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Vývoj triedy Finn v ČSSR 
 

Vyberme zo 75 rokov života čs. jachtingu poslednú etapu, ktorá znamená velký rast 

výkonnosti čs. jachtárov. Najmä trieda Finn robí radosť všetkým priaznivcov tohoto športu. 

Keď čítáme o vynikajúcich výsledkoch našich finárov v zahraničí, často si neuvedomujeme, 

kolko priekopnickej práce sa za tým skrýva. 

Naši prední pretekári se soznámili s Finnom v r. 1956 na pretekoch v kúpeloch Sopoty 

v Polsku. Z našich štartoval Medveděv a Vejvoda. Za účasti asi 8 lodí vyhrál známy polský 

teoretik jachtingu Marchaj. Vejvoda bol druhý. Prvýkrát bola spustená loď triedy Finn na naše 

vody v Prahe v r. 1956. Bol to Finn dovezený z Finska pre našich reprezentantov. 

V roku 1957 na Balatone v Maďarsku sa zúčastnil pretekov Vejvoda a Medveděv. Preteky 

vyhral Maďar Tolnay pred Vejvodom za účasti 6 lodí. V zápätí bolo vyrobeno u nás prvé 

kopyto na Finna. Bolo to v zime 1957-58 v dielni Slavoja Vyšehrad v Bělehradské ulici 

v Praze a postavili ho členovia tohoto klubu Škeřík, Hauchoffer a Vejvoda. Na tomto kopytu 

boli postavené prvé tri lode CZ2, 3, 4. Okrem dalších postavených boli dovezené eště tri lodě 

z Finska a asi 25 lodí z NDR – VEB Berlín. Za týchto okolností bolo možné uskutočnit prvé 

majstrovstvá v tejto triede na Orave v r. 1958. Prvým majstrom se stal v súťaži 15 lodí M. 

Vejvoda zo Slavoje prvý krát dnes už velmi známeho preteku vBerlíne t.zv. Nebelpokálu. Za 

účasti 70 lodí umiestnil se Špaček ako 13. a Vejvoda ako 17., na dalších meistach boli Volavý 

a Medvedev (oba z Brna).  Preteky vyhral známy francúzsky pretekár Pinaud pred svojim 

krajanom Pulainom a Dánom Windom. Toto stretnutie s europskou špičkou bolo pre našich 

učenlilvých finároch velkou školou, ktorá mala velký význam v rastě výkonnosti i v technike 

stavby lodí. Bol to súčasně velký súboj medzi Špačkom z Brna a Vejvodom z Prahy. Ich boj 

na vode bol iba posledným štádiem veĺkého úsilia pri príprave lodí. Oba títo húževnatí 

športovci venovali stavbe lodí a šitiu plachiet nepočítaných hodín a ich vzájomná súťaž 

doviedla výkonnost v triede Finn na dnešnú úroveň. Neĺutovali čas, peniaze a obetovali velký 

kus života pre svoj zamilovaný šport. 

Rok 1960 znamená začiatok prudkého rastu triedy Finn. Na tohtoročných majstrovstvách na 

Bezdreve štartuje už 24 finárov a z ich súboja vychádza pomerne suveréne Špaček, na druhom 

mieste sa objevil mladý Jirka Pospíchal z Bratislavy a odsunuje na tretie miesto jednoho 

z favoritov – Vejvodu, ktorý sa zrejme rozptýlil štartom v triede FD, kde ziskal so Zimákom 

prvenstvo. Na špici sa objavujú mladí pretekári ako Volavý, Horák, Hoffmann, Daněk, 

Sedlák. Súčasně je videt určitú hegemóniu Brna. Ukazuje sa, že široké pole pretekárov 

v častých pretekoch prináša zvyšovanie úrovně. V tomto roku odcháza na Nebelpokal do 

Berlína piať pretekárov – finárov. V konkurencii 50 lodí sa umistťuje ako siedmy Špaček, 

deviaty Vejvoda a na ďalsích miestach Horák, Volavý a Pospíchal. 

