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Polární diagram

Ze zátoky vyplouváme s použitím závěsného motoru (na zrcadle je k tomu účelu připevněn držák). Až na řece vytahujeme hlavní
plachtu a rozrolováváme kosatku. Tříčlenná posádka si jednoduše rozdělí úkoly – jeden kormidluje, druhý vede otěž hlavní plachty a třetí
má na starosti kosatku. Seascape 18 lze ale bez

problémů zvládnout pouze ve dvou a díky
svým návrhářům odchovaným osamělou plavbou je možné ji uzpůsobit i pro ovládání pouze
jedním jachtařem. Inspirace Transatem 6.50
dala lodi do vínku také dvě kormidla. Při křižování se loď ovládá poměrně snadno, na zadní
a boční kurzy je však kormidlování poněkud
obtížnější, dvě kormidla přece jenom vyvíjejí
větší odpor. Seascape 18 si přesto hravě poradí
se záludnými vltavskými poryvy, jde rychle do
skluzu a při správném trimu plachet se tříčlennou posádkou jí nedělá problémy ani křižování
v silném větru. Překvapivá je absence popruhů
pro vyvažování. Je sice možné je za příplatek
dokoupit, avšak při regatách ve one design třídě
na lodi být nesmí, aby nedošlo k přílišnému
zvýhodnění těžších či sportovnějších závodníků. Manipulace s genakrem je snadná
a zvládne ji bezesporu i méně zkušená posádka.
Přednostmi Seascapu 18 jsou určitě stabilita,
prostorný kokpit, jednoduché ovládání takeláže
a zároveň závodní ambice ve one design třídě.
V Chorvatsku Na Murteru se v březnu odjel
první závod této třídy za účasti osmi posádek,
v nichž nechyběli ani účastníci sólového tran-
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satlantického závodu Transat 6,50 Šime Stipaničev a Andraž Mihelin, designér Seaspapu 18. Za
větru 10 až 15 uzlů si vedl nejlépe domácí Tonko
Rameša z Murteru. Další závody jsou v plánu
v Chorvatsku či Slovinsku po celý rok a je
možné, že se dočkáme i nějakého závodu u nás.

Text Eva Skořepová
Foto autorka a Fulcrum Sailing
KONTAKT: www.fulcrumsailing.com,
www.seascape18.com

Technické údaje

➜

DÉLKA
5,5 m
ŠÍŘKA
2,4 m
PONOR
0,15/1,3 m
HMOTNOST
450 kg
HMOTNOST PLOUTVE
125 kg
VÝŠKA STĚŽNĚ
7,4 m
DÉLKA RÁHNA
3m
DÉLKA ČELENU
1,4 m
HLAVNÍ PLACHTA
14,5 m2
KOSATKA
8,5 m2
GENAKR
32 m2
CENA
17500 EUR bez DPH
(kompletní loď s plachtami)
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