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Předmluva k jedné PLUVBĚ

Seděl jsem tuhle v restauraci a čekal na kamaráda. Pivo dalo pivo, a tak 
se během té hodinky dostavila lavina nápadů, čím přispět do chystané 
knihy o cestách jeho plachetnice JAFIPAPA. Kniha by se mohla jmenovat 
třeba „Plavba jednou řekou a pěti moři“ nebo „Plavba jednoho mořeplavce 
co pozoroval cestou dravce“; možná nějak podobně. Leckdo ale cítí, že na 
tomto místě není s češtinou cosi v pořádku. A kde jinde se pustit do re-
formy českého jazyka než v hospodě U Českého Lva! 

V čem je problém: Autor na své malé lodi spluje řeku Dunaj, pluje pěti 
moři, obepluje půl Evropy, a přestože pluje po celou dobu jako kapitán 
a neudělá ve vodě jediné tempo, mluvíme o něm jako plavci nebo moře-
plavci. Čeština totiž neobsahuje vhodné podstatné jméno, vycházející ze 
slovesa plout. 

Abychom se my, námořníci a vodáci mohli odlišit od ryb a plavců, mu-
síme přistoupit k vytvoření rozlišovacího novotvaru, založeném na slov-
ním základu pluj nebo kratším plu. Z něj pak vycházejí další odvozeniny 
jako např. pluvba nebo mořepluvec. Nebojme se však ani pluvební komory; 
k plavení dřeva, pro něž byla původně zkonstruována, se jí dávno neužívá 
a samotní plavci mají do této komory plavbu přísně zakázánu. Další pří-
klad: Pražská paroplavební společnost není přece spolkem plavců pod pa-
rou, nýbrž společností, zabývající se provozem lodí – pluvidel – po Vltavě. 
Teprve název Pražská paropluvební společnost vystihuje správně činnost 
zmíněné organizace. 

Podle naznačeného klíče můžeme směle pokračovat. Pozorný čtenář si 
po přečtení této knihy sám zaplní bílá místa českého jazyka, čekajícího až 
dodnes na obrodu v oblasti názvosloví spojeného s lodní dopravou. 

Doufejme, že nedostatky naší mateřštiny byly tímto počinem odstra-
něny, neboť dnes, kdy v rámci Evropské unie prakticky vlastníme několik 
moří, lze tradiční staré názvosloví považovat za přežité, archaické, šosácké, 
prohnilé a nemoderní. 

Pluvba lodi JAFIPAPA nebyla mnohdy jen lehká, rekreační. Skýtala 
četná překvapení a úskalí. Výsledek v podobě inovace naší milé mateřštiny 
však vynahrazuje všechny útrapy. Chtěl bych tedy na tomto místě kapitá-
novi a celé posádce, jíž jsem byl také hrdým členem, poděkovat za nelehký 
úkol, reformovat český jazyk prostřednictvím vydání knihy; jen tak totiž 
může obrozená čeština proniknout mezi široké vrstvy čtenářské obce. 

Kapitánovi pak přeji mnoho dalších uskutečněných pluveb, mnoho mil 
pod vlajkou PaRoH Sailing a mnoho nových zážitků, o něž se s námi bude 
moci brzy podělit. 

Jan Červenka 
člen posádky a samozvaný zmocněnec 
pro obrodu jazyka českého 



15. 5. - 2. 6. 2010

Pluvba lodi JAFIPAPA 
z Patinců do Cařihradu

Pavel Jarda

Roman Honza



9

 Pátek / piatok 14. 5. 
Dívám se za odjíždějící plachetnicí...
Namítne-li někdo, že plachetnice je loď, a tak neodjíždí, nýbrž odplouvá, nemá v tomto 

případě pravdu; skutečně odjížděla. Měla čtyři kola a seděla vysoko nad nimi na šedém 
voze, taženém stovkou koní v plechovém obleku. Šedá byla i obloha; pršet přestalo jen na 
chvilku, ale já docela jistě věděl, že ani déšť by mě neodradil. Mokrá paluba, voda pod, 
voda nad... Proč svítí červené světlo i vpravo, proběhla mi hlavou nesmyslná otázka, než se 
loď ztratila z dohledu. 

Díval jsem se za odjíždějící plachetnicí a chtěl být na palubě. Jako zpravodaj expedice. 
Okolnosti způsobily, že jím budu až za týden. Kolik vody za tu dobu Dunajem proteče... 
Připadal jsem si jako nemocný kluk, který bude nucen opisovat cizí sešity a až zpětně se od 
spolužáků dozví, jaké (ne)musí napsat úkoly, co bylo ve škole – hlavně o přestávkách – a jak 
se cestou stavili u řeky...(!) První úkol k opisování jsem dostal až druhý den odpoledne. 

Větrné zábrany

Včera jsem od 17:00 do 20:00 odstraňoval 
zatékání do lodi. Flexa a silikon snad vyřešily 
problém s těsností ventilů na dně lodi.  
8:00 maluji na větrnou zábranu Expedici 
Dunaj-Marea Neagra. Od 10:00 dávám 
dohromady loď a uspořádávám věci. 12:30 do-
jíždí Honza Č. a ještě není dokončeno nalo-
žení potravin. 13:30 přijíždí Jarka a Filip, 
kurtujeme loď a nakládáme motory. 14:15 vy-

jíždíme a v 15:00 nabíráme Romana. Cesta 
s vlekem po D1 je pravým utrpením. 3x lezu 
pod auto a dotahuji závěsné zařízení. Na 
dálnici před Brnem se uvolní kolečko, strhne 
se závit a vše upadne. V Brně jedeme do 
Baumaxu a koupíme svěrku. Cesta se nesku-
tečně protahuje a na místo do Maríny Patince 
přijíždíme v 00:30. Jarka s Filipem přespí 
v autě, s Romanem a Honzou spíme v lodi. 

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

487 km

Klecany 
(CZ)

 50°10,7´N
014°24,3´E

Patince 
(SK)

 47°44,3´N
018°19,5´E

1 754 - Nm

Poznámka: Praha-Bratislava déšť, Patince jasno, 10°C 
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Před Brnem upadlo kolečkoPraha se s JAFIPAPOU loučila deštěm

Závěsné zařízení protestující proti jízdě po „tankodromu“ D1
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Sobota / szombat 15. 5. 

Už dávno jsem se tolik netěšil na zadrnčení telefonu. Když mi oznámil příchod dalšího 
denního záznamu, vynechal jsem i průpovídku, jímž jeho zvuk obvykle častuji. 

7:15 procitám a pouštím se do úklidu lodi.  
8:00 Roman a Honza vylézají ze spacáků.  
9:00 osprchování dunajskou vodou ohřátou 
v místních umývárkách. Přijíždí Šetaffy a nic 
není problém. Dostává jedno balení Pilsner 
Urquell a za spuštění a 2x parkování vleku 
platím 10 EUR. Loučí se slovy: „Ať vás tam 
nesežerou Rumuni!“ Spuštění JAFIPAPy není 
zas až tak velká paráda. Kolečko na svěrce se 
uvolňuje a vlek ujíždí se zabržděnými koly. 

Hoďka, ponor pro tyče a JAFIPAPA pluje. Pivo 
v maríně a po 12té vyplouváme do atrakcí 
DUNAJFEST 2010. Proud je kolem 2-3 kts, 
spousta větví a kmenů zpestřuje plavbu. Štúrovo, 
a pak jsme již v čistokrevném Maďarsku. Soudek 
„Gambáč“ dopíjíme před přistáním. 19:25 za-
kotveno u polorozpadlého mola v Horánech. 
Přívoz opodál funguje až do tmy. Déšť nás 
zahání do kajuty. Vše mokré. Večer se nacpeme 
kuřetem, paštikou a sýrem. Usínáme ve 22:00.

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

88 km

Patince 
(SK)

 47°44,3´N
018°19,5´E

1 774 Horány 
(HU)

 47°39,6´N
019°06,8´E

1 666 48 Nm

Poznámka: Zataženo, po obědě zesilující déšť, 963 hPa, 9°C PaRoH Sailing se svým typickým pozdravem; zpočátku šlo vše hladce



14 15

Zpevněný nájezd do vody 

Upadlé kolečko provizorně 
upevněné svěrkou

... a brzda držela skvěle

Vlek s lodí na nic nečekal a po odpojení sklouzl do 
Dunaje 
 bez čekání na odbrždění

Naše spuštění 
na vodu 
v lecčems 
připomínalo 
práci místních 
elektrikářů
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Esztergom a Štúrovo  

JAFIPAPA vyplouvá na 1520 km po Dunaji, pak přes Černé moře a pak...
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Za městy Štúrovo/Esztergom vplouváme do maďarských vod

Horány, molo u přívozu, 
zápis do lodního deníku 
a příprava zítřejší cesty
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Vasárnap / neděle 16. 5.
Navzdory nedělnímu domácímu klidu jsem se cítil jak na vlnách, navíc sužován otáz-

kou, jak asi vypadá Dunaj v Maďarsku. Naposled v Budapešti... to trochu řádila povodeň. 
Bylo to asi před dvaceti lety a prý se tehdy... Ale proč malovat čerta na zeď, byť jen ve 
vlastní fantazii; vyšší stav vody je hlášen i tentokrát. O jedné smutné události jsem se do-
zvěděl až z dalšího denního záznamu. 

7:30 Honza jde srát = budíček. 8:30 doplnění 
11 l benzínu do malé nádrže (prům. 1,6 l/hod.) 
9:00 vyplouváme, drobný déšť, studený vítr. 
Proud kolem 3 kts nás urychluje a tak po 10:00 
vplouváme do Budapešti. Přímo před parla-
mentem si Honza slavnostně nasazuje černou 
vojenskou placatou čepici JAFIPAPA (Ruské 
ponorkové námořnictvo), za zvuků závěrek 
našich fotoaparátů pronáší krátkou oslavnou řeč 
a poté rozpráší z krabičky od gramofonových jehel 
Bélu Bernáta. Okamžik tak dojemný, že i nám, 
větry ošlehaným kapitánům, vlhnou oči. Po 
obřadu Honza usedne mezi nás a zbytky zpopel-
něných kostí chroupe mezi zuby. Celou Budapešť 
proplouváme rychlostí 7 kts a vzhledem k dešti 
a teplotě 8 st. C nemáme problémy s výletními 
parníčky. Na předem dohodnutém místě na nás 
mává Jarka s Filipem a krátce nato přistáváme 
ve slepém rameni u nového mola před veslařským 

areálem. Roman s Honzou se zabalí, loučení se 
všemi, a dál pokračuji sólo. Fouká čím dál víc 
a po hodině se Dunaj stáčí tak, že fouká protivítr. 
Vytáhnu anemometr a fouká 8 m/s, v nárazech 
až 11 m/s. Je to poznat, neboť musím přidat plyn, 
zavěsit motor o stupeň níž a proti dnu v jednu 
chvíli postupuji jen 0,5 kts. Pocitová teplota klesá 
na 2 st. C. Naštěstí se po půl hodině řeka stáčí 
a plavba se znatelně zrychluje. Občas pluji na 
zaďák až 9 kts. To už se JAFIPAPA hůře kočíruje 
a prodlevy autopilota Simrádka mě tak vytáčejí, 
že si raději kormidluji sám. Ruce jsou tak zmrzlé, 
že při pokusu o otevření termosky její uzávěr zcela 
likviduji. Občas to Simrádek zvládá, a tak vylé-
vám zaplavený kokpit a  plácám rukama, abych 
se zahřál. Původní místo na zakotvení je nepouži-
telné, neboť do něj přímo funí vítr, a tak kotvím 
v závětří přímo na hlavním toku. Na stromech 
posedávají promočené vlaštovky. 17:45 zakotveno.