Do roku 1961 sa čakalo na to, kto ako sa vyzbrojil na dialšiu sezónu.  Prvé velké meraní síl 

bolo na mori pri prvom starte našich finároch na medzinárodnej regate v rámci Týždňa 

Baltického mora vo Warnemünde v NDR. Na dráhe na naše pomery nezvyklo dlhej v piatich 

rozjazdách sa v konkurencii šestdesiatych lodí umiestnil Špaček ako 11., Vejvoda ako 16., 

Horák 21., Volavý 24. a Pospíchal 31. To štartovali naši pretekari ešte s bavlnenými 

plachtami. Okrem našich pretekárov sa v prvej polovine až na malé výnimky neumiestnili 

žiadní jachtári s bavlnenými plachtami.  Na preteky vo Warnemünde naväzovali majstrovstvá 

Európy, ktoré sme prvý krát obsadili. Za každý štát mohol štartovať iba jeden pretekár náš 

Špaček sa z 13 zúčastnených štátov umiestnil osmy  (9,6,9,9,5,7,4) keď na prvých troch 

miestách se umiestnil Kuhweide z NSR, Švéd Andersson a Gärtner z NDR. 

 

 



Po týchto pretekoch sme sa zúčastnili eště pretekov vo Swinouscie v Polsku. Zo 78 lodí sa 

umiestňuje ako štvrtý Špaček, ako šiesty Horák, deviaty Vejvoda, na dalších miestach  Sedlák 

a Rabas. Majstrovstvá sa tohto roku konali na Lipne za účasti už 26 Finnov. Majstrom sa 

pomerne suveréne stal Ing. Bohumil Horák pred Špačkom a Vejvodom. Brno si udržuje dialej 

svoju hegemóniu, keď medzi prvými desiatmi sa umiestňuje šest Brňákov. 

V roku 1962 odpadajú majstrovstvá, čo velmi nepriazdnivo vplýva na rozvoj  jachtingu. 

Okrem štartu vo Warnemünde nieje možné hodnotiť stav dalšieho rastu výkonnosti. Vo  

Warnemünde sa za účasti 63 lodí z 5 štátov umiestňují naši: 4. Špaček, 10. Vejvoda,  13. 

Horák, 20. Sedlák, 26. Volalvý. Pred Špačkom prvé tri miesta obsadili Gärtner z NDR, 

Moskvin SSSR (trenér krasokorčuliarov  Protopopových) a Hermann z NDR. Ako 

charakteristiku tehdajšieho stavu vývoja triedy Finn u nás uvádzam výňatky zo správy trenéra 

tohoto zájazdu: 

„Výkony našich prvých troch Finnárov – Špačka, Vejvodu a Horáka boli také, že na 

normálnych okolností by boli skončili eště podstatne lepšie. Pred poslednou rozjazdou týto 

pretekári na 2., 8. a 15. mieste a v poslednej zrušenej rozjazde na poslednej bojke viedol 

Vejvoda, na štvrtom mieste bol Horák a šiesty bol Špaček. Toto poradie bolo reálne udržať, 

ba z priebehu predchádzajúcich kól to vyzeralo skôr na ďalšie zlepšenie miest. Hoci chýbalo 

už iba jedno križovanie do ciela, bola rozjazda zrušená. Uvedené umiestnenie by bolo pre nás  

znamenalo 2., 5. a 9. miesto. I tak treba však konštatovat velký pokrok oproti vlanajšku. 

Jednou z najpodstatnejších skúseností bolo, že vrcholný výkon nie je možno podať na 

bavlnenej plachte, ale jedine s plachtou z umelej hmoty.Naši pretekári mali prvý ráz také 

plachty. Špaček si ušil plachtu z anglického dakronu sám, pri čom  na zaušitie plachty mu jí 

majitel dakronu požičal. V celku bola plachta 12 x prešívaná tak, až sedla na Špačkov sťažeň. 

