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Jachtařský tým MASTERLAN - David 
Křížek a Milan Harmáček se 
zúčastnil posledního finálového 
závodu Flying Phantom Extreme 
Sailing Series ve waleském 
Cardiffu. Na malé přehrazené 
mořské zátoce v srdci města se 
utkalo 13 týmů, které odjely 
celkem 14 vyrovnaných rozjížděk. 
Ani tentokrát se to neobešlo bez 
několika kolizí. Těm se ale naštěstí 

náš tým vyhnul a nakonec si odváží 
velmi cenné 9. místo v závodě a 
totéž umístění i v celkovém 
hodnocení celé série, kde bylo 
hodnoceno celkem 15 týmů. Český 
tým se ve dvou závodech potýkal se 
zdravotními problémy, byl nejtěžší v 
poli, což se projevovalo v horší 
akceleraci. I tak si ale MASTERLAN 
odváží dobré umístění v této 
obrovské konkurenci profesionálních 
posádek. Po krátké pauze tým zahájí 
přípravu na příští ročník.

Díky partnerům MASTERLAN a RODOP se podařilo zakoupit 
nejrychlejší sólový katamarán A-cat DNA F1. Posádka tak má možnost 
tréninku i během hlavní sezóny, když je závodní katamarán Flying 
Phantom v kontejneru a putuje od závodu k závodu. Skvěle probíhá 
spolupráce s automobilkou Land Rover, která je celosvětovým 
partnerem především foilujících lodí (Extreme Sailing Series, America’s 
Cup, Vendée Globe). Od KWS tým používá bezpečnostní prvky Magic 
Marine. Tým otestoval neopren s  výstuhami, včetně páteřáku a lycru s 
dalšími ochrannými prvky. Skvěle se osvědčilo břehové oblečení 
NAUTICA, které tým využíval během oficiálních akcích a ve VIP zóně 
Extreme clubu. Se specialisty firmy NUTREND bylo vyladěno přesné 
dávkování sportovních suplementů, aby závodníci týmu vydrželi 
náročný program čtyřdenní regaty. Meteodata a přesné předpovědi tým 
získal díky Windguru Live. V brzké budoucnosti se můžete těšit na 
odtajnění spolupráce na developerském projektu UBM Bohemia.

Česká televize odvysílala na ČT4 Sport záznamy z 
každého ze závodů Extreme Sailing Series. Většina 
přenosů byla věnována větším lodím GC32, ale 
objevil se i Flying Phantom. Komentátor Jakub 
Stařík vždy přinesl aktuální informace. Za to velké 
díky! Kormidelník týmu MASTERLAN - David 
Křížek se představil v televizních pořadech “Zázraky 
přírody” a “Máme rádi Česko.” Navíc dotočil ve 
skvělém týmu Pevnost Boyard pro Prima TV.  Na 
radiových vlnách se David potkal s Pokondry na 
Frekvenci 1, ale také s Hankou Reinders na rádiu 
Kiss. Články o týmu se objevily v celé řadě novin 
(např. Mladá Fronta Dnes, deník Bohemia atp.), ale i 
v časopisech (Yacht, Prestige, Luxury Men atp.) 
Nemalou pozornost věnuje našemu týmu také 
internet. Pravidelné články vychází na iRegata.cz. 

Flying Phantom
Extreme Sailing 
Series - Cardiff 

9. MÍSTO PRO TEAM MASTERLAN

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům 
týmu. Bez vás by nebylo možné projekt realizovat.
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Kormidelník týmu 
MASTERLAN David 
Křížek byl po návratu z 
Hamburku doma 
pouhé tři dny. Pak 
odjel za svým 
juniorským týmem, 
který se připravoval ve 
francouzském 
Quiberonu na 
mistrovství Evropy 
jachtařských skifů 
29er. V nedalekém La 
Baule pak David 
zapřáhl za zapůjčený 
Range Rover Sport 
přívěs na katamarán a 
vyrazil na poslední 
závod Flying Phantom 
Extreme Sailing Series 
do Cardiffu ve Walesu. 
Večer za ním přiletěl i 
kosatník Milan 
Harmáček a další den 
probíhala příprava 
lodě. Kromě 
kompletního nastrojení 
opět probíhalo leštění 
foilů a kormidel 
přípravky Sea-Line 
BRAYT a následné 
ladění takeláže. Druhý 
den byl vypsaný 
trénink. Na ten 
nakonec vyplulo 5 
týmů, ale portugalská 
posádka měla záhy 
technické problémy. 
Foukal poměrně silný 
nárazový vítr. 
Startovalo se na boční 
kurz, pak dvě kola na 
velmi malé vodní ploše 
se spodní bránou jen 
kousek od břehu a 
opět boční kurz do 
cíle. Lodě na krátké 
trati přesahovaly 
rychlost 25 uzlů a celá 
rozjížďka trvala jen 8 
minut. Vše bylo 
nesmírně fyzicky i 
psychicky náročné a 
neustále hrozily kolize. 
Nejspíš bylo velké 
štěstí, že na samotný 
závod vítr zeslábl. 13 
lodí na okruhu by 
znamenalo masakr.