Teprve po dočtení tohoto záznamu jsem si uvědomil realitu nastalé osamělosti lodníka, 
jehož po zahajovací etapě nemohl z časových důvodů doprovázet ani nikdo z ostatních 
spolupracovníků expedice. Nejspíš se taky dívali za odplouvající plachetnicí a přáli si být 
na palubě... 

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

100 km

Horány 
(HU)

 47°39,6´N
019°06,8´E

1 774 Kisapostag 
(HU)

 46°52,0´N
018°55,3´E

1 566 54 Nm

Poznámka: Zcela zataženo, přechod fronty, stálý déšť, 963 hPa, 8°C 

Pod vlajkou PaRoH Sailing (Pochováme a Rozprášíme Hravě) 
Honza plní poslední přání Bély Bernáta
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Budapešťský parlament míjíme 
za deště na povodňové vlně
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Budapešť - déšť, 8°C a Dunaj bez lodí

Poslední kafe kompletního 
výboru PaRoH Sailingu

S Jarkou a Filipem 
zajišťujícími logistiku 

Budapešť - nové 
molo Kopaszi gát
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Hétfő / pondělí 17. 5. 
Lodníkova osamělost se projevila hned zrána; zvýšenou sdílností. 

07:34 Ahoj, zatim vse dle planu, body nocovani dodrzuji.
Chcije, fouka 8 m/s a je 8 st. C. Parada JAFIPAPA

Jelikož jsme se rozhodli nespoléhat na moderní prostředky komunikace, umožňující 
domlouvat setkání až za běhu událostí, bylo potvrzení, že vše jde podle plánu, důležitou 
informací. Místo srazu jsme měli dohodnuté předem. Kritérii pro jeho výběr byla rychlost 
toku, délka plavby, ale také snadná dostupnost hromadnou dopravou. Shodou okolností 
vyšla volba na lokalitu známou jak z historických událostí, tak z kulturního odkazu našeho 
národa. Z dalšího denního záznamu bylo patrné, že náš odhad je odvážný, leč dosažitelný. 

V noci každé 2 hodiny vylézám a kontroluji za-
kotvení. Vše OK. Vítr byl tak silný, že ráno je loď 
pokrytá vrstvou zeleného listí a větví. Dolévám 
benzín 6 l do velké nádrže a vyplouvám v 8:15. 
Stálý déšť, 8 st. C, silný vítr - téměř stále 8 m/s, 
nárazy opět 11 m/s. Simrad si poradí s větrem 
tak do 3 Bft, tj. do 5 m/s. Pak je jeho prodleva 
příliš nervy drásající a přepínám ho na ruční 
ovládání, někdy rovnou vytrhuji. Před obědem se 
kryji před NW větrem u pravého břehu a najed-
nou rána - kýl - pak kormidlo a zjevně jsme s 
JAFIPAPou přeskočili nějaký padlý strom, neboť 
vzápětí hloubkoměr ukazuje zase 4 m. Trochu 
mě to vyplaší a raději jdu zase do vln. Ty ze-
zadu houpou a zepředu zase dost brzdí a cákají. 
Nejlepší jsou zadoboční. Pozoruji rybáky černé, 
obecné, volavky popelavé, vrány šedé, luňáka 
červeného a spousty vlaštovek obecných. Po obědě, 

tedy čase oběda, neboť jím, když je příležitost, 
a nesouvisí to nijak s hodinami, přestává pršet 
a suším všechny mokré věci. Bohužel se to nedaří 
až do vysušení, neboť zase začne pršet. V Baja 
chci zaplout pro benzín, ale mola jsou jen pro 
velké lodě, velký proud a silný vítr. Raději nato 
kašlu a pluji dál. V 16 hod. začínám hledat 
místo na kotvení a mám šíleně blbý nápad 
vyvázat se mezi stromy. Končím pokus po půl 
hodině velmi neúspěšně, loď je plná větví a listí 
a málem jsem přišel o kotevní LED světlo. Spluji 
50 m níž a zakotvím normálně v 5 m na kotvu 
s řetězem prům. 10 mm. Cca 10 m stačí, neboť 
se kotva kousne za šutr. Z bádenplata pouštím 
20kg závaží, abych se v případě změny větru 
příliš netočil. Večerní úklid paluby, doplnění velké 
nádrže z 20l kanystrů (cca 12 l), a je 20 ho-
din. Zbývá nastudovat, kde je celnice, a spát. 

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

93 km

Kisapostag 
(HU)

 46°52,0´N
018°55,3´E 

1 566 Baja 
(HU)

 46°10,5´N
018°51,0´E

1 483 50 Nm

Poznámka: Zataženo, dopoledne a večer déšť, vítr 4-5 Bft, 995 hPa, 8°C 

Příští doplnění posádky bude za pět dnů v Bělehradu
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Pod Budapeští se Dunaj rozšiřuje, ubývá mostů a přibývá přívozů

Pondělí  17.05.

Vítr, proud a „Karel“ 
pohánějí JAFIPAPu 
rychlostí přes 8 uzlů

 Noční bouřka pokryla palubu listím
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Kormoránům déšť nevadí
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Kedd / utorak 18. 5. 
 

Ranní hlášení o dráze a času mě nezastihlo ještě doma před snídaní, jak jsem očekával. 
Probíhala-li by expedice podle plánu, bylo toho dne na pořadu překročení trojích hranic; 
maďarsko-chorvatsko-srbských. Maje s úřady jednoho z těchto států určité zkušenosti, do-
kázal jsem si představit, že časový rozvrh cesty toho dne možná nebude dodržen. První 
zpráva přesto působila optimisticky: 

  08:11 Ahoj, vse dle planu a prave se chystam na setkani 
s madarskym a pak se srbskym celnikem. Tusim ze bude 
prdel. JAFIPAPA 

Že došlo v plánované trase k jisté změně začalo být zřejmé po obdržení druhé zprávy; 
chorvatský Vukovar, uvedený na expedičním transparentu, zůstane po pravoboku, nedo-
bit.

 21:40 Ahoj, tak jsem konecne zakotvil v Srbsku. 
V Madarsku 1,5  hod. na celnici, v Srbsku 3 hod. na 
celnici(60 EUR, 2 kartonky piva a jedny cigarety). 
1 hod. cesta pro benzin, takze dnesni den byl pestry. 
Mam lehky skluz, ale diky prutoku super rychlost a tak 
budu v miste setkani v patek kolem poledne. JAFIPAPA

Z mých vzpomínek vyvstala ozvěna okřídlené věty, dokreslující kdysi poměry v jedné 
ze světových velmocí, a marně jsem se snažil domyslet, v jakém pořadí v ní byla užita slova 
země, včera a zítra. Zvažoval jsem, jak velký býval vliv této velmoci na okolní státy, které 
se jejímu úsilí spíše vymykaly. Lze očekávat nějaký dosah tohoto vlivu i do současnosti? 
Odpověď byla částečně čitelná mezi řádky záznamu z deníku. 

Ranní úklid zalistněné paluby, vyřizování SMS 
a e-mailů, a vyplouvám v 9 hodin. Opět drobně 
prší. 11:00 připlouvám k Mohácsi a Garmin mi 
radí pumpu jen 500 m. Přistanu tedy u mola 
mimo proud a opuštění lodi je poněkud veselé. 
Nejprve se převléknu do civilního úboru, učešu 
se, beru si parádní suché boty. Poté zakóduji 
loď, hodlám přelézt na molo. V ten okamžik se 
spustí alarm, spadne mi bota do vody, začíná se 
potápět a moje poloha je napůl v lodi a napůl 
na mole. Největší problém vidím v botě a tak vše 
odhazuji do lodě a vrhám se botu zachránit. Loď 
ječí spuštěnou sirénou a do toho mi zvoní telefon: 
poplach na JAFIPAPA. Vše odemknout, odjistit, 
zajistit, nazout promočenou botu a mohu vyrazit. 
Dále vše již proběhlo bez problémů.  
28 l - 9600 Ft (~ 1104 Kč)=40 Kč/l ! Ten 
benzín je svinsky drahý a docela se pronesl. 
12 hod., celníci stejně budou obědvat, dávám 

sekačku a čaj. Když na kraji Mohácse vidím 
vlajky, rozhodnu se tam podívat. Dle knihy by 
mělo být celní molo až na konci městečka, a tak 
sleduji břeh jen vlažně. Najednou uvidím Zoll 
Mohács a v proudu 1,5 kts naostro přistávám 
u velkého ocelového mola pro parníky. Vyzbrojen 
taškou se všemi dokumenty a dvěma krabič-
kami cigár vstupuji do nové budovy. V recepci 
mluvím 1/2 německy 1/2 anglicky a naštěstí se 
vedle objeví prsatá agentka proclívající velký 
sportovní člun. Přisaji se na ni jako klíště, beru 
si stejné formuláře a vyplňuji. Nejdříve jdu na 
Policii, tam mi seberou pas, vyplním formulář 
a dám razítko, pak celník, toho pobaví, že pluji 
na 6,5 m velké lodi do Černého moře, odejde si 
o tom pokecat s kolegy, pak dá podpis a jdu na 
vodní policii, zkoumá můj průkaz vůdce ma-
lého plavidla, pokrčí rameny a ptá se, kde mám 
v techničáku psaný hlavní motor. Ujistím ho, že 

mám pouze Tohatsu 9,8 koně, a pošle mě dál za 
doktorem. Ten si někam odskočil, sám si vypl-
ním formulář, o kterém jen tuším, co znamená, 
podepíši a dám razítko JAFIPAPA. Pro dámu 
v recepci mám 3 podpisy, doktora přehlédne 
a řekne, že je to OK. Bylo by, kdybych měl pas. 
Pro ten si musím dojít k prvním policajtům, kde 
se chvíli dohadují, kdo mi půjde kontrolovat loď. 
Padne to na nejmladšího, ten, když ostatní zmizí, 
řekne Auf Wiedersehen a podá mi pas. Zdůrazní, 
že už nesmím nikde vylézt na maďarský břeh. 
Ani to nemám v úmyslu. Hodina a půl byro-
kracie mi úplně stačila a to jsem mezitím musel 
převázat loď, neboť na mé skvělé místo se nacpal 
remorkér. 1433 km je bod, kde se stýká Maďarsko 
s Chorvatskem a Srbskem. Vlajku zde mají pouze 
Chorvati. Dopluji na 1426 km a vidím vlajky 
Srbů. Molo je beznadějně obsazené remorkéry 
a na jediném volném místě stojí motorová jachta 
46‘, kterou jsem potkal v Mohácsi. Chvíli pluji 
mlsně okolo, až mi z vedlejší lodi ukáží, ať se 
k nim přivážu. Hned dohodneme, že mám české 
pivo a vše bude OK. V 16:30 kotvím a přelé-
zám přes tři velké lodě k jakémusi můstku. Stará 
budova, uvnitř ještě horší stav, špína, a kupodivu 
je to celnice Srbska. Najdu si agenturu, což je 
mladej dreďák, co umí slušně anglicky, ukáže mi 
kapitána a  řekne, že mu budu platit 50 EUR, 
pak mi ukáže naštvanou policajtku a zase mě 
posadí k sobě do kanceláře. Vše nemá trvat déle 
než 1 hodinu, možná 1,5 hodiny. Vedle sedí 
kapitán velké lodi, co jsme se viděli v Mohácsi 
na celnici, a říká, ať nepluji v noci, je prý to 
opravdu nebezpečné. Docela mu věřím. Mezitím 
je jachta 46‘ hotová, a tak jdu převázat loď ke 
kolegům, co chtěli pivo. Tentokrát už pro něj 
opravdu lezu, Gambáč je nadchne a hned chtějí, 
ať s nimi popiji. Nechám to na potom, až se vrá-
tím od kapitána, a zase si jdu sednout do červené 