Vejvoda prešil plachtu zo starej dakronovej plachty na 0 jolu, ktorá patrila ČSTV. I on po 

viacerých prešitiach dokázal stvoriť plachtu vynikajúcich kvalit. Horák mal vypožíčanú 

dakronovú plachtu ušitú firmou Bernowitz a mal vela práce s prihoblovaním stažňa. Taktiež 

umístnenie našich ďalších pretekárov Sedláka a Volavého, ktorý, štartujúci na bavlnených 

plachtách, boli velmi častne medzi plachetnicemi z umelých hmot ďaleko pred ostatnými 

bavlnami, což  poukazuje na prudký rast výkonnosti našich v technike i taktike jazdy, což 

bolo uznávané rovnako i trenermi z NDR a z SSSR. Tak materiálne  dôvody donútili našich 

pretekárov ako stavať lode tak šiť plachty. Získali privelký prehľad o potrebe súladu plachty a 

stažna i vo stavbe lodí. Nesporne bude však treba zvýsiť nárok na systematickú telesnú 

prípravu a posunúť  začiatok treningovej práci na  vode na týždeň po rozmrznutí ľadu na tej 

ktorej vodnej ploche. A tak už v zime 1962-63 sa začína u niektorých pretekárov systematická 

fyzická príprava a už štart vo Warnemünde v júli 1963 ukazuje ovocie tejto práce. Zo 71 lodí 

sa umiestňuje M. Vejvoda jako tretí, Špaček pätnásty a Horák osemnásty. Prvý bol Dehmel, 

druhý Stornagel, oba z NDR. Majstrovstvá na Lipne za účasti 28 lodí vyhráva Vejvoda pred 

Horákom a Špačkovm. Víťazstvo Vejvodu  je suverénné, brnenskí finári  si udržujú šest miest 

v prvej desjatke. Naši finári  se v tomto roke prvý krát zúčastňujú mejstrovstiev Maďarska na 

Balatone. Zo 34 lodí sa umiestňuje ako desjaty Vejvoda,  pätnásty Pospíchal, 18.  Špaček, 22. 

Horák. Víťazí Raben pred Schwarzom z NDR a Finaczim z Maďarska. Na Balatone sa 

v tomto roke uskutočňuje také majstrovstvo Európy. Za každý štát štartujú dva pretekári. Za 

účasti 18 pretakárov z 11 štátov získava titul Švéd Jacobsson pred Straubingereom z NSR, B. 

Andersonom zo Švédska a naším Vejvodom. Horák sa umiestňuje ako 10. Keď potom 

v poslednom preteku sezóny na Nebelpokálu v Berlíne víťazí Vejvoda pred Schwarzom 

z NSR a naším Špačkom,  začne sa vážne rozmýšlať o účasti na OH v Tokiu. Následujúca 

zima je svedkom tvrdej prípravy na rok 1964, kedy sa naši Finári účastnia siedmi pretekov 

v zahraničí. Na majstrovstvach Európy v Kodani náš Vejvoda zkončil na 7. mieste (5,1,16, 

havária, 10,9). Na Baltickej regate v Talline za účasti 36 lodí pri velmi ťažkých  

 



povetrnostných podmienkach sa Vejvoda umiestnil na 4. mieste.  Z priebehu týchto pretekov 

vyberáme popis druhej rozjazdy: 

Lodí dojelo na štart 10 keď ostatné sa cestu poprevracali. Pred štartom se prevrátili ďalšie dve 

lode a počas štartu ďalsie dve. Prvú bojku točila lode v poradí Mankin, Čučelov, Vejvoda, 

Poklewski. Po otočení na zadný vietor sa prevracajú  ďalšie dve lode. Po prudkom náraze 

vetra asi 200 m sa prevracia Vejvoda sťažňom dole. Vo velkých vlnách ktoré zvyšovali 

záchranné motorové člny sa mu po vyše 20 min. ťažkej driny podarilo loď postavit. Eště 

jedno zvrhnutie vyriešil Mirek behom niekolkých sekund, no ostatní pretekári mu ušli a  tak 

prišiel do ciela ako čtvrtý dve minuty pred časovým limitom. Umiestenia v rozjazdách bolo 

5.,4.,4.,27.,14.,7.,17. Posledná rozjazda trvala 8,5 hodin. 

