vodní
plochy v Polsku, Německu,
do Chorvatska, Slovinska či dalších
zemí,“ říká Vladimír Červený z agentury

Best Adventure, která setkání
v Třebouticích ke spokojenosti
všech přítomných zorganizovala.

Hydrocross – rychlost
i technika
Účastníci si to rozdali v závodu zvaném
hydrocross, který je jakousi vzdálenou
obdobou motokrosu. Okruh je zpravidla
tvořen slalomovou a přímou drahou.

Na startu bývá tlačenice. Kdo tu ztratí, jen těžko dohání.

Velmi důležitý je zejména start, ale také
co nejrychlejší projetí kolem bójek, které
vytyčují trať. Vzrušující je pohled
na skútry, které se na rovince řítí často
rychlostí přes 100 km/h, ve slalomové
části zase mají navrch lepší technici.
Soutěž probíhala v pěti kategoriích.
První byla určena pro mladé závodníky,
další pak pro jezdce na „sedákách“
s dvou- a čtyřtaktními motory a zbývající
dvě pro jezdce na „stojkách“
v uvedených motorových provedeních.
S muži srdnatě bojovala i jediná
zástupkyně žen, Linda Páclerová, která
v kategorii čtyřtaktních sedáků obsadila
hezké čtvrté místo.
Vítězové jednotlivých kategorií si
odnesli poháry a ti dospělí, vzhledem
ke špatnému počasí, také velmi
praktickou cenu – obří láhev becherovky.

Adrenalinový freestyle
Třešinkou na závěr zajímavé akce bylo
freestylové představení tří čelných
českých, ale také evropských jezdců.
Akrobatické kousky Jaroslava Tirnera,
Michala Pešouta a Roberta Nedvěda
vyvolávaly u diváků obdiv a častý
potlesk. Zejména poté, co předváděli
jeden z nejtěžších prvků – perfektní salto
vzad, tzv. backflip. Nejdříve si svými
stroji vytvořili vhodnou vlnu, přes kterou
potom vyletěli vysoko do vzduchu
a otočili se o 360 stupňů vzad, či dokonce
opakovali tento náročný skok dvakrát
za sebou. Pak třeba „postavili“ své stroje
na „zadní“ a točili se kolem sebe jako
tanečníci, nebo se s nimi potápěli jako
vodní ptáci.

Není skútr jako skútr

Vodní skútry používané k rekreaci nebo závodění
lze rozdělit podle motorizace: zatímco v minulosti
převládaly dvoutakty, od roku 2002 je jich
většina ve čtyřtaktním provedení. Výrobci tak
reagovali na četné výhrady veřejnosti, že jsou
vodní skútry hlučné a ekologicky velmi nevhodné.
Inovace vedla k tomu, že se v roce 2009 vyrábělo
95 % skútrů již jako čtyřtakty. Emise se tím snížily
proti dvoutaktům o 75 % a hluk o 70 %.
Pokud jezdec na svém stroji může pouze stát,
jedná se o „stojky“. „Sedáky“ pak mohou mít
jedno i více míst k sezení.
Sériově vodní skútry vyrábějí hlavně známí
producenti motorek, jako například Kawasaki,
Yamaha či Honda. Výkony strojů se pohybují
od desítek do stovek koní. Do skupiny těch
výkonnějších v Česku patří například SeaDoo RXT
260 RS o výkonu 260 koní. Jeho majitelem je Tomáš
Pázler, který také přijel do Třeboutic. Jezdí sice pouze
tři roky, ale již se dokázal prosadit v závodech
na dlouhé vzdálenosti také v mezinárodní konkurenci.
Rád soutěží i na moři v Chorvatsku, kde bývají při
závodech vlny vysoké i 1,5 m.
Ve světě se však prohání rovněž několik
unikátních supervýkonných skútrů, které
pohánějí motory o úctyhodném výkonu kolem
500 koní. Podle výkonu a provedení se pohybují
také ceny, které začínají někde u 50 000 Kč
u nenáročných rekreačních skútrů a šplhají až
někam k půl miliónu korun u závodních strojů.

Boj o pozice je tvrdý.
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Po rovince není rychlost 100km/hod. žádnou výjimkou.

Vladimír Červený: „V ČR není mnoho možností provětrat skútr.“

Kde se dá legálně jezdit na vodních skútrech

Ústecký kraj
Dolní Labe (39,7.–40,5. ř. km)
Čestmír Procházka
Turgeněvova 13
412 01 Litoměřice-Třeboutice
www.wake-fun.cz, tel.: 777 875 284

Vyznavačů freestylu není v Česku
mnoho. Dají se prakticky spočítat
na prstech jedné ruky. Přesto se
prosazují také v mezinárodním měřítku,
kde dosahují na medailová umístění.
Robert Nedvěd dokonce speciálně
upravené vodní skútry pro freestyle již
několik let staví. Proti klasickým
skútrům mají zejména jiný plovák
(lehčí) a motor, protože potřebují při
figurách velký výkon, ale jen
po krátkou dobu.

Rostou noví závodníci
Jízdě na vodních skútrech propadají nejen
dospělí, ale třeba i mládež v raném věku.
Jde zejména o děti rodičů, kteří provozují
tohoto vodního koníčka již řadu let.
Příkladem je třináctiletý Michal Nedvěd
z Roudnice nad Labem, který se poprvé
na vodní skútr posadil již ve třech letech.
Nebyla to tedy náhoda, že právě on
vyhrál v Třebouticích soutěž nejmladších
účastníků impozantním způsobem start-cíl, před svým bratrem Lukášem.

Výsledky závodů

Pardubický kraj
Střední Labe (114,8.–123,5. ř. km)
Dalibor Kratochvíl
Jižní 1370
535 01 Přelouč
www.scooterlabe.wz.cz , tel.: 723 069 138
* veřejné zařízení
* provozní doba od 9 do 19 hodin
Středočeský kraj
Střední Labe (20,8.–21,8. ř. km)
Labské vodní sporty
Richard Svoboda
Lafkova 718
277 13 Kostelec nad Labem
* neveřejné zařízení občanského sdružení
* lyžařská dráha v provozu od 1. 3. do 30. 11.
* vodní lyžování od 9 do 12 a od 14 do 18 hod.
a mimo dny pracovního klidu
* vodní skútry od 15. 9. do 15. 6. v době od 9
do 19 hod.

4T sedáky
1. Michal Svoboda
2. Pavel Zeman
3. Jan Šebesta
4. Linda Pázlerová
2T stojky junioři
1. Michal Nedvěd
2. Lukáš Nedvěd
3. Marek Čespivo
2T stojky
1. Michal Prokop
2. Petr Dryák
3. Jiří Vyžura

Olomoucký kraj
Štěrkovna Náklo Manel-Aqua, spol. s r. o.
Špálova 1
772 00 Olomouc
* soukromá plocha
* provozní doba od 15. 9. do 15. 6. od 9 do 19 hod.
* www.spspraha.cz/vodnicesty/skutry.pdf

2T sedáky
1. Petr Dospěl
2. David Schneider
3. Robert Schneider
Vítězové: ..............................
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Vodní plocha Matylda u Mostu
Nautic Club Litvínov
Smetanova 540
436 01 Litvínov 1
* neveřejné zařízení – pouze pro členy klubu
* provozní doba od 9 do 22 hodin
* výjimka pro provozovatele od 13. 6. do 31. 10.

