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Charakteristika windsurfingu

CharakteristikaCharakteristikaCharakteristikaCharakteristikaCharakteristika
windsurwindsurwindsurwindsurwindsurfingufingufingufingufingu
Windsurfing je prožitkový sport
vázaný v drtivé většině případů na
krásné přírodní prostředí, jež je
zároveň pro jeho vyznavače vý-
zvou. Některé formy windsurfingu
můžeme řadit k takzvaným adre-
nalinovým odvětvím. Příjemný po-
cit vyvolává i pouze na přírodních
činitelích a zvládnutí technického
prostředku závislý, vzhledem k
ostatním vodním sportům poměr-
ně rychlý, značně účinný a navíc
ekologicky šetrný pohyb po vodní

hladině. Windsurfing má také v
porovnání s většinou ostatních
sportů nesrovnatelně větší dimen-
zi rozdílů v úrovni
a nárocích. V základní podobě je
při vhodných podmínkách zvlád-
nutelný během několika dní a na-
víc s poměrně vysokou mírou
bezpečnosti. Pak ale následují
další etáže a stále nové výzvy.
A těchto etáží úrovně je až k sa-
motné mezi, kterou je zvládání
rozbouřeného oceánu, skutečně
velké množství.

Windsurfing je také vnitřně po-
měrně značně strukturován, a to
nejenom ve smyslu úrovně, ale

Horní hranice
windsurfingu
je téměř
neomezena
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i ve smyslu favorizování optimál-
ních podmínek a výbavy. Na jed-
né straně jsou vyznavači skluzu
v co nejmenším větru, zvládající
dnes již vpravdě obří plachty, na
druhé straně spektra jsou milov-
níci velkého větru a vln zvládaných
na co nejmenším plováku
a s malým obratným oplachtěním.

Výkonnost je v něm určována
v téměř rovnocenném podílu po-
hybovými schopnostmi, pohybo-
vými dovednostmi a vědomostmi
a je velmi ovlivněna a často náso-
bena materiálovým vybavením.
Z pohybových schopností se
uplatní především obratnostní

a částečně silové a silově vytrva-
lostní. Pohybových dovedností
a etáží úrovně jejich provedení je
velké množství a to od velmi úz-
kého základu až k téměř neohra-
ničenému vrcholu. Vědomosti se
rekrutují jednak z oblasti materiá-
lové, technické, taktické a částeč-
ně i z oblasti meteorologie. Tímto
širokým spektrem podmiňujících
faktorů výkonnosti a spolu s prv-
kem relativní bezpečnosti a šetr-
nosti k pohybovému aparátu se
řadí ke sportům, který lze provo-
zovat dlouhá léta, bez úbytku mo-
tivace a kde se do určité úrovně
velmi stírají věkové handicapy.

Charakteristika windsurfingu

Zážitky
z windsurfingu
umocňuje
hezké prostředí
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Nástin historie windsurfingu

Nástin historieNástin historieNástin historieNástin historieNástin historie
windsurwindsurwindsurwindsurwindsurfingufingufingufingufingu
První pokusy zkonstruovat plavi-
dlo poháněné větrem, ale neříze-
né kormidlem, nýbrž nakláněním
oplachtění podniknul Američan
Newman Darby již na konci 40. let
20. století. Své plavidlo opatřil
kloubem, který umožnil pohyblivé

spojení oplachtění s plavidlem.
A právě flexibilní kloub je technic-
kou podstatou windsurfingu.

Na konci roku 1963 pak Newman
Darby navrhl a postavil zkušební
plovák s širokým trupem

a s čtyřúhelníkovou plachtou po-
stavenou nakoso ovládanou za
stěžeň a ráhno. Stěžeň a jedno-
duché ráhno byly spojeny pravo-
úhle do kříže a pohyblivým klou-
bem připojeny k plováku. Roku
1965 již předváděl první manévry
a dostal svůj plovák do skluzu.
Svůj výrobek dokonce začal vyrá-
bět a prodávat.