4. místo. Po prvním dnu tedy 8. 
příčka. Večer posádky vyrazily 
na pozvání partnera regaty 
LAND ROVER na ragbyový 
zápas místního klubu Cardiff 
Blues, který po nesmírně 
krvavé a napínavé bitvě 
dokázal o pouhý bod zvítězit. 
Druhý den závodu foukalo o 
něco lépe. Podařilo se odjet 7 
rozjížděk. Tým MASTERLAN si 
nevedl špatně. Připsal si 
dojezdy 6,8,5,6,8,9,10. V 
poslední rozjížďce tým obdržel 
od JURY penalizaci a musel na 

První závodní den Flying 
Phantom Extreme Sailing Series 
byl opět zahájen bezpečnostním 
a technickým brífinkem. Pa se šlo 
na vodu, ale vítr byl velmi slabý. 
Na start se postavilo 13 posádek 
a byly odjety 3 rozjížďky. Tým 
MASTERLAN bojoval opět se 
špatnou akcelerací a v každém 
poryvu a po každém manévru 
vždy více, či méně ztrácel. V 
úvodu zajel 12. a 10. místo, ale 
pak se extrémně za dařilo a i přes 
drobný propad to v cíli bylo skvělé 
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Automobilka LAND ROVER vyslala Davida Křížka nasbírat 
cenné zkušenosti do základny týmu LAND ROVER BAR na 
Bermudy, kde probíhal Americký pohár. Po návratu pak 
čekal na závodníky týmu MASTERLAN nově zapůjčený 
RANGE ROVER Sport HSE SDV8. Tento jachtařský vůz bude 
David Křížka a Milana Harmáčka vozit na regaty a 
soustředění po celé Evropě. #LandRover #RangeRover
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stoupačku udělat dva obraty. 
To znamenalo velké zpomalení 
a propad v pořadí. Po druhém 
dnu průběžné 9. místo. 
Třetí den závodu to bylo s 
větrem asi nejhorší. Podařilo se 
odjet 3 rozjížďky, ale o jejich 
kvalitě se dalo pochybovat. V 
poslední rozjížďce zůstalo 
několik lodí stát v poslední 
bráně, kde čekaly na vítr. Ten 
za chvíli přišel, ale náš tým se 
rozjel nejpomaleji. Podařilo se 
sice udržet průběžné 9. místo, 
ale soupeři vpředu poodskočili. 

Čtvrtý den přišlo velké finále. Opět málo větru a opět 
bez foilování. Krátká trať v těsné blízkosti břehu, 
který lemovaly desetitisíce diváků. Živý kome ntář a 
velká bitva. Poslední rozjížďka za dvojnásobek bodů. 
Český tým měl jediný úkol, udržet Lupe Tortila z USA 
za sebou. Díky bodové ztrátě se mohl jen těžko 
posunout kupředu, ale jedna posádka MASTERLAN 
ohrožovala zezadu. Náš tým měl velmi dobrou 
stoupačku a prodral se na 4. místo, které držel celé 
jedno kolo. Pak se ale začal propadat a už jen hlídal 
stranu, aby americký tým nemohl proklouznout. To 
se s velkým náskokem podařilo a naši dojeli na 8. 
místě. Celkově to tedy znamenalo uhájení 9. místa. 
V celkovém hodnocení Flying Phantom Extreme 
Sailing Series 2017 bodovalo 15 posádek a český 

tým MASTERLAN nakonec 
skončil i v tomto hodnocení na 
pěkném 9. místě. Připomeňme, že 
posádka měla technické problémy 
se zlomeným čeleněm a zdravotní 
problém na Madeiře. V Barceloně 
zaskakoval za Milana Harmáčka 
“nový” kosatník Zdeněk Adam, v 
Hamburku opět zdravotní obtíže a 
nedojetých 6 rozjížděk a nakonec 
poměrně úspěšný Cardiff. 
Celkové 9. místo v absolutním 
hodnocení je v této konkurenci 
profesionálních posádek dobrým 
výsledkem. 

A jak hodnotí účast v této 
sérii posádka týmu MASTERLAN? 
“Čtyři závody ve dvou měsících 
byly nesmírně náročné. Nejen 
fyzicky, ale také časově. Resty 
budu dohánět celý podzim, ale 
stálo to za to. Atmosféra na 
regatách byla úžasná,” řekl 
kosatník Milan Harmáček. 
Kormidelník David Křížek pak 
dodal: “Z celé tour jsem nadšený. 
Rozhodně to stálo za to. Hodně 
jsem se naučil o trimu, ale také 
díky těsným soubojům, jsem se 

zlepšil v taktických soubojích. 
Naopak o strategii to zde moc 
nebylo. Je to takový jachtařský 
motokros. Hodně jsme ztratili 
díky zdravotním problémům a 
také díky naší velké hmotnosti. 
Pokusíme se s tím něco udělat a 
maximálně se připravit na příští 
ročník. Ten by měl být složen z 
pěti až šesti závodů s jedním 
škrtatelným umístěním. Vše ale 
bude rozloženo do půl roku a tak 
bude více času na přípravu. 
Děkujeme všem partnerům. 
Zejména MASTERLAN, RODOP 
a Land Rover, ale také UBM 
Bohemia a KWS Marine. Velké 
díky také našim dodavatelům 
NAUTICA, WINDGURU LIVE a 
NUTREND Endurance. Těšíme 
se na další spolupráci.”
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DĚKUJEME VŠEM 
PARTNERŮM A 
PODPOROVATELŮM

LAND ROVER
MASTERLAN

TEAM MASTERLAN SE UMÍSTIL NA CELKOVÉM 9. 
MÍSTĚ VE FLYING PHANTOM EXTREME SAILING 
SERIES 2017. DĚKUJEME ZA PODPORU!

MADEIRA - POR - 29. června -2. července

BARCELONA - ESP - 20. - 23. července

HAMBURG - GER - 10. - 13. srpna

CARDIFF - GBR - 25. - 28. srpna


