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Citát pro tento mûsíc

Krásná Ïena 
se líbí oku, 
dobrá  srdci.

Napoleon Bonaparte 
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Jachting 
na Kfietínce

Na fiíãce Kfietínka byla vybudována v letech 1972 –
1976 údolní nádrÏ Vodní dílo Letovice, která je zná-
mûj‰í pod názvem pfiehrada Kfietínka. Záhy po roce
1978, kdy byla pfiehrada pfiedána do plného provo-
zu, se na nové vodní plo‰e objevily první plachty. 

Skupina nad‰encÛ z Letovic
a blízkého okolí vyuÏívala pro kot-
vení sv˘ch plachetnic prostor za
mostem, pod dne‰ním parkovi‰tûm.
Se vzrÛstajícím zájmem o jachting
a také o tehdej‰í novinku, windsur-
fing, nastala nutnost vybudovat
kvalitní zázemí pro provozování
tûchto vodních sportÛ. Pod âSTV
vznikl oddíl, kter˘ se naz˘val Vodní
sporty, pozdûji byl pfiejmenován na
Jachetní oddíl; nyní je souãástí TJ
Sokol Letovice a je také ãlenem
âeského svazu jachtingu.

Od jeho zaloÏení aÏ do roku 1989
vedl oddíl pan Ctirad Budínsk˘,
kter˘ spolu s dal‰ími nad‰en˘mi
jachtafii (pánové Nesrsta, Novák,
Bula, Neãas, Tischer a mnoho dal-
‰ích) udûlal obrovsk˘ kus práce pro
rozvoj jachtingu v na‰em regionu.
Nedlouho po zaloÏení získal oddíl
do svého majetku pozemek, na kte-
rém se nachází dnes. Zaãalo usilov-
né budování areálu v pÛvodnû 

nepfiístupné stráni zarostlé kefii. Po
dokonãení nároãn˘ch terénních 
úprav následovalo oplocení a vyba-
vení areálu v‰ím potfiebn˘m pro pro-
voz a údrÏbu plachetnic a windsurfÛ.
Instalovaly se stavební buÀky pro 
uskladnûní sportovních potfieb, bylo
zhotoveno a ukotveno pfiistávací plo-
voucí molo o délce 18 metrÛ. 

V roce 1998 provedl oddíl na
vlastní náklady rozsáhlou úpravu
bfiehÛ areálu. Vlnobití pfii pfievláda-
jících západních a severozápadních
vûtrech postupem ãasu ukrajovalo
nezpevnûnou hranu bfiehu, takÏe
bylo nutno situaci s rychle se ‰ífiící
erozí radikálnû fie‰it. Po konzulta-
cích se zástupci Povodí Moravy a.s.
a MÚ Letovice byl zakoupen lomo-
v˘ kámen a brigádnickou ãinností
ãlenÛ oddílu byl bfieh zpevnûn po
celé délce areálu. K dal‰ímu zpev-
nûní, i kdyÏ v men‰ím rozsahu, do-
‰lo také v roce 2012.

V roce 2001 pfiibylo k pÛvodnímu

plovoucímu molu dal‰í, o délce 9
metrÛ, o rok pozdûji byla vybudová-
na ohrada pro uskladnûní WS pla-
chet a ostatního materiálu. V roce
2005 byla dokonãena stavba oddílo-
vé klubovny s velkou krytou dfievû-
nou verandou. Kompletní zastfie‰ení
celé fiady bunûk bylo dokonãeno
v roce 2010 a v roce 2013 byla za-
stfie‰ena také ohrada na WS plachty.

Jachting i windsurfing je na
Kfietínce provozován pfiedev‰ím re-
kreaãnû; pfiesto se od roku 2001 ko-
ná pravideln˘ závod lodí v‰ech tfiíd
a windsurfÛ pod v˘stiÏn˘m názvem
Kfietínská srandaregata. I kdyÏ na
soutûÏ velmi rozdíln˘ch plavidel ne-
jsou uplatÀovány regule oficiálních
závodních pravidel, b˘vá to velmi
urputné klání o nejlep‰í umístûní. 

Hospodafiení oddílu je zaji‰Èováno
nejvût‰í mûrou z vlastních prostfied-
kÛ, tedy z vybran˘ch ãlensk˘ch pfiís-
pûvkÛ, brigádnické ãinnosti a dále
z men‰ích ãástek dotací od mûsta
Letovice a prostfiednictvím TJ Sokol
od âeské unie sportu. Oddíl má
v souãasné dobû 65 ãlenÛ, vede ho se-
dmiãlenn˘ v˘bor v ãele s pfiedsedou.

V této funkci se v historii oddílu vy-
stfiídali: 1978 - 1988 Ctirad Budínsk˘,
1989 - 1997 Karel Hoder, 1998 -
2004 Petr Hanáãek, 2005 Ferdinand
Ker‰ner, 2006 - 2007 Ing. Radovan
Novotn˘ Ph.D, 2008 Ing. Jifií Griga,
2009 - dosud Hana Ker‰nerová.

Rád bych se je‰tû zastavil u oso-
by prvního pfiedsedy, pana
Budínského, kter˘ jiÏ bohuÏel není
mezi námi. KdyÏ jsem do oddílu
v polovinû 90. let vstoupil jako
jachtafisk˘ nováãek, velmi mû zau-
jala jeho osobnost; byl pedant vÛãi
dodrÏování jachtafisk˘ch pravidel,
pfiitom to ãlovûk velmi pfiátelsk˘,
kter˘ vÏdy rád poradil a pomohl. 
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Skupina lodí pfii Srandaregatû v roce 2010.                                                         Foto: ph