V ďalsích pretekoch dosiahli naši pretekári tieto výsledky: Warnemünde za účasti 43 lodí: 

Horák 10., Vejvoda 12., Špaček 19., Hoffmann 27., Racek 32., Jirman 36., Vachek 38. 

Mädzinárodné preteky v Gdyni v Sopotech,  štart 66 lodí, vyhráva Vejvoda, Špaček je štvrtý a 

Čada dvadsátýpiaty. Na majstrovstvách Maďarska zo 44 lodí je Horák 3., Čada 9., Špaček 

11., Jirman 12., Hoffmann 13., Vachek 24. Nebelpokal v Berlíne pro neúčasti Vejvodu (OH) 

obsadzuje 7 finárov. 3. Horák, 7. Špaček, 29. Humpál, 38. Hoffmann, 43. Maier, 46. Čada a 

58. Švarc. Štartovalo 65 lodí. Majstrovstvo republiky na Lipne za účasti 25 finárov vyhráva 

Vejvoda. 

Vrcholný pretek sezóny, Olympijské hry v Tokiu za účasti 33 lodí, neskončil pro nás tak ako 

sa čakalo. Ukázalo sa, že našou slabinou je prax i teória jazdy na mori ako technika úpravy 

sťažňa s plachtou na vodu s velkými vlnami. Tak naviac pro poškození vodotesnosti 

vzduchových  komor, skončil celkove na 18. miestě, čo rozhodne nebolo úmerné jeho 

možnostiam.  

Hneď v prvom poolympijskom roku 1965 získava Miroslav Vajvoda na Zlatom poháre Finna 

v Polsku z 93 lodí dosud najvädší úspech z celej histórie čs. jachtingu 5. miesto keď 

v poslednej rozjazde mal celkové umiestnenie na treťom mieste na dosah. V poslednej 

rozjazde v prvom kole jasne viedol, prevrátil sa však a po postavení lode točil dolnú bojku 

ako šestnásty. Na najväčší údiv všetkých prítomných stihol v križovaní všetky lodě a hornú 

bojku točil opäť ako prvý. Tento výkon bol pre všetkých priamo nepochopiteloný, naozaj 

heroický. Bohužial tesne pred  spodnou bojkou, keď závan vetra o velkej rýchlosti  prevrátil 

cez 10 lodí, prevrátil sa i on a po postavení lode otáčal dolnú  bojku ako 21. V dialšom kole sa 

stačil prebojovať až na 13. miesto. V treťom kole sa prevrátila taktiež vedúca loď Švéda 

Akerssona a nakoniec na prvých dvoch miestach sa umiestnili dvaja z piatich  uchazečov na 

tretie miesto:  Angličan Hart a Soviet Mankin, pričom posledný predstihol Vejvodu iba o 26 

bodov. Všeobecné konštatované, že v takých silných vetrov sa uskutoční máloktorý závod. 

Lode okrem križovania boli takmer stále v sklze. Za predchádzajúce výkony, no hlavne za 

výkon na Zlatom pohári bol Vejvodovi udelený titul Zaslúžilý majster športu. Okrem Vejvodu 

štartovali na Zlatom poháre také piati naši pretekári a získali následujúce umiestnenie: Horák 

37., Hoffmann 47., Čada 52., Špaček 54., Jirman 60. 