sedačky. Stále to nevypadá, že by se mnou někdo 
zabýval. Kapitán z jachty 46‘ mi říká, že bych se 
měl na ně vysrat a plout rovnou do Chorvatska. 
Teprve po chvíli mi dojde, že za to může závě-
trná plachta na JAFIPAPě. Mám tam napsáno 
průjezdné město VUKOVAR, a když vidím proces 
clení, jde na mě klení a do Chorvatska nepopluji. 
Bulharsko také vynechám. Agent vyvíjí nulovou 
činnost a na dotaz, kdy dojde k akci, řekne, že 
18:30 - 19:00 je střídání, ale že do 20:00 to 
může garantovat. Pochopil jsem, že je čas dát 
cigára. Poté začne telefonovat a v 18:30 už sedím 
u kapitána. Místnost připomíná vězeňskou celu 
a nic tam není zbytečně. S úžasem si prohlížím 
práci elektrikářů, kteří touto kanceláří přivedli 
elektriku patrně do celé budovy. Tři tlusté černé 
kabely volně visí z poloviny stěny u okna. Kapitán 
se omlouvá za svou angličtinu a povzdechne si, 
co má dnes práce. Pečlivě si prohlédne předlo-
žené doklady a na VMP zdvihne obočí a nazve 
mě kapitánem. Vedle televize má počítač, a tak 
začne vyplňovat formulář ve wordu. Staré 
údaje maže a nově zapsané rovnou tiskne, vše 
má uloženo na ploše. Vyplnění formuláře mu 
trvá 30‘ a nadává, že cyrilice nemá y ani w. 
Pak přijde jakýsi lodník, v klidu spolu pokecají 
a vykouří cigaretu. Pak už nemá co dělat, a tak 
mi sdělí, že čekáme na 19:00, kdy nastoupí nová 
směna policie. Vyinkasuje 60 EUR na požada-
vek 55 EUR, vracením se netrápí a místo toho 
jde se mnou na policii a k celníkovi o patro výš. 
Vše již jde jako na drátkách, k agentovi nemu-
sím, takže je jasné, že s tím poplatkem pro stát 
to je jaksi jinak. Hlavně že stěny jsou polepeny 
plakáty „Zabraň korupci“. Šťastný odplouvám 
v 19:30. 20:15 kotvím v ústí potoka, zapíchnu 
se sice do bahna, ale kombinace vln od lodi 
a plný plyn motoru mě dostanou na hloubku. 

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

56 km

Baja 
(HU)

 46°10,5´N
018°51,0´ 

1 483 Bezdan 
(SRB)

 45°47,1´N
018°52,5´E

1 417 30 Nm

Poznámka: Zataženo, silný vítr, oblačnost se trhá, bez deště, 996 - 1.002 hPa, 11°C 
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Úterý 18. 5.

Garmin radí přistát před Mohácsem, benzinová pumpa vzdálena 500 m,  
vzhledem k povodni následuje kličkovaná v proudu po louce a mezi stromy

Molo má svá nejlepší léta za sebou

Dej přednost v plavbě!

Proti proudu Maďarsko, po proudu 
vpravo Chorvatsko a vlevo Srbsko
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Pluvba mezi bójkami je důrazně 
doporučována i při vyšším stavu vody

Luňák hnědý 
(Milvus migrans)

Nejsme piráti, ale kormoráni velcí (Phalacrocorax  carbo)

Orel mořský 
(Haliaeetus albicilla)

Rozhoduji se pro pluvbu s možným 
přistáním na srbském břehu
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Západ slunce je odměnou za 3 hodiny strávené na srbské celnici Kancelář srbského Kapitána
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Sreda / středa 19. 5. 
Přes veškerý domácí gastronomický komfort mě noční pocit hladu vyhnal z ložnice 

k lednici. V průběhu revize jejího obsahu nebylo možné nevzpomenout na osamělého lod-
níka. Ještě má co jíst? Taška potravin, které jsem mu před odjezdem předal, byla naplněna 
tak, aby zhruba pokryla spotřebu dvou lidí na deset dní; zůstává otázka, zda část zásob 
nesnědl úřední šiml nebo zda lodník tašku nezapomněl naložit. Nebo je možné, že by se 
tak přízemními otázkami už ani nezabýval? Dopolední zpráva mě ujistila, že tak zlé to ještě 
není. 

 10:16 Ahoj, cigaret bude stacit 5 krab. a lepsi je rum. 
Uvarime grog. Vse mam, snad jen rozpustne kafe 
a susene mleko do nej. Jarka ma pro me nejake 
drobnosti. Vecer je k vam donese. JAFIPAPA

Že lodníkovi zbývá čas dokonce i na jiné činnosti než ty, které přímo souvisí s plavbou, 
pak nasvědčovala zpráva odpolední. 

 16:44 Tak uz to mam kompletni. Od rana jsem videl orla 
morskeho, orla skalniho, orlovce ricniho, lunaka 
hnedeho i cerveneho a navic lednacka ricniho. A ted si 
dam pivo. 45°33,5´N 018°54´E JAFIPAPA

Část z výčtu pozorovaného i konzumovaného se pak objevila také v denním záznamu. 

6:30 procitnutí, úklid, koupel, dolití benzínu 
-> zrušeno, mám ho dost ve velké nádrži. 
8:00 vyplutí a loučí se s námi ledňáček prolé-
tající rychlostí šípu a chvíli nato již na obloze 
krouží orel skalní. 9:15 připlouvám k Apatinu 
a poté překonávám 1400 km, tj. 354 km od 
spuštění JAFIPAPy v Patincích. Vítr slabý, proud 
línější, a tak se cestovní rychlost pohybuje kolem 
6 kts. Zataženo, občas drobně prší. Zkouším 
vysoušet koberec, boty, fusekle atd. Na obloze 
krouží luňák hnědý, kormoráni a spousty vlaš-
tovek. 11:00 zprava přítok Dráva (1383 km). 
Poznatek: Je třeba pít pivo, neboť pak je 
pravidelně kontrolováno chlazení motoru! 
13:00 míjím chorvatský Dalj (1354 km) a potvr-
zuje se, že potíž není nikdy sama. V kajutě zjiš-
ťuji vodu u šroubů kotvících kýl, GPS přestává 
nabíjet, oznámí mi, že se chce vypnout, a začne 
foukat silný protivítr, s kterým má Simrádek 
problémy. Chvíli řeším vše najednou, což nejde, 
a pak si určuji priority. Kormidluji a přitom 

stříkám kontaktolem kontakty GPS a zásuvky do-
bíjení. Nefunguje to. Měřákem zjistím, že v zá-
suvkách je 12 V, a tak se pustím do mechanického 
čištění kontaktů. Vyhráno! GPS už zase dobíjí. 
Za zatáčkou se mírní vítr, plazím se v kajutě 
pod stolem, generátor a lednička se stěhují pryč. 
Koberec, který je podezřelý, že se tak nachlastal, 
až teď pouští louže vody, jde také napůl ven, po 
vytření nastává chvíle napjatého čekání: Vody 
nepřibývá. Hajzl musí vyschnout. Telefon si žádá 
také pozornost, neb i jemu dochází baterka. 
Prý že na lodi musí být nuda. 15:00 proplul 
jsem Vukovarem (1333 km). Největší dojem 
zanechala vodárna s chorvatskou vlajkou. Za 
války to zjevně schytala od děl. V tubusu ně-
kolik průhledných otvorů. 17:30 proplouvám 
1300 km (454 od spuštění JAFIPAPy) Vplouvám 
do Bačka Palanka a tím i vyplouvám z chor-
vatských vod. 19:00 zakotveno v průlivu mezi 
Velika a Mala Ada. 19:05 Uvařen druhý grog. 

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

133 km

Bezdan 
(SRB)

 45°47,1´N
018°52,5´E

1 417 Velika Ada 
(SRB)

 45°14,5´N
019°33,2´E

1 284 72Nm

Poznámka: Zataženo, drobný déšť, večer vykoukne slunce, 1.003 hPa, 13°C 

Pravoslavný kostel v 
srbském Apatinu

Přístav Apatin
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Některá plavidla zaujmou svými 
rozměry a výkony motorů...

... jiná konstrukčním pojetím připomínajícím lidskou touhu plout

Ústí řeky Drávy do Dunaje
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Moderní pojetí kostela v chorvatském Aljmaši je důsledkem nedávné války Vyšší stav vody je zřejmě v Aljmaši 
pravidelným jevem a místní nepřekvapí
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Srbsko-chorvatský most Bogojevo - Erdut
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Erdutská tvrzChorvatský vlastenec

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Chorvatský Vukovar byl od listopadu 1991 po tři měsíce obléhán Srby a poté 
dobit; v nedaleké farmě Ovčara se nachází masový hrob 200 Chorvatů
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Vukovar na jaře 2010Pozůstatky vukovarské akademie
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Vukovarský vodojem byl snadným terčem 

Klid na srbském břehu kontrastuje s městským ruchem protějšího Vukovaru
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Srbské stavby jsou tradiční i moderní... ... romantické i praktické; 
stavitel však vždy počítá s povodní



56 57



5958

Četvrtak / čtvrtek 20. 5. 
Předání avizovaných doplňků pro plavbu u nás doma přerostlo večer před mým odjez-

dem ve společenskou událost, při níž nechyběly nápoje. Můj ranní odchod do práce, nákup 
jízdenky, dozásobení zbývajícími potravinami a cesta na nádraží byly tudíž poznamenány 
určitou nesoustředěností. Samotný nástup do vlaku měl nádech odjezdu na frontu; od-
jezdu opilého vojáka do neznáma. První zpráva z pomyslného bojiště byla pak zdrojem 
jistoty a tušením zázemí, očekávaného kdesi v dáli. 

 20:34 Ahoj, jak jede vlak? Nema uz zpozdeni? Prestupujes 
na stejnym nadrazi nebo mas bezeckou vlozku? Jsem 
zakotven v mestskem pristavu na Save tak 5 km od 
Dunaje. Nadrazi je odtud pry 4 stanice tramvaji, 
ale nevim jakou a kde ma stanici. Jeste bude prdel. 
V pripade zpozdeni mi posli SMS. ZKUSIM najit rano 
nadrazi. JAFIPAPA

Jen s největším úsilím jsem se ubránil nutkání vyklonit se z okénka vlaku a vykřiknout 
větu, sebranou z úst jednomu z našich nejznámějších válečných hrdinů: „Na Bělehrad!“ 

V noci sprchlo a ráno se mejt fakt nechce. Je kláda 
jako sviňa (10 st. C). Zrovna si čistím zuby, když 
kolem plují rybáři, zamávám a hned se ptají, 
jestli nepotřebuji pomoc. Je vidět, že to myslí 
upřímně, a ne jako náš bývalý „velký“ politik. 
Vyplouvám v 7:30 a již brzy nasazuji plného 
ICEBEHRA. Proplutí Nového Sadu je spojeno 
se zimou, větrem, vlnami, a kromě pevnosti na 
pravém břehu jsem nic hezkého nezaznamenal. 
Na 1232 km rozestavěný dálniční most jako 
kráva. Kolem poledního se hodně otepluje na 
18-20 st. C, triko s krátkým rukávem. Chvíli 
před přítokem Tisy jsem dokonce jen v kraťasech. 
Tisa 1215 km (539 km plavby) má pěkný majá-
ček v srbské trikolóře. Dunaj je ještě širší a lí-
nější. Pozoruhodné jsou stavby na kůlech a občas 
farma, kde po břehu pobíhají koně, osli, prasata 
i krávy. Pozoruji pasáka, který pluje na loďce, 
a prasata s krávami za ním jdou po břehu. Proti 
Chorvatsku je Srbsko viditelně chudší. Nejsou 

zde policejní čluny a vesnice nemají vztyčené 
vlajky. Simrádek pracuje skvěle, mám čas psát 
lodní deník, číst si i dělat drobné úpravy lodě. 
Před šestou vplouvám do Bělehradu a rozhodnu se 
pro městské přístaviště proti proudu Sávy. Hned 
u ústí mě předjíždějí dva vojenské čluny a houpu 
se jako na Olibu. Proud je zde značný, 2-3 kts, 
a přidává se protivítr. Sonda do říčního života 
za to stojí. Takové muzejní kousky typu kolesový 
parník, vatrogasci atd. se dnes již běžně nevidí. 
Bohužel všechno by si zasloužilo rekonstrukci. 
Značně vymrzlý po téměř 2  hodinách dopluji do 
kýženého městského přístavu. Volám na prvního 
člověka a hned úspěch. Sežene šéfa, který mě 
umístí na prominentní místo před 24hodinovou 
službu. Pořád se omlouvá, že jsou v rekonstrukci, 
což je vidět, a nechce žádné peníze. Dostane 
kartónek gambáčů a je spokojen. Doplním 
vodu a začne hustě pršet. Zalézám ve 21 hod. 