Za vynálezce windsurfingu jsou
ale považováni letecký inženýr
Jim Drake a počítačový analytik
Hoyle Schweitzer. Oba byli surfaři
na příbojových vlnách a jejich
prvotním záměrem byla možnost
pohybovat se s plovákem bez zá-
vislosti na vlnách. Jim Drake
zkonstruoval v roce 1967 nový
prototyp oplachtěného plováku1

s trojúhelníkovou plachtou a kap-
kovitým ráhnem a především po-
hyblivým kloubem, který řídil po-
mocí naklánění stěžně a tedy
manipulací s těžištěm oplachtění.
Následně jej patentoval. Patent
pak odkoupil Hoyle Schweitzer.
Hned v následujícím roce byla
u Los Angeles uspořádána první
windsurfingová regata.2

Pak už se začal windsurfing po-
měrně rychle rozvíjet. Nejprve
v USA a především na Hawaii,
kde jsou pro něj výborné podmín-
ky. První jezdci zde měli většinou
zkušenosti s klasickým surfingem.

Nákres první-
ho Darbyho
windsurfingu
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Nástin historie windsurfingu

Do Evropy se windsurfing dostal
v roce 1971. V roce 1973 zakoupi-
la nizozemská společnost Nijver -
dal Ten Cate od H. Schweitzera
a amerických výrobců licenční
práva a začala s hromadnou výro-
bou. Jen v roce 1976 vyrobila
15 000 kompletů s názvem Ten
Cate Windsurfing, ale poptávka
stále převyšovala nabídku. Velké
množství materiálu se v té době
také vyrábělo podomácku, nebo
stavebnicově.

Již koncem roku 1972 se konaly
nedaleko ostrova Sylt ve SRN prv-
ní závody v Evropě, v roce 1974
byla založena Mezinárodní wind-
surfingová asociace IWA a v USA
se konalo první mistrovství světa.3
V roce 1975 se konalo ve Francii
další mistrovství světa ve windsur-
fingu za účasti 212 závodníků.
Počet vypisovaných závodů rych-
le narůstal a to jak mezinárod-
ních, tak národních. Jezdily se
podle pravidel okruhového jach-
tingu. Závodním plovákem té
doby byl plochý kluzák s délkou
téměř 4 metry, s velkou ploutví a
především schopností dobře kři-
žovat proti větru.

Zejména v oceánských revírech
se začali jezdci na oplachtěných
plovácích stále více odvažovat do
silného větru a velkých vln. Obje-
vila se vylepšení, jako např. bouř-

ková plachta, bouřková ploutev,
trapéz, více ostruh a nakonec
i poutka. Mike Waltze na Hawaii
umístil windsurfingové oplachtění
na krátký surfový plovák bez
ploutve a zkonstruoval tak speciál
do vln. Tím odstartoval novou dis-
ciplinu Wave. Krátké plováky byly
nejdříve nazývány Sinker, později
dostaly v Evropě název Funbo-
ard. Větší nároky na vhodné pod-
mínky pro tyto plováky a na jejich
ovládání byly vyváženy potěše-
ním z rychlé jízdy ve skluzu
a možností provádět řadu manév-
rů, obratů a skoků. Jejich celou
škálu předvedl na mistrovství svě-
ta 1976 na Bahamských ostro-
vech tehdy třináctiletý Robby
Naish, jenž se stal asi nejslavněj-
ším surfařem dosavadní historie.
V následném roce se již jelo MS
v otevřené třídě.
V roce 1982 byla na windsurfingu
oficiálně překročena hranice
50 km/hod. V roce 1983 byla po-

Již Allroundy z počátku 80. let umož-
ňovaly jednoduché skoky

Windsurfing_3upr.p65 14.2.2005, 9:449



10

Nástin historie windsurfingu

prvé organizována série Světové-
ho poháru profesionálů a na jejím
konci se stal Robby Naish prvním
profesionálním mistrem světa.
Díky velkému rozvoji byl windsur-
fing uznán mezinárodní jachtař-
skou asociací IYRU za samostat-
nou lodní třídu a také se mu
otevřela cesta na olympijské hry.
Poprvé byl zařazen do jejich pro-
gramu v roce 1984 v Los Angeles.
Jako monotyp byl však pro ně
schválen v té době již zastaralý
kluzák Windglider. Prvním olym-
pijským vítězem se stal Holan�an
Stephan van den Berg. I následný
monotyp pro OH 1988 a 1992,
výtlačný plovák Lechner, byl
konstruován jako okruhový a ne-
byl vhodný pro příliš silný vítr.
Profesionálové sdruženi v PWA
v té době již závodili v daleko ná-
ročnějších podmínkách a jiných
disciplínách – kursu, slalomu
a především Wave.