Na medzinárodnej regate v rámci Baltského týždňa vo  Warnemünde boli  Vachek 24., Jirman 

30., Klouček 32., Racek 34. Na Baltickej regate v Talline medzi 54 loďmi na zapožičaných 

lodiach získal Hoffmann 13.  a Čada 32. miesto. Na majstrovstvách Maďarska na Balatone sa 

medzi 47 startujúcimi pretakármi umiestnil Racek ako 19. a Beňo 37. Na Podzimnej regate na 

Attersee v Rakúsku štartovali tiež naši pretekári  Vejvoda, Špaček, Horák. V októbri 

v poslednom preteku roku na regate Nebelpokál v Berlíně získavame druhé miesto Vejvodom. 

Tohto preteku sa zúčastňuje ďalšich 8 pretekárov z ČSSR. 

Rok 1966 znamená ďalší zvýšení účasti na velkých zahraničných pretekoch. Začína to už 16.-

17. apríla pretekom o Pohár Finna vídeňského jachtklubu. Za účasti 21 lodí víťazí v 3 

rozjazdách Vejvoda. Ďalší štart v Rakúsku je na majstrovstvách Rakúska na Neusiedlersee 

v Ruste. Za účasti 35 pretekárov zo 4 štátov získava titul majstra Rakúska Vejvoda  



 

umiestnením 11,3,2,2,1 pred Raudaschlem, víťazom Zlatého poháru Finna roku 1964. Ďalší 

majstrovský titul získava v triede Finn B. Horák z Brna v Jugoslávii, keď v Splite víťazí 

v poli 12 pretekárov. 

 Tradičnú regatu v rámci Baltského týžďňa obesielame opäť. Vejvoda obsazuje štvrté miesto 

za majstrom Európy 65 Dehmelom z NDR, za majstrom sveta 1965 Mierom z NDR a 

Rabenom rovněž z NDR.  

Na Zlatý pohár Finna – neoficiálné majstrovstvo sveta – sa do La Baulle vo Francii vydáva 

Vejvoda so Špačkom. Keď pri meraní Vejvodova loď nebola pripustená na štart (čo  do 

rozmerov bola bezvadná, bola však potažená laminátom, čo predpisy nepripúšťajú) 

vypožíčava si ďalšiu   loď a medzi 147 pretekármi skončil ? 

Na majstrovstve Maďarska sa stáva nejúspešnejšim pretekárom z 51 lodí Čada na piatom 

mieste. V Attersee v Rakúsku končí Vejvoda trinásty zo 43 lodí opäť na požíčanej lodi, keď 

po Zlatom poháru zakázali vyslovene používanie lodí so sklolaminátovým povrchom.  

Za účasti 33 lodí končí opäť sezóna v Berlíne na závode Nebelpokal, kde víťazí Vejvoda nad 

nejlepšími pretekári z NDR, Švédska, Polska, Maďarska suverénným zpösobom 2,4,1,1,1,6,1. 

I keď tento rok priniesol vela významných umiestnení a prvenster, predsa len na majstrovstve 

Európy sme čakali viac. 

Rok 1967 máme eště v živej pamäti. Náš styk zo zahraničím je pre špičku už takmer 

dostačujúci čo do množstva pretekov, treba však sa viacej zamerať na more a najmä na tie 

preteky, kde štartujú v současné dobe špičky svetoveho jachtingu v triede Finn. To sa nám 

nedarí a tak zaspávame vývoj nového poňatia súhry plachiet so sťažňom. Taktiež pokračujú 

problémy zo získaním kvalitné lode stavené dovtedy ako škrupina z laminátovým potahom už 

na medzinárodných pretekoch štartovať nemöžu. 

Celá sezóna roku 1967 bola na preteky velmi bohatá. Na prvých pretekoch v apríli sme opäť  

vyhráli Pohár Finn vídeňského jachtklubu. Tentoraz zvíťazil Čada pred Vejvodom a 

Horákom. 