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

115 km

Velika Ada 
(SRB)

 45°14,5´N
019°33,2´E

1 284 Bělehrad 
(SRB)

 44°47,6´N
020°25,7´E

1 169 62Nm

Poznámka: Zataženo, 12:00 polojasno-slunce 20°C, večer déšť, 1.006 hPa, 13°C 
11 hod. plavby, 18 l benzínu, spotřeba cca 1,6 l/hod., 13,6 l/100km, 0,2 l/Nm Cementárna  Lafarge - Beočin připomíná blížící se civilizaci
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Volavka popelavá (Ardea cinerea) a vrána šedá (Corvus cornix) 
se na plovoucí ostrůvek po chvíli společně vrátily

Dunajské vznášedlo je stejně podivné jako loď Čaruga 
pojmenovaná podle zbojníka Jova Stanisavljeviče 
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Most Svobody v Novém Sadu byl otevřen r. 1981, 4. 4. 1999 rozbombardován vojáky NATO; 
znovu byl otevřen 7. 10. 2005 

S úklidem nejsou starosti; velká voda vše nepotřebné odnese Modrý kužel a otáčející se radar signalizují, že se jedná o vojenský tanker ve službě
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Novi Sad zvaný Gibraltar Dunaje je třetím největším městem Srbska Pevnosti dnes a kdysi: Petrovaradinska Tvrđava ze 13. stol.
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Nový Varadinský most postaven v roce 2000

Zbytky Varadinského mostu rozbombardovaného letci NATO v roce 1999 

Novi Sad - železniční most, 
po němž jezdí i auta 
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Rumunské lodě čekající pod Novim Sadem na náklad Srbské lodě čekající pod Novim Sadem na věky 

Sremski Karlovci 
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Nový dálniční most u města Beška Koně, zvyklé na stáj, by taková volnost překvapila
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Jen zvonec pod krkem naznačuje občasnou péči člověka

Oáza krásy a klidu; člověče dnešní, postůj chvilku, tady se čas dávno zastavil...
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Pasák následovanný prasaty a kravami; za velké vody se bez lodi neobejde Ústí Tisy se pyšní majákem v národních barvách

Rybář na plný úvazek
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Kajakářsko-kanoistický klub zjevně nemá hlubší vztah k jachtám

Na předměstí Bělehradu vynález popelnice ještě nedorazil  Vymleté stráně dávají tušit, proč je břeh využíván spíš jako skladiště  
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Různorodá plavidla

Bělehrad-Sportovní centrum

Kalemegdan-Pobednik od Ivana Meštroviče Katedrála sv. archanděla Michaela 
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Pohled na stav Olympijského muzea dává tušit, že rybolov zde není pouze sportovní záležitostí

Ani vatrogasci se nechlubí nejnovější technikou

Bělehrad, Starý sávský most je prvním ze čtyř mostů před městským přístavem
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Moderní Bělehrad, řeka Sáva a reznoucí kolesový parník
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Petak / noaptea 21. 5. 
„Takže za tím prvním, tím, co je blízko Zoo?“ 
„Ne, před šestým, hodinu proti proudu.“ 
„A je železniční?“ 
„Nevím, on ještě nestojí.“ 
Z vlaku už vidím řeku i nějaké lodě, ale výhled je přerušován konstrukcí. Je to jak roz-

třesený film z války. Kvůli mlze stejně nevím, kolik mostů stojí vlevo nebo vpravo. Trčí z ní 
jen obrovský pilíř zakončený jeřábem a reflektory. Proti proudu...? Řeky jsou tu vlastně 
dvě, loď kotví na Sávě. A nezeptal jsem se, u kterého břehu...

Potkáváme se na peróně. 

Jak vypadá nepřátelské město po ránu? Dá se to zjistit v kostele? Odtamtud přece ono 
nepřátelství vzešlo. V kostele si nepřipadáme jako nezvaní hosté, přestože za pár minut 
začíná mše. Tři flanďáci před vchodem se s řadovými věřícími čemusi smějí. Bělehraďané 
se na nás usmívají i potom, co mše skončila. Taky Bělehraďanky. Usmívá se i Turek s šavlí, 
přestože se zdá, jako by ho kněz Miloš, zaslouživší se v 19. století o nezávislost Srbska, 
tahal za ucho. Jak se ukazuje na nedalekých ruinách, válečné konflikty tím však od své 
země neodvrátil. Bitvě se podobá i ranní dopravní špička – městský boj zblízka v několika 
patrech. 

Psi na molu štěkají udatně, nakonec však přijímají slibovaný salám; loď uhlídali. 
„Odkud?“ 
„Česko, Czech Republic.“ 
„Da, znam. Tam ja dvacet let – lyžovat. Pec pod Sněžkom.“ 
„Vemte si pivo, Plzeň.“ 
„Da, change, ja dam Jelen.“ 
Lyžaře bychom v jachtařském klubu nečekali. To, že dárky se oplácejí, je taky překvapení. 

Stejně jako to, že se tu pracuje; je přece pátek... Už město působilo pracovně. A nábřeží 
po povodních sice vypadá jako smetiště, ale je vidět snahu o odstranění následků. Některá 
seskupení plovoucích staveb se zdají podobná našim chatovým koloniím; nebo možná ne-
zdají. Jen tomu tady říkají městský přístav. 

Za mírné podpory motoru nás proud Sávy unáší zpět k Dunaji. Setkání s jeho vodami 
zasluhuje oslavu. 

„Sire, dovolte zapít setkání s řekou řek,“ oslovujeme láhev rumu Captain Morgan. Nebyl 
to náhodou pirát? Kolik mrtvých po něm zůstalo... Zvláštní tvar komína, nahoře rozšíře-
ného, a ponurost vedlejší budovy nám podsouvají představu krematoria. Odcházející duše 
by se v takovém komíně nemačkaly. Taky udírny mívají rozšířený komín, vracíme se k ži-
vočišnějším myšlenkám; je čas oběda. 

„Může se v Srbsku jíst maďarský guláš?“ 
„Jo, když nás nepřistihnou...“ 
„Ty vado, ty tu máš všechny konzervy – tys nic nežral!“ 
„Nebyl čas...“ 

Směšujeme potraviny dle pravidla: Všechno to je jedlý materiál, takže to, co vznikne, 
nemůže být ničím jiným; vařil jsem naposled v minulém století. Výsledek je kupodivu 
poživatelný – srbský guláš. 

„Nejhorší prý je požár na lodi; čím budeme hasit?“ 
„Hasicí přístroj je...“ 
„Nemaluj čerta na zeď, já myslel žízeň.“ 
Míjíme loď s nápisem Vatrogasci a uvažujeme, mají-li zde stejnou pověst jako naši ha-

siči. 

„Takže pravidlo je jasné, každou celou.“ 
„Jakou celou, jaké pravidlo?“ 
„No, každou celou hodinu malého panáka.“ 
„A proč ne panenku?“ 
„Na tu je ve čtrnáct brzo.“ 
„Tak na čtrnáctky! Ale neťukat, ať nevzbudíme kamarády, co už vidí hladinu jen ze-

spoda...“ 
„Se čtrnáctkou? Jak někdo může...“ 
„Kdyby byla stejně dobrá jako studená dvanáctka...“ 
„Kdo to říkal, že vejde-li se mužský malíček do nosní dírky...“ 
„Někteří černoprdelníci prý mají dost tenké malíčky...“ 
„Protože už několik generací... nic nedělají!“ 
Čtrnáctka je stanovena spodní hranicí pravidla každé celé. S patnáctkou slyšíme z ná-

zvu Smeděrevo žízeň i dřevo; je mezi těmi dvěma slovy ještě jiná souvislost, krom jména 
hradu na pravém břehu? Několik kilometrů pod ním se vlévá řeka Velika Morava, a tak si 
chvíli připadáme jako doma. Šestnáctku označujeme za sladké tajemství – třetí panák je 
Becherovka. Sedmnáctku prohlašujeme otevřenou knihou. Po dosažení plnoletosti hledáme 
místo na kotvení a chystáme se s nastoleným pravidlem každé celé skončit; neúspěšně.

 Šířka toku zkresluje pojem o vzdálenostech. Na pravobřežní kilometrovník dohléd-
neme jen dalekohledem a dočítáme se, že jsme jich od dopoledne minuli téměř sto. Přitom 
zjišťujeme, že k nám kdosi pluje na návštěvu. Lidé jsou stejně přátelští i po sto kilometrech. 
Dárky je tu taky zvykem oplácet. Přemýšlíme, co si počneme s rybami, a naléváme další 
rum. Udržování mezinárodních vztahů je náročné na játra, ledviny a občas představuje 
nebezpečí i pro kýl a lodní šroub. Vrazila do nás tak velká ryba, nebo opice? 

5:30 se budím bez zásahu telefonu 
a v 6:00 opouštím loď. EZS se rozhoduje mě 
nenechat odejít a spouští poplach. Vše odemy-
kám, vypínám, zapínám EZS a odcházím. 
Psům na molu slibuji salám, když ohlídají loď. 
200 m a znovu se spouští alarm. Vypínám ho 
přes telefon. Takže EZS na hovno. Vylezu na 
hlavní silnici. S chodcem se tu vůbec nepočítá, 
a tak přebíhám 4proudou silnici. Místní dáma 
nerozumí ani slovo a to zkouším rail station, 

bahnhof, vagzál a „kurva“ nádraží. Počkám 
na autobus, co je dostatečně plný, a jdu do něj. 
Uvnitř samozřejmě žádný seznam zastávek, 
a tak po pěti vylézám a zkouším se doptat. Nic. 
Zkouším koupit mapu. Nic. Eura nechtějí. Je 
6:30 a nádraží nikde. Na pátý pokus mi jakási 
dáma, když syčím jako parní mašina, ukáže 
dolů ulicí a skutečně je tam nádraží. Přicházím 
v 6:45 a vlak má 15‘ zpoždění, takže se s Jar-
dou potkáváme na nástupišti! Pozdrav v městě, 
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kde včera znamená již zítra, a jdeme se podí-
vat na Stari Grad. Nejstarší stavby jsou staré 
150 let, neboť Bělehrad byl 50x dobit a vypálen. 
Nalezneme i českou ambasádu a fotoprodejnu. 
Na žádost o CF kartu se slečna jen usměje, a má 
prd. Pěšky dojdeme až do městského přístavu, kde 
nás psí hlídači nechtějí pustit na molo. Místní nás 
naopak srdečně zdraví. Dáváme jim pivo a oni 
nám přinesou jejich. Psi si salámek zasloužili, 
a stáváme se tím pádem nerozlučnými kamarády. 

Starý jachtař nám prozradí, že léta jezdil na lyže 
do Pece pod Sněžkou. Prezidentovi klubu dávám 
„Plzeň“ a za velkého mávání odplouváme. Sáva 
dolů je fofr, pod prvním mostem na Dunaji si 
dáváme první grog z kapitána Morgana a do-
hadujeme pravidlo, že panák bude jen každou 
celou. Piva se nepočítají. Je dobré vědět, na 
které straně mapy se nacházíme! 18:15 kot-
víme na 1,5 km proti rumunské hranici. 