V osmdesátých letech se
i v Evropě začaly stále více prosa-
zovat krátké plováky s malým vý-
tlakem (tzv. nová vlna). A to větši-
na zdejších revírů má daleko
k ideálním podmínkám, které má
např. Hawaii, či jiné top revíry.
Nové typy plováků byly daleko
náročnější na techniku jezdců, je-
jich pohybové schopnosti a ze-
jména dostatečnou sílu větru. Vět-
šina vnitrozemských jezer,

přehrad a rybníků přestala novým
nárokům vyhovovat. Za podmín-
kami se sice začalo daleko více
cestovat, ale přesto došlo kon-
cem 80. a na začátku 90. let k po-
klesu zájmu o windsurfing.
K tomu přispěl i praktický konec
možností amatérské výroby mate-
riálu. V roce 1996 se jelo na OH
na novém monotypu, kterým byl
Raceboard Mistral One Design.

Od poloviny 90. let však získal
windsurfing zejména pod tlakem
výrobců materiálu nový image,
rozšířily se nové styly a pojmy,
s vazbou na poněkud změněný
osobnostní životní styl a životní fi-
losofii. Nejfrekventovanějším
a nejrozšířenějším se stal Freeri-
ding, tedy volné ježdění pro ra-
dost. Pro něj (ale nejenom pro
něj) začal být nabízen nový
a mnohem přátelštější materiál,
který značně posunul hranice
a rozšířil obzory jeho vyznava-
čům. Obdobně se odrazem život-
ního postoje stal Freestyle, který
nese některé znaky podobně na-
zvané odnože snowboardingu.
WS Freestyle se začal od roku
1998 stále více prosazovat i jako
nová soutěžní disciplína. V roce
1999 odstartovala vlna krátkých
širokých kursových plováků. To
vše přispělo k další vlně nárůstu
zájmu o tento krásný sport.
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Stručný přehled  závodního windsurfingu

StrStrStrStrStručný přehledučný přehledučný přehledučný přehledučný přehled
závodníhozávodníhozávodníhozávodníhozávodního
windsurwindsurwindsurwindsurwindsurfingufingufingufingufingu

Závody asociace PWZávody asociace PWZávody asociace PWZávody asociace PWZávody asociace PWAAAAA
Professional Windsurfers Associa-
tion – PWA vypisuje pouze závo-
dy série PWA.
Jedná se o závody světového po-
háru nejlepších profesionálních
a většinou dobře sponzorovaných
závodníků. V současnosti jsou vy-
pisovány disciplíny Freestyle, Su-
per X, Formula a Wave. Je vyhla-
šováno pořadí v jednotlivých
disciplínách a dohromady celko-
vé pořadí PWA. Závody jsou vypi-
sovány v nejatraktivnějších wind-
surfingových revírech světa
a celková odměna pro 16 nejlep-
ších v jednom závodě je až
40.000 EUR.  První v závodě bere
cca 40–50 % z této částky.

Freestyle
Freestyle je divácky velmi atraktiv-
ní, zábavná, až hravá forma závo-
dění, při níž jezdci předvádějí nej-
různější triky (jízda v neskluzu),
obraty (jízda ve skluzu) a skoky
na relativně malých vlnách a v po-
měrně slabém větru (již od cca 8
m/s). Výkon je hodnocen komisí
rozhodčích podle škály, ve které
skóruje obtížnost prvku a jeho

provedení. Závody na rozdíl od
ostatních disciplín většinou probí-
hají v těsné blízkosti břehu a neu-
stále se při nich něco děje. Rov-
něž nároky na vybavení jsou
menší než v dalších disciplínách
Funboardu. Výtlak poměrně ro-
bustních plováků se pohybuje od
80 do 120 litrů, v oplachtění se
používá co nejkratší a nejlehčí
stěžeň a relativně krátké ráhno.
Plachta pak má zvětšenou plochu
ve své horní části.

Super X (X Cross, Supercross)
Jakýsi Boarder Cross je
v podstatě forma Downwind slalo-
mu, při kterém se musí přeskako-
vat nafukovací překážky, podle
rozpisu točit halsy a Duck Jibe
a navíc jsou na každém kursu
předepsané nějaké figury, např.
Front loop. Jezdci startují ve sku-
pině, po čtyřech, osmi, výjimečně
i více najednou.

Formula Windsurfing
Dřívější kursové Race závody
PWA jsou nyní vypisovány už jen
jako třída Formula Windsurfing.
Jedná se o rychlostní závody na
vymezené trati, kde jediným krité-
riem hodnocení je pořadí v cíli při
dodržení pravidel.