V ďalšom preteku na vodách Kekrz pro Poznaní v súťaži 62 lodí umiestňuje sa ako druhý 

Hoffmann. V ďalších dňoch za silného vetra získava prvenstvo Malá v triede Finn ženy a 

získava tak titul majstrine Polska zo 16 lodí. 

V ťažkom preteku pri medzinárodnej regate v rámci Baltského týždňa vo Warnemünde sa 

zúčastnilo medzi 55 loďmi i osem našich. Vejvoda získava opäť tretie miesto. 

V roku 1967 sa po prvý krát konali juniorské majstrovstvá Európy v tiede Finn na Balatone za 

účasti 24 lodí. V slabom až neregulérnom vetre boli handicapovaní skúsení pretekári Čada a 

Racek z Bratislavy. Nejúspešnejší bol Pospíšil Braňo, ktorý patril medzi najrýchlejšich, 

chábali mu však skúsenosti z velkých pretekov. Bol piaty.  

Vejvoda išel priamo z majstrovstiev republiky, kďe bol štvrtý na novej proňho nezvyklej 

laminátovej lodi, do Švédska na Majstrovstvá Škandinávských zemí, kde tak isto na 

laminátovej lodi obsadil 20. miesto. Potom štartoval v Hankö vo Finsku na Zlatóm poháru 

Finn kde opäť „zapracoval“  a zo 126 najlepších pretekárov sveta obsadil osme miesto. Bol to 

najväčší úspech našich finárov v tomto roke.  

I na majstrovstvách Maďarska pro účasti 60 lodí sme získali tretie miesto Horákom a štvrté 

Hoffmannom.  

Nie najradostnejšia bola bilancia na majstrovstvách Európy v Neapoli. Na štarte bolo 44 lodí. 

Naši boli viditelne pomalší a za určité dobré umiestenie vďačia iba taktickej jazdě. 

Dnešný pohlad na nedostatky hovorí, že strata pozícií, dobytých na majstrovstvácj Európy 

v predchádzajúcich rokoch má niekolko priečin: zlá kvalita lodí a sťažňov, zastaralé strihy 

plachiet ako i poňatie súhry plachty zo sťažňom hralo tu svoju rolu. Určité nedostatky máme 

tiež v jazde na velkých vlnách a to hlavne za  slabého vetra. 

 



 

Pritom na štarte nechýbala ani jediná špička, kým na posledných ME tieto boli obsadené 

neúplne. 

Víťazí Švéd Grünewald tesne pred Kuhweidom z NSR. Vejvoda obsadzuje 15. a Horák 25. 

miesto. 

Posledné dva preteky na medzinárodných regatách boli o pohár PZŽ na jezeru Zegrze u 

Varšavy a Nebelpokal v Berlíně. Na Zegrze  získal pardubický Panuš z našich pretekárov 

nejlepšie 11. miesto ze 39 lodí. 

V Berlíně 3tartovalo 54 lodí – 12 z ČSSR. Najlepším bol tento raz Hoffmann (9. miesto) 

ktorý zaznamenal v poslednej dobe pravidelný vzestup výkonnosti. Vejvoda bol až 29. (po 

nemoci a na laminátovej lodi). 

Tiež rok 1968 bol až do mesiaca augusta vo styku so zahraničními pretekármi úspešný. Ako 

v zahraničí, tak i u nás sme merali sily so striedavým úspechom. Posledný náš štart tohto toku 

bov ve Warnemünde pri regate Baltických dňou. Štart našich pretekárov ve Warnemünde bol 

bez Vejvodu, ktorý sa zúčastnil vtedy preteku vo Švédsku. 

Tým končí doteraišia história finárov u nás. Ve 12 rokoch ktoré uplynuli od 1956, kedy naši 

pretekári pvrý raz sedli na Finna, sú roky plné práce, úsilia, roky, v ktorých vyrástli desiatky 

stavitelov lodí,  segelmacherov, zámočníkov a nakoniec naozaj i jachtárov. 

 