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

94km

Bělehrad 
(SRB)

 44°47,6´N
020°25,7´E

1 169 Ram 
(SRB)

 44°49,1´N
021°21,3´E

1 075 51Nm

Poznámka: Ráno polojasno 11°C, večer polojasno 18°C, déšť, 1.002 hPa 
10 km upluto na Sávě

Pátek  21. 5.
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Bělehrad, budova Ministerstva obrany zničená v r. 1999 při operaci NATO Všudypřítomné prolínání latinky a azbuky

6:45 Jarda přijíždí
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Zkoušení na tělo 
jsme se v ranním 
chladu nedočkali

„Běhace“ 
je třeba 
zajistit 
před 
útěkem

Kostel sv. Marka postavený v letech 1931-1940 Budova parlamentu a rušná křižovatka v centru Bělehradu
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Z hustoty bělehradské dopravy 
možná leckoho rozbolí zuby
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Bělehrad - cyklistická stezka podél Sávy

Chatová osada v blízkosti městského přístavu

Na satelitu bohužel nedávají návod, jak uklízet

Na chatu lze dojet na kole i doplout
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Předseda jachetního klubu (vlevo) obdrží plechovku Pilsner Urquell
Bělehrad - řeka Sáva, městský přístav (Marina Stenka)

Nový most přes Sávu 
měl být hotov v roce 2009

Hlídači na molu 
nepohrdli salámem
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Dimnjak dorčolské teplárny 

Pančevo - ústí řeky Tamiš

V Dunaji končí lodě, auta, lednice, domácí odpad i nepotřebná úroda 
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Připraveno na velký průser 
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Pevnost Smeděrevo - v letech 1430-1459 bývala hlavním městem Srbska;
pak přišli Turci a 350 let bylo vše jinak

Na některých stavbách je vliv dobyvatelů znát dodnes Potápějící se loď vyvolává představy dávných bojů 

Šikmá věž si pamatuje rok 1941
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Podoustev říční
(Vimba vimba) 

Sumec velký
(Silurus glanis) 

Božkov tuzemský 
(Spiritus domestica)

Dárky je zde zvykem oplácet 
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Ieri / subota 22. 5. 
 

Za zvuku větrů stát v pozoru se státní vlajkou po pravici; tím začíná každý den. 
„Víš, co je to polovinové pravidlo?“ 
„Něco s přílivem a... Není dvanáctinové?“ 
„Ne, to znamená, že když se nakoupí chlast, polovina se ho vypije první večer.“ 

„Já už byl ráno plavat,“ chlubím se. 
Odpovědi nerozumím doslova, ale z posunků vyplývá cosi jako zdůrazňování mužství; 

nebo přirovnávání k onanii? Pozvání na ranní kávu od našich večerních přátel se prostě 
nedalo odolat. 

„Četire kila rakije...,“ rozumíme místy hovorové srbštině velmi dobře. Ke kávě přistávají 
dvě skleničky slivovice a dárek na rozloučenou – plastová láhev téhož obsahu. Spolu s ní 
si odnášíme na loď i zdejší přípitek: „Živili!“ Spodní hranici pravidla každé celé jsme dnes 
hrubě porušili. „Živili komunisti, netreba radit!“ 

„Ještě deset euro za použití mola,“ otravuje ten dědek už asi počtvrté. Srbský výstupní 
přístav Veliko Gradište je tvořen starým pontonem a plechovou boudou s honosným ná-
pisem Duty Free Shop. Všechny formality se odehrávají o 50 metrů dál na břehu ve dvou 
sousedních domech. Pro představitele státní moci jsme zřejmě vítaná zábava. Posílají si nás 
z kanceláře do kanceláře s různými lejstry. Jedno se jim povedlo ztratit. 

Původní plán byl uchlácholit dědka pivem a cigaretami, ale teď už je jasné, že sem se 
tak přátelské gesto nehodí. Po nabídnuté bankovce kupodivu hned nesáhne; vnucuje ještě 
jakési potvrzení. Musíme s ním do další kanceláře, kde vyplňuje dva formuláře, každý ve 
dvou kopiích, spíná je svorkou a až s podáním ruky je mění za bankovku. 

Na srbské území už tedy nesmíme a na rumunské ještě taky ne. Jsme teď cosi jako ma-
jetek řeky. Dokud byla široká přes dva kilometry nebo tu a tam obtékala ostrovy, připadali 
jsme si jak v láskyplném objetí. Když se však vměstnává do těsné úžiny a hloubka pod 
námi několikrát přesáhne 60 metrů, jde z naší nové majitelky strach. Zvlášť když se během 
příštích okamžiků objevuje několik vírů, které dokážou vychýlit šestimetrovou loď o 30 
stupňů z kursu. 

„Když devět věží, měli taky devět princezen?“ 
„Stačila by jedna...“ 
„Já jich furt vidím jen osm.“ 
„Tak už jednu někdo znárodnil; nebo zprivatizoval?“ 
Východosrbský hrad Golubac je jednou z největších středověkých staveb na Dunaji. 

Následkem vzdutí hladiny prochází současná pravobřežní silnice jednou z jeho bran. 

„Co to tam píšou?“ 
„Grof Szapary Gyula, de-jeben...“ 
„To je jak maďarsky – ale tohle je přece Rumunsko...“ 
„MDCCCLXXX...“ 
Nápis vytesaný na počest rakousko-uherského ministra, který se koncem 19. století za-

sloužil o splavnění tohoto úseku Dunaje, je památkou na novodobou historii. Archeologické 
vykopávky, kryté na protějším pravém břehu střešní konstrukcí, zase dokládají dávné  

osídlení. Projevy osídlení současného, zvláště na levém rumunském břehu, působí místy 
také poněkud archaicky; subtilnost a prostota vesnických domků kontrastuje s mohutností 
proplouvajících lodních souprav. 

Jiné lodi – třeba ty, co vytažením z vody obnažily skrývané partie – jsou zas zajímavé 
tvarem boků či dna. Z nedostatku obvyklých, za oči tahajících křivek shledáváme, že stojí za 
ohlédnutí. Krom zoofilie a pedofilie se u nás začíná projevovat další úchylka: Naviofilie. 

Jen opojení motory nás možná tolik nezasáhlo; o těch bývá zvykem hovořit v souvislosti 
s rychlostí, výkonem, zvukem. Nebo zvukem jména. Vytrvalost a nenáročnost nejspíš ne-
patří mezi vlastnosti hodné oceňování. Jaké jméno má ten náš, není podstatné; říkáme mu 
Karel. A zvuk...? Vybavuji si, jak vrčí, a že kdykoli je to třeba. Pro jeho chlazení má důle-
žitý význam pivo; čím víc se ho vypije, tím častěji někdo kontrolujeme čůrek tryskající na 
zádi. Motory máme dva. Druhý jsme slyšet nepotřebovali. Je menší a vrčí prý (čtyř)taktně. 
„Jakže se jmenuje ten přítok?“ 

„Porečka.“ Hezká zátoka, a to jméno... Jako nějaká holka nebo možná kdeco jiného; 
polévka... Z polévky se rodí myšlenka na večeři a na dvě ryby, vonící(?) v přídi. Kotvy jsou 
vrženy, pánev nalezena a improvizovat umíme. 

Až v nočním tichu před usnutím si uvědomuji motivační sílu chlazení, běží-li motor; to 
když vyslechnu domluvy ze ztichlé zádi: „Tak pojď a neboj se, jdeme jenom... na malou.“ 

Včerejší večerní setkání mělo za následek, že jsme 
vypili 2 flašky rumu a něco piv. Dostali jsme za 
to 2 ryby, sumce 40 cm a „parmu“ 35 cm. Željko 
byl poměrně hlučný a jeho kamarád ho trochu 
krotil. Stejně to bylo samá pička a kurac. Chcalo, 
a tak jsme seděli pod bimini a občas se mi ho 
povedlo vylít Jardovi za krk. 5:30 jsme slyšeli, 
jak kolem nás proplouvají na rybu a kamarád 
Željkovi domlouval, ať nás nebudí. Ráno si 
Jarda zaplaval a já se pouze ponořil a nepus-
til se schůdků, neb voda byla značně chladná. 
Dolili jsme 20 l benzínu a vypluli v 8 hod. Po 
100 m na nás mával včerejší kámoš, zapíchli 
jsme JAFIPAPu do bahna (tvrdil, že má hloubky 
dost, ale tak na jeho pramici) a  připlul si pro nás 
pramicí. Úžasné setkání. Bydlí v přívěsu, stůl pod 
stromem a na střechu dal plechy z rozbalených 
sudů. Vše přizpůsobeno účelu, žádně zdržo-
vání s designem. Ráno ulovil plotici a candáta, 
o kterém se vyjadřoval, že to není ryba, ale kurac. 
Když mu Jarda povídal, že ráno plaval v Dunaji, 
tak se smál a ukazoval, že si ho radši vyhoní. 
Uvařil nám kafe na plynu, hned nalil slivku 
a dal nám malou plastovou flašku slivky na cestu. 
Camelky, co jsme mu dali včera, si moc pochvalo-
val. Při loučení dostal druhé a pro Željka pár piv. 
11:00 připlouváme do Veliko Gradište k molu 

celníků a s Jardou vyrážíme na úřad. Kapitán 
je příjemný člověk, nechá si techničák od lodi, 
vybaví nás malým papírem a chce po nás pod-
pis policie a celníka. Na policii sedí „ropucha“, 
co mluví anglicky, a hned vidí velký problém, 
neboť v crew listě není napsán Jarda. Zkoušíme, 
že by mohl přijet rovnou sem, a že by ho mohla 
zapsat tady. Nejde to a volá nadřízeným, co s tím. 
Zatím nás nechá vyplnit formulář a ať si jdeme 
vyřídit celnici. Vylezeme ven a hledáme celnici. 
Po delším pátrání nás hlídač mola dovede zpět, 
a na stejné chodbě je o 2 m vedle okénko, a to 
je celnice. Kráva nám to nemohla říct a ukázat. 
Hlídač zabuší na sklo a odejde. Nasraný celník 
vstane z gauče, kde má rozkoukaný seriál, a ptá 
se, kdy chceme kontrolu. Vůbec mu nerozumíme, 
co tím myslí, a tak říkáme za 5 minut. Čtvrt ho-
diny čekáme před úřadem a pak jdeme na loď. Po 
20ti minutách přijde i s policajtem, podívá se na 
loď a  hned odejde. Vracíme se na policii, co s Jar-
dou, který nemá razítko z Bělehradu, a naštěstí se 
v poledne vyměnila služba. Nový mladý policajt 
nám podá jejich crew list a řekne, ať tam Jardu 
dopíšu. Poté na to dá razítko a jsme pro něj vyří-
zeni. Chci ještě malý papír pro kapitána, ale ten 
se ztratil někde mezi policií a celnicí. Jdeme na 
kapitanát, ale kapitán nám nemůže vrátit tech-
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ničák bez toho malého papíru s podpisem policie 
a celníka. Vyplní nám nový malý papír a jdeme 
znovu na policii a celníka. Policajt podepíše, 
znovu vytrhujeme celníka z rozjímání na kanapi, 
nakonec máme všechny podpisy a po hodině se 
vracíme na molo. Tam už na nás čeká hlídač 
a vede nás do své kanceláře, kde platíme 10 euro 

a dostáváme dvě potvrzení o přistání a  o platbě. 
Konečně odplouváme. Kolem 18té Jarda začíná 
vařit rybu a přistaneme v ústí řeky Porečky. Ryba 
je skvělá, vaříme grogy a  píšeme dojmy. Už 
potmě začíná zpívat slavík. Kurva, to je roman-
tika! Začalo pršet a otevíráme Becherovku. 