Snaha o uskutečnění Race závo-
dů profesionálů i ve slabším větru
vedla k vývoji speciálního krátké-
ho, ale širokého plováku s kolmo
ukončenou zádí (No-butt),
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s výtlakem okolo 150 l, soustředě-
ným pod nohy jezdce stojícího
co nejvíce vzadu. Také velikost
plachty se vyšplhala až k dříve ve
světovém poháru nemyslitelným
9 m2. Tím byla odstartována vlna
vzniku širokých, krátkých, lehkých
plováků s dlouhou ostruhou
a vlna nárůstu velikostí nově kon-
struovaných plachet, přinášejících
dříve nevídanou kontrolu
v širokém rozpětí síly větru.

Současná Formula windsurfing
však má určitá omezení. Plovák
musí být sériový, délka je max.
300 cm, šířka max. 100,5 cm,
hmotnost min. 8,5 kg včetně os-

truhy a poutek. Největší ostruha
může být dlouhá max. 70 cm.
Plachta nemusí být stejně jako
stěžeň a ráhno sériová, max. veli-
kost je 12,5 m2. Závodníci musí
mít pro tuto disciplínu i vhodné
plováky a oplachtění do středního
a silného větru. Volba plováků
a oplachtění je zde pak velmi vari-
abilní a náročnou záležitostí.
K jednotlivému závodu si však zá-
vodník může přihlásit jen 1 plo-
vák, 3 plachty a 3 ostruhy. Závody
se jezdí výhradně ve skluzu. Tra�
má podobu okruhu, jež je vyme-
zen bójkami. Jeho tvar je ale od-
lišný od klasického olympijského
trojúhelníku.

Wave – nejob-
tížnější disci-
plína windsur-
fingu
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Wave
Wave je nejtěžší, vpravdě králov-
ská disciplína windsurfingu. Závo-
dy jsou v ní vypisovány pouze
v nejnáročnějších revírech. Sbo-
rem rozhodčích subjektivně hod-
nocené výkony, hlavně neuvěřitel-
ně vysoké a obtížnými prvky
oplývající skoky na velkých, často
se lámajících oceánských vlnách,
jdou až k samé hranici lidských
možností. Pro většinu jinak výbor-
ných surfařů je windsurfing
v těchto podmínkách nemožnou
záležitostí.

Závodníci většinou používají séri-
ové plováky. Custom, tedy speci-
ální, jednotlivým jezdcům na míru
postavené plováky, jsou sice ve
Wave a Freestyle povoleny, ale
i zde výrobci z reklamních důvo-
dů chtějí, aby smluvní jezd-
ci používali sériový materiál.

Občas jsou PWA vypisovány i
speciální rychlostní závody jeté na
boční vítr, Speed
a výjimečně i závody Long
Distance. V rámci série PWA
však není vyloučen i návrat
k dřívějším formám slalomu,
ovšem jen na nových univer-
zálnějších plovácích umož-
ňujících o něco snížit přede-
psaný větrný limit a tím
i redukovat velké množství
neodjetých závodů.

Závody asociaceZávody asociaceZávody asociaceZávody asociaceZávody asociace
Formula WindsurFormula WindsurFormula WindsurFormula WindsurFormula Windsurfingfingfingfingfing

Vypisovány jsou pouze závody
pro třídu Formula. Jsou to velice
rozšířené závody Eurocup. Třída
má svoje mistrovství světa a Evropy.

Závody asociace IFCAZávody asociace IFCAZávody asociace IFCAZávody asociace IFCAZávody asociace IFCA
Asociace IFCA vypisuje závody
pro třídu Funboard. Nejezdí se
žádný pohár, pouze MS, ME a lo-
kální závody. Závodí se ve 2 disci-
plínách – Slalom a Course. Ve Sla-
lomu platí na rozdíl od minulosti
omezení materiálu na 2, nebo 3
plováky a 4 plachty na závod a
došlo i ke snížení větrného limitu.
Používají se jednak tzv. klasické
slalomové plováky délky cca 235-
255 cm, šířky 55-68 cm a výtlaku
90-110 l. Nové typy pak mají délku
pod 220 cm, šířku až 80 cm, vý-
tlak 96-133 l a hlavně velké kon-
kávy. Tyto typy mají max. rychlost

Jezdci třídy
Formule
Windsurfing
se vyznačují
používáním
velmi  širo-
kých plováků
ve spojení
s velkými
plachtami
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