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

87km

Ram 
(SRB)

 44°49,1´N
021°21,3´E

1 075 Porečka 
(SRB)

 44°28,0´N
022°10,4´E

988 47Nm

Poznámka: Ráno mlha, zataženo , večer polojasno 18°C, déšť, 1.001 hPa 

Přes ujištění o dostatečné hloubce uvízla JAFIPAPA v bahně 10 m od břehu 

Po snídani - osiřelé plechovky od piva, šálky od turka a panáky od rakije

Sobota  22. 5.
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„Srećan put!“Molo se zde staví podle potřeby, ne dle povolení

Loučení bylo dlouhé a plné 
obtížně srozumitelných  
doporučení
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Veliko Gradište - molo u srbské celnice

Golubac, zrádné mělčiny 
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Tvrzí Golubac ze 14. století začíná národní park Djerdap
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Loď KAPAR, připomínající laterálem rybu, v nás probouzí naviofilní sklonyRychlost toku nedovoluje přečíst pamětní desku zbudovanou na počest splavnění
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Djerdap - národní park, zapsaný v r. 2002 na seznam UNESCO, nás vítá v Rumunsku
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Djerdap - soutěskou „Golubac“, dlouhou 14,5 km, s nejužším místem 
o šířce pouhých 230 m, proplouvají rozměrné lodní soupravy

Chráněná historie a odhalená současnost
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Zátoka Porečka - z názvu se rodí myšlenka na večeři Jarda vaří rybu poprvé v životě 
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Astăzi / nedelja 23. 5. 
Za zvuku větrů stát v pozoru se státní vlajkou po pravici; tím začíná každý den. 
„Spláchnuls?“ 
„Dvaceti tisíci kubíků; doma si takový komfort dovolit nemůžu.“ 

Vody máme dost. Pod sebou i nad. Na břeh zatím stále nesmíme. Beztoho je tam 
všechno naruby; živí bydlí pod mrtvými, na něž dohlíží UNESCO a dácký král z počátku 
letopočtu, jehož portrét vytesali do skály až nedávno. Parník s turisty se vrací do města 
Oršova. V dálce se začíná rýsovat hráz. 

„Tak která, levá nebo pravá?“ 
„Do srbské už nesmíme.“ 
„A levá komora prý se opravuje.“ 
„Ale ten Švýcar tam jede.“ 
„Jak se řekne rumunsky plavební komora; a jak se říká tomu, kdo v ní řídí provoz: 

Komorník?“ 
„Jak se řekne komorník jakkoli jinak než česky?“
„Here is... Tady malé plavidlo, plachetnice JAFIPAPA; můžeme veplout do Iron 

Gate?“ 
Hledáme, k čemu se vyvázat. Hlavně k něčemu, co se bude hýbat. Zkoumáme železný 

plovák s hákem. Mírně se zhoupne, když se na něj postavím. Rozmístění fendrů je trochu 
rébus, protože celé to zařízení je rozměrově koncipované spíš pro parník. Stěna vynořivší se 
z pod hladiny za zádí nám zavírá cestu zpět.

„Myslíš, že by z té věže viděli, kdyby něco...?“ 
Oba o tom pochybujeme, ale mlčíme. Mlčí i Švýcaři, očumující z vysoké zádi před 

námi. Promluví až rezavý hlas plováku. Hladina začíná klesat. Připadáme si jako ve studni. 
Nebo v mixéru, když Švýcar spustí motory. To už jsou ale otevřená přední vrata. Ohlížíme 
se. Ještě před chvílí jsme si neuměli představit, jak se celý ten kilometr šířky řeky zastaví 
a bude pokračovat o 32 metrů níž. Hráz a voda chrlená propustmi připomíná školní léta 
a budovatelské básničky. Na žádnou o přehradě si ale nemůžeme vzpomenout. Je čtrnáct 
hodin, nastupuje pravidlo každé celé. 

Od oběda (pomyslného) do večeře (dosud neuskutečněné) projíždíme kolem hory tva-
rem se podobající našemu Řípu. Řeka se kroutí stejně jako řeči praotce Čecha a stejně jako 
jeho, ji nezajímají pradávné spory Thráků a Dáků; řeka je tu napořád. Alespoň v měřítcích 
geologicky krátkého času. 

„Odkud plujete?“ 
„Ze Slovenska.“ 
„A kam směřujete?“ 
„Do Černého moře.“ 
„Žádné zbraně, žádné drogy?“ 
„A žádný benzín,“ doplňujeme souhlasnou odpověď. 
Rumunská policie má možná od skončení vlády jedné strany výrazně lidštější tvář. Ten, 

co není zrovna ve službě, nás veze pro benzín, na nákup a pomáhá nám odnést věci do 

lodi. V uniformě by si to asi dovolit nemohl. Bankovky jimiž platíme připomínají na omak 
sáčky od bonbonů. Pumpař je zmačká v hrsti a nacpe do kapsy. Napadá mě, zda tohle za-
cházení vydrží i pevné euro, na něž zde plánují přejít. 

Po třech dnech na řece, již zřejmě obývají samí muži, se náhodně vyskytnuvší ženská ne-
může zdát jiná, než hezká. Myslím, že si to uvědomila už ráno ta dvacítka na vyhlídkovém 
parníku (my měli zrovna plné oči sedmdesátky na hloubkoměru). Rumunská policistka 
nám tentýž pocit zřejmě odečítá z očí a úřední jednání se tím značně urychluje. 

Urychlená je i večerní spotřeba tekutin; z pěti láhví vína nakoupeného na celý týden se 
nám vyprazdňují tři. Polovinové pravidlo zaokrouhlené směrem nahoru. Učilo se to tak ve 
škole? 

Ráno vynecháme hygienu a v 7 hodin rovnou 
vyplouváme. Prší a proplouváme soutěsky, kde 
hloubka dosahuje až 75 m a šíře se zužuje na 
stovky metrů. Rychlost prudce vzrůstá a na vodě 
kolem se dělají víry. 11:45 SEČ doplouváme 
před Iron Gate I. nebo taky „Djerdap I“, a dle 
Švýcarského parníku Duch Řeky plujeme na 
rumunskou stranu. Před vplutím do komory se na 
16. kanálu tážu vysílačkou, zda můžeme vplout, 
a uspokojí mě „YES“. Víc nic. Komory jsou dvě 
za sebou po 16 m zdvihu a celkem snižujeme 
výšku o 32 m. Vše proběhne bez problému, 
dokonce s úsměvem. Odmítáme pokus místního 
pohůnka, který spouští PVC láhev a chce od nás 
jakousi kartu. Nic mu nedáme, a tak se odchází 
poradit s komorníkem. Víc už ho nevidíme. 
13:45 SEČ vyplouváme směr Drobeta. Drobeta 
Turnu Severin nás vítá průmyslovou částí, 
tj. loděnicí. Na zdech starých objektů se skví 
nápisy socialismu a okna beze skel. Vše pokryto 
tlustou vrstvou rzi. Připlouváme k celnímu molu 
a  v pýše (předcházející pád) se rozhoduji pro 
obrat těsně před zakotvenou lodí, tak 100 m 
dlouhou. V okamžiku, kdy zjišťuji, že proud je 
skutečně mocný (3 kts), je již chyba rozhodnutí 
jasná. Dále se situace jen zhoršuje. Dopředu je 
to sebevražda, dozadu loď reaguje se zpožděním, 
a tak se polovinou lodi naplácneme na hranu 
vany. Motor a Jardovy nohy nám pomohou hranu 
překonat a následný plný plyn vpřed nás dostane 
ze spárů zakotvené lodi. Zjišťujeme způsobené 

škody a zdá se, že nejsou velké. Konečně si mohu 
vynadat do kokotů a debilů, a podruhé již 
s respektem přistát k molu. Vše O.K., jen molo je 
zamčené a policajti od něj nemají klíče. Znovu 
odrážíme a splouváme o 2 mola níž, a zase to 
není ono, neboť prý blokujeme molo pro velkou 
loď. Dohodneme se, že zde nebudeme déle než 
1 hodinu, vyvážeme se až na konci velkého mola 
a jdeme na úřad. Na policii to kupodivu probíhá 
bez problémů. Jedinou potíž má policista, který 
neumí okopírovat náš crew list, ale jeho kolegyně 
mu pomůže, a tak dává razítko jak na lejstro 
od Srbů, tak i na náš crew list. Jdeme k lodi 
a přichází delegace složená z celníka, policajta 
a čumila, a vyzve nás, ať jdeme do kanceláře. 
V kanceláři proběhne jak celní odbavení, tak 
kapitanát. Policista nám nabídne, že jeho kámoš 
nás za 5 l benzínu doveze k pumpě, a tak to ra-
dostně přijímáme a jedeme nejdřív do Carefouru 
pro 5x 0,7 červeného vína a 5x 2 l piva, pak pro 
30 l benzínu. Řidiči kupujeme 10 l benzínu. Je 
tak spokojen, že nám pomůže s nákupem k lodi, 
a srdečným stiskem ruky se loučíme. Odplutí je 
vzorné a narozdíl od té první blbé frajeřiny to 
jde bez problémů. Po vyplutí okamžitě vypi-
jeme 0,7 l flašku vína, pak druhou s ředěním 
vodou, trochu slivovice od srbského rybáře, a je 
to. 19:10 SEČ tj. 20:10 místního času kot-
víme a  Jarda peče druhou rybu. Syrová trochu, 
spíše dost smrdí, ale pečená voní nádherně. 
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START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

91km

Porečka 
(SRB)

 44°28,0´N
022°10,4´E

988 Crivina 
(Ro)

 44°32,3´N
022°34,4´E

897 49Nm

Poznámka: Ráno 10°C, déšť, poledne vyjasňování, večer slunce 19°C, déšť, 1.006 hPa 

Djerdap - soutěska „Gospodin vir“ o délce 15 km s nejužším 
místem 220 m, hloubkou přes 60 a rychlostí toku 5 uzlů 

Neděle  23. 5.
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Víry na 60 metrů hlubokém veletoku vzbuzují respekt
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Djerdap - soutěska „Velký a Malý Kazan“ o délce 19 km s nejužším místem 150 m



136 137

Pravoslavný kostel Monastirea Mraconia

Mrtví leží nad živými za přispění UNESCO 



138 139

12 sochařů, 10 let, 1 milion dolarů a čtyřicetimetrová hlava dáckého krále, 
 hledící od roku 2004 na konání potomků někdejších Thráků
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Portile de Fier I. u levého, rumunského břehu

Djerdapská klisura I. u pravého, srbského břehu
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Železná vrata I., dva stupně po 16 m 
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Přehrada z r. 1972 s výškou 63 m, šířkou 1200 m, rozdílem 
hladin 32 m a hydroelektrárnou o kapacitě 2100 MW

K proplutí je třeba počítat s několikahodinvým zdržením, 
na zadržovanou masu vody nad sebou raději nemyslet
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Drobeta Turnu Severin - rumunská celnice

Rumunští policisté překvapili rychlostí, ochotou a jednáním typu no problem

Drobeta se 100 000 obyvateli má nákupní střediska „západního“ stylu
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Dimineata / ponedeljak 24. 5. 
Za zvuku větrů stát v pozoru se státní vlajkou po pravici; tím začíná každý den. 
„To je po ránu vody...!“ 

Řeka se rozlila do větší šířky. Břehy jsou nižší, máme větší rozhled a bílé úkazy nad se-
verním obzorem považujeme v horkém ránu za mraky. Až po chvíli rozeznáváme, že jsou 
to zasněžené hřebeny nejvyšší části rumunských Karpat. 

Po levém břehu se blíží vozidlo. Vepředu otec s mladším dítětem, za nimi matka se 
starším. Vítr jí čechrá vlasy; kabriolet. Rodina na výletě? Je ale pracovní den a taky náklad 
v zadní části vozu svědčí o jiném účelu cesty. Tažná síla jednoho koně si s fůrou dřeva 
snadno poradí. Dává se dokonce do cvalu. 

Zdá se, že přepracování tu lidem noční můry nenahání. Snad proto místní pavouci 
vypadají jako berušky. Život je zde nejspíš klidnější než u nás. Přestože je všední den, je 
břeh lemován řadou rybářů. Všichni tu mají asi víc času na zábavu. Jen policista a hrázný 
na Iron Gate II. jsou v plném pracovním nasazení. Odmítli i nabízené pivo. Je poledne 
a komorou proplula již druhá loď. Na nás se oba přišli podívat osobně a jméno naší lodi 
vyslovují Žafipapa. 

Že je tomu se zdejším klidem a rybolovem možná jinak, nám dochází, až když zahléd-
neme rybářku; asi čtrnáctiletou dívku ve společnosti dvou mladších sourozenců. Vypadá, 
že loví oběd. Pasoucí se skot nás přivádí k otázce, jsou-li ostatní postavy s pruty rybařícími 
pasáky nebo pasoucími rybáři. K uživení je tu zřejmě třeba dvou zaměstnání. 

Domlouváme se, že vyšším cílem cestování – toho pro zábavu – možná není jen platit 
za iluzi dokonalosti a poskytovat tím výdělek, nýbrž poznat, jak doopravdy žijí lidé v na-
vštěvovaných zemích; abychom mohli lépe chápat jejich postoje v různých situacích. Jak 
blízko nebo jak daleko téhle myšlence má současné pojetí turistiky...? 

Vrcholem odpoledne je stavba stěžně a dvě zbývající láhve vína. Pivo se nepočítá. Ani 
to, že se kotevní světlo na špičce stěžně nerozsvítilo. Domlouváme se, kdo zítra vyleze 
nahoru, uplatňujeme pravidlo lehčího a pro možný pád upřednostňujeme doskok mimo 
palubu. Na případného MOB bude – vzhledem k síle proudu – čekat ve vodě 20 metrů 
plovoucího lana. 

6:00 vypínám kotevní světlo a ještě si jdu 
lehnout. 7:30 vylézám a do 8:00 vyplouváme. 
Jarda připraví snídani, zatímco odkotvuji, a vše 
se tímto znamenitě urychluje. Řeka je čím dál 
širší a včera jsme vypili 3 flašky rumunského 
vína. Bylo dobré, hlava vůbec nebolí. 10:52 blí-
žíme se k Iron Gate II. (2,5 Nm). Vyvazujeme 
se v 11:15, vařím oběd - guláš s libanonským 

chlebem, a v 12:40, poté, co vypluje velká loď, 
vplouváme do komory. Komorník po nás opět 
chce jakousi kartu, podávám crew list s razítkem 
a je spokojen. 16:00 kotvíme u ostrova a jdeme 
ztopořit stěžeň. Nejprve přiděláváme diodové ko-
tevní světlo a pak strojíme loď. Kolem 20té je vše 
hotovo, jen světýlko nesvítí. Hajzl. Vše dopadlo 
dobře a kolem 23. hodiny zmoženi usínáme.

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

70km

Crivina 
(Ro)

 44°32,3´N
022°34,4´E

897 Chichinete 
(Ro)

 44°08,3´N
022°52,1´E

827 38Nm

Poznámka: Jasno, slunce 22°C, 1.005 hPa 
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Železná vrata II.
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Vodní dělo s obsluhouStepník rudý (Eresus colleri) má tak výrazné zbarvení, že se před vstupem na břeh obouváme
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Proplutím Iron Gate II. se otevírá volná cesta k moři
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Za Djerdapem se mění počasí i ráz krajiny, zaútočilo léto; 
proti horku tu ale bunkry nejspíš nestavěli...
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Prostí lidé, prostý přístup k životu - kráva se otelí bez pomoci Nepřátelům se ubránili; ještě se ubránit hladu...  



160 161

Dunaj se na pár minut mění v „hotelovou řeku“, 
JAFIPAPA během 2 hodin v plachetnici
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Amiaza / utorak / vtornik 25. 5. 
Rozednívá se. Na pravém břehu je půl páté, na levém půl šesté a na lodi je to jedno, 

protože je teprve půlka týdne a naše poloha odpovídá plánu plavby. Za zvuku větrů stát 
v pozoru se státní vlajkou po pravici; tím začíná každý den. 

Sen o fermežové víle, vyvolaný nejspíš vůní špinavého hadru uklizeného do postele, je 
přerušován spoustou nových zvuků. Se vztyčením stěžně jich přibylo. Loď je upovídanější. 
Přibylo také návštěvníků; naštěstí jen monotónně bzučících, přicházejících z bahna. Dávné 
soupeře, Thráky a hlavně Dáky, k jejichž břehu kotvíme blíž, zřejmě nezajímáme. Nebo 
nás zatím neobjevili... 

„No stop on right side,“ připlouvá komisně oznámit bulharský policajt. Ujišťujeme ho, 
že plujeme non stop a že máme vše potřebné na palubě. Doufáme, že to, co nám chybí či 
přebývá, vyřešíme na břehu levém. Na pravém o nás zjevně nestojí. 

Srbsko, Rumunsko, Bulharsko – při pohledu na mapu Srbska jsme před odjezdem měli 
smíšené pocity; záštitu jsme cítili spíš v zemích Unie. A najednou mám dojem, nebylo-li 
Srbsko jednou z těch přátelštějších. Umět se dorozumět je možná víc než ekonomicko-
-mocenské sepětí... 

Jak to vlastně je; kuká kukačka, nebo kukáč? Přes řeku se domlouvají dva ptáci tohoto 
druhu. Názor strážců hranic je nezajímá. 

„Kolik, přečteš to?“ 
„Dvojka; možná trojky...“ 
„Stačí poslední dvě.“ 
„Je jenom jedna. Škoda že nemáme dva dalekohledy.“ 
„Jedna? A určitě je to kilometráž?“ 
„Ne, Thrákyně. Nebo Thračka?“ 
„A levý břeh?“ 
Elektrárna a dráty odstřižené ve směru přes vodu naznačují, že vztah mezi Dáky  

a Thráky není dodnes ustálený. Nahlas uvažujeme, jaké vztahy asi panují mezi Dáky  
a Thrákyněmi nebo Thráky a Dákyněmi. Některé další tvary jmen příslušnic zaniklých 
národů hraničí s urážkou; s nápoji jsou vzájemně aperitivní.

„Máš toho ještě hodně?“ 
„Po jednom pivu...“ 
„Tak dělej, ať je venku. Máme tak pět vteřin do břehuláka.“ 
Od úterního rána plachtíme. Plachty stahujeme jen při proplouvání stavbou mostu 

u města Vidin. Město je krásné, obchodně orientované, připravené na přistání, ale pravo-
břežní, bulharské, zapovězené. Příjemně zalidněné nábřeží si můžeme jen mlsně prohlížet. 
Dalekohled máme. 

Lana jsou všude kolem nás, pod nohama i mezi nohama. Jsou různá na dotek a různě 
se chovají. Jsou měkká či drsná, některá se vlní, jiná kroutí a ve smyčkách, tvořících křivky, 
lze spatřit cokoli, čeho se očím nedostává; zvlášť když se začne stmívat. Jen nepřijmout 
hozené, opakujeme si staré námořní pravidlo a snažíme se ujasnit si ta nová, popisující 
zvukové signály a umístění světel. 

„...a když vidím vlevo zelenou a vpravo červenou?“ 
„Tak jede přímo na nás.“ 
„A když všechno zhasnul?“ 
„Tak to...“ 
„Teď rozsvítil hledáček!“ 
„Ale on fakt JEDE!“ 
„Tak to budou piráti; somálští.“ 
„No problem?“ přechází uniformovaný muž po úvodním pokusu v místním jazyce na 

mezinárodní fráze.
„Vše v pořádku,“ ujišťujeme. „Jen kotvíme na noc. Zítra pokračujeme směr Černé 

moře.“ 
„Buona sera,“ přeje nám dobrou noc. 
Všechna dosavadní setkání s rumunskou policií byla přátelská. Za tuhle návštěvu vdě-

číme zřejmě kotevnímu světlu, které se uzdravilo nebo alespoň zahájilo hru na maják 
s dlouhou periodou. Nevíme jen, kdy znovu vstoupí do fáze nesvítí. 

7:00 budíček, snídaně a šněruju se do postroje na 
výstup ke kotevnímu světlu na vrchol stěžně. Ještě 
nikdy jsem tam na JAFIPAPě nebyl a je to po-
učné. Musím Jardovi pomáhat šplháním, protože 
vinšna je na pouhé vytažení slabá. Nahoře bojuji 
a nakonec to vzdávám. LEDka vyhrává, Jarda 
mě spouští na palubu. V 8:45 vyplouváme, po 
chvíli vytahujeme plné prádlo a JAFIPAPA se 
rozjíždí na rychlost 8 kts. 2-3 kts dává proud, ale 
zbytek je vítr. Nakláníme se až k 20 st. a Jarda 
se zájmem kormidluje. Plachty rušíme, až když 

připlouváme ke stavbě mostu, dáme segedínský 
guláš s vrtulemi, a znovu plachty. Tentokrát 
motýl a znovu plujeme 6-7 kts. 19:00 zakotveno. 
Jen tak pro legraci poznamenám, že rozsvítím 
kotevní světlo, cvaknu vypínačem a ono svítí. 
Nevíme proč, snad byla ta ranní akrobacie přece 
jen k něčemu dobrá nebo se naklepaly dráty ve 
stěžni při plachtění. Hlavně že svítí. 22:15 kon-
trola rumunskými pohraničníky, ptají se, zda 
nemáme problém, a pak odplouvají. Poslední 
problémy už jsou jen odpadky a chybějící pivo. 

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84 

Kilometrovník
na řece

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece 

98km

Chichinete 
(Ro)

 44°08,3´N
022°52,1´E

827 Rast
(Ro)

 43°51,3´N
023°23,7´E

729 53Nm

Poznámka: Jasno, vítr 2-4 Bft, slunce, max. 35°C, 1.004 hPa 
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Oprava  světlaÚterý  25. 5.
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Dunaj se rozlévá do šíře přesahující 1 km 
Pod „plným prádlem“ dosahujeme rychlosti osmi uzlů Kormidluje-li Simrad, lze mýt nádobí i při službě
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Záložní motor 2,5 hp jsme v tříuzlovém proudu naštěstí použít nepotřebovali 

Poháněni plachtami nerušíme místní faunu
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Kormoráni mezi dvěma živly Kotevní světlo se uzdravilo
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După-amiaza / srjada 26. 5. 
Existuje-li možnost, že jakákoli situace nastane, postupovat tak, jako by již nastala.  

(COLREG, pravidlo  č. 13) 
Za zvuku větrů stát v pozoru se státní vlajkou po pravici; tím začíná každý den. 

„Támhle pluje něco jako koráb,“ snažíme se prohlédnout očima ranní mlhu; s každým 
dalším dnem vyjíždíme dřív. Po chvíli se vyhýbáme temnému plavidlu – vyvrácenému 
stromu, jejž unáší proud. Znepokojivých objektů spatřujeme pak během dopoledne ještě 
několik. Nejvýznamnějšími jsou asi hlídkové věže na pravém břehu. Svítá nám, že se na-
cházíme v blízkosti bulharské jaderné elektrárny Kozloduj. Očekávali jsme gigantickou 
stavbu jako náš Temelín. Ne pouhou zátoku a hráz připomínající přístav. Hrají si tu na 
schovávanou? Zleva přitékající řeku Jui kvůli tajemné pravé straně málem přehlédneme. 

Máme málo pitné vody a stává se z nás loď odpadků; od nedělního odpoledne se nám 
krom několika kroků podél plavební komory nepoštěstilo vstoupit na břeh. Řeka je přá-
telská, lidé podle všeho taky. Na příchod cizinců od vody tu ale zvyklí nejsou. Ani připra-
vení, usuzujeme podle utopené lávky rumunského policejního mola. Řeka byla odedávna 
hranicí a přes všechny unifikační snahy jí nadále zůstává. Je přitom tak široká, že tvoří cosi 
jako samostatný stát; dálnici, k jejímž cestujícím je třeba se chovat obezřetně. 

Odpadků se zbavujeme v městečku Bechet, tedy čtyři kilometry od něj, na hraničním 
přechodu tvořeném přívozem. Dochází nám, že většina těch kamiónů s exotickými pozná-
vacími značkami RO, BG či TR, jimž jsme kdysi záviděli volnost, se tu musela naloďovat 
nebo vyloďovat. Ve školních letech jsme si domýšleli, kolik zajímavého jejich posádky ces-
tou zažijí, a ještě před chvílí by nás nenapadlo, že něco z toho trvá dodnes. Ohlédnutí do 
dětství se podobá i neobvyklý konvoj, blížící se z pole k silnici v pořadí, jak šel čas: V čele 
koňské povozy, za nimi traktory a kolonu uzavírá nová dodávka Volkswagen. 

„Pivo, Beer?“ rozhlížíme se nejistě. 
„Da. Uno?“ 
„Tři. Nebo čtyři?“ počítáme dny a ukazujeme na prstech. „Činči,“ zvýšíme závěrečně 

rozhodnutí.
Z obchodu odcházíme s pěti dvoulitrovkami, představujícími polovinu jejich sklado-

vých zásob, a s posledními dvěma láhvemi laciného koňaku Unirea; na to naše popíjení... 
Anglicky mluvící policista nás posílá do vedlejšího obchodu; prý mají ještě dvě. Obecní 
pořádek za něj z orlích hnízd střeží čápi. Na cestě zpátky nám kdosi nabízí odvoz; nestopo-
vali jsme. Nasedáme. Drobné potíže nastávají jen úřednici u vstupu do prostoru přívozu. 
Neví, co by po nás měla chtít, ale tuší, že něco ano. Tolik vyplněných lejster se za 1,19 EUR 
jinde nevidí. 

Téhož odpoledne proplouváme městem Corabia, výjimečným tím, že krom průmys-
lových staveb, tvořících vyrovnanou linii s kostelní věží, má v blízkosti řeky i obytnou zá-
stavbu. 

„Jdou komáři taky na žáby?“ 
Chvíli diskutujeme o rozdílech mezi krví obojživelníků a savců a její vhodnosti pro vý-

živu komářího plodu. Uniká nám přitom fakt, že komáři patrně nejdou na žáby proto, že 

6:20 vstávám a 6:45 vyplouváme na motor. 
Zatím nic nefouká. Blížíme se k jaderné elekt-
rárně Kozloduj. Elektrárna je tak úžasně utajená, 
že z ní nevidíme vůbec nic. Jen tenké komíny. 
Bulhaři mají akorát strážné věže a vojenské 
čluny, a nic víc. 679 km - Bechet - policejní 
molo - přistáváme v proudu 3 kts a vyvazujeme 
se k policejnímu člunu. Policista nám radí, kde 
máme přistát, a poté pochopíme, proč jich je na 
břehu víc. Molo má zatopenou lávku a na břeh 
je nutno se probrodit 1,6 m hloubkou s prou-
dem. Za pobaveného pozorování celníků to dáme 
a poté, co si prohlédnou naše doklady, zjistí, že 
od nich vlastně nic nechceme, a jdeme do místní 
zahradní restaurace na pivo. Dáme 2x Golden 
Brau, 1 euro = 6 RON (~30 Kč) a dáme se na 
pochoďák do městečka Bechet. Cestou pozorujeme 
spoustu místních zvyklostí, jako je konvoj dvou 
koňských spřežení následovaný dvěma traktory, 
vlekoucími podivné prastaré zařízení John Deere, 
a zcela vzadu moderní PickUp VW. Jdeme fotit 
čapí hnízda do hliněné ulice a plnými doušky 
nasáváme zdejší atmosféru počátku minulého 
století. Domorodce se ptáme na „Alimentare“ 
a mává rukou vpřed, tj. asi 2 km, a říká „Bono!“ 
Odpovíme „gracia“, je spokojen, a dál pochodu-
jeme pod plným sluncem za teploty přesahující 
30 st. C. Před Bechetem nás dojíždí na kole 
a znovu radí, ať jdeme doleva, a zase „Bono!“. 
Před křižovatkou míjíme rumunskou Komerční 
banku v barvách matky Société Générale, ovšem 

sídlící v unibuňce připomínající přívěs. Uvnitř 
je úředník, venku policista (možná bezpečnostní 
agentura) a fronta 5 lidí. Pozoruhodné je, že na 
zdi je bankomat. Vlevo nalézáme supermarket 
velikosti našich konzumů za dob mého dětství. 
Bereme 5x 2 l pivo Timisoreana, víno nemají 
žádné, a tak přikoupíme 2x 0,5 l „koňáčku“. 
Jarda ještě zaskočí pro jinou značku „ko-
ňáčku“ a nakonec koupí 2x 0,5 l stejné značky. 
Pochodujeme zpět a v polovině nám sám zasta-
vuje starší pán a doveze nás až před závoru do 
prostoru celnice. Zde nás zastavuje dáma a počne 
řešit náš vstup. Nejsme ani auto, ani TIR, ani 
BUS a na loď není připravena. Volá šéfa, sebere 
nám postupně crew list, techničák od lodi a Jar-
dovi pas. Po 20ti minutách dohadování se šéfem, 
vypsání formuláře a potvrzení o platbě 1,19 EUR 
jsme volní a můžeme na loď. Opět brod, 
uskladnění tekutin, brod, vynesení odpadků,  
další 2x Golden Brau, brod, kanystr na vodu 
si bohužel přinášíme na loď prázdný. Nemají 
pitnou. Po třech hodinách v 14:15 SEČ Jarda 
odkopává příď a  odplouváme. 14:40 zahajujeme 
přípravu obědu panákem „koňáčku“ UNIREA 
Băutură Spiritoasă. 18:40 proplouváme kolem 
města Corabia. Nikde se nedá přistát. 19:15 při-
stáváme u zatopeného lesa. Jarda uchytí lano 
za padlý pařez, vzadu 20 kg závaží a kotvíme. 
Komáři začínají žrát. Kurev je asi miliarda 
a repelent v Chabrech. Večeře je přesolená, ale to 
nic. Dáme pivo a komáři taky někdy půjdou spát. 

žáby jdou po komárech. Zpívají tak hlasitě, až váháme, nejedná-li se o štěkot psů; jsou-li 
taky tak veliké, živí se opravdu jen hmyzem? Franta Sýkora prý vyháněl z lodi hada vod-
náře, tuhle, v Austrálii. Přes to všechno necháváme na noc otevřený poklop (taky trochu 
kvůli přesolené rýži a obavě z jejího vlivu na trávicí pochody). 

Slavíkovi v noci nerozumím i rozumím a zkouším z vyluzovaných slabik dávat dohro-
mady slova. Vycházejí mi číslovky, ale myslím, že nezpívá o penězích. Deset, třináct, šest-
náct, dvacet – každá vždy několikrát zopakovaná; vzhledem k tušenému účelu slavičí písně 
by se mohlo jednat o vyzpívanou touhu po plnoletosti. Jen se obávám, že tolik času tenhle 
zástupce čeledi Muscicapidae vyměřeno nemá. Ty číslovky budou spíše návrhem hodiny 
a místa. Nic, nic, nic, nic, slyším pak zřetelnou odpověď z vedlejšího stromu. Byla to tedy 
zbytečná a smutná píseň. Naštěstí pro slavíka nikdo neví, co bude další noc. My už se to 
nedozvíme, jelikož budeme o sto kilometrů dál. Nikdo se to nedozví, protože jen blázen 
by kotvil u ostrova, na němž jsou paty kmenů schované nejméně metr pod hladinou, a je 
tudíž ideální líhní pro krvežíznivky z čeledi Culicidae. Původní záměr byl upéct zde buřty 
na ohni... 
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START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

105km

Rast
(Ro)

 43°51,3´N
023°23,7´E

729 Corabia
(Ro)

 43°45,1´N
024°36,2´E

624 57Nm

Poznámka: Jasno, 25°C, 1.004-1.002 hPa 

Na bulharské vojáky je třeba se podívat zblízka

Středa  26. 5.
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Bulharská jaderná elektrárna Kozloduj připomíná skryté nebezpečí Rumuni tábořící na dohled se starají jen o své ryby
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Přehlídka techniky v pořadí, jak šel čas

Postranní ulice rumunské vesnice
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Rumunský Bechet vzdálený hodinu chůze od Dunaje 
Komerční banka velikosti kiosku 

Vyloděním u přívozu Bechet jsme pobavili službu konající celníky 



182 183

Párek čápů bílých (Ciconia ciconia) hledající místo k hnízdění 

Přívoz propojující rumunský Bechet a bulharské Oryahovo 

Corabia - rumunský průmysl kontrastující s tradicemi 
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Volavky bílé (Egretta alba) Tok se rozšiřuje; sledování kilometrovníků si žádá příbřežní pluvbu
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Romantika noci na pustém ostrově byla vystřídána realitou komáří líhně 
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Seara / četvrtak 27. 5. 
„Někdo řídí?“ 
„Ne, ještě to tak...“ 
Za zvuku větrů stát v pozoru se státní vlajkou po pravici; tím začíná každý den. 

S větrem je to jako s přízní žen; buď není žádná, nebo je jí moc. Hned od rána nastává 
ta první varianta. Asi po hodině to vzdáváme a jsme rádi, že nádrž je dolitá. Zase pracuje 
Karel; karl-karl-karl... 

Na levém, tedy tom našem břehu, projíždíme kolem místa, kde by se dokonce dalo volně 
přistát. Že by tam však bylo možné doplnit pitnou vodu, se nezdá, a jiný důvod nemáme. 
Mezi množstvím zarostlých ramen se z téže strany plíživě vlévá řeka Olt. Město Măgurele, 
které následuje, vypadá z velké části jako po konci světa. Z ohromných budov opuštěné 
fabriky vyrůstají stromy; příroda už začala vítězit nad chvilkovým úsilím člověka. 

O několik kilometrů dál se naše obavy nad bezvýsledností lidského úsilí rozplynou. 
Okraj řeky – světa mužů, smělých staveb a velkých plavidel – oživila skupina odrůstajících 
dětí na kajacích. Je mezi nimi i několik kajakářek... Tohle zjištění nás vyburcuje k novému 
pokusu o aktivnější podobu plavby. Zkoušíme největší plachtu, genakr. Úspěch v podobě 
údaje 6,2 uzlu na rychloměru se brzy dostavuje. S genakrem před přídí vypadáme jako 
modrobílý balón; škoda že už není, před kým se předvádět. Dva rybáři na pramici, vydavší 
se odpoledne přímo k nám, mají, jak se po chvíli ukáže, zájem jen o své sítě. 

Hloubka čtrnáct metrů. Nadmořská výška jen dvojnásobná. Nepocházíme z hor, ale 
tady se najednou zdá, jako by ta naprostá nížina byla cítit. Nad hlavami hejno ptáků. 
V tichu zadního větru slyšíme šustot křídel. Tóny kytar pokládám zprvu za halucinaci, 
a až když se vzduchem mihne poslední kovboj, uvědomuji si, že tu máme taky rádio; tedy 
magnetofon a tašku starých kazet – prý jako zásobu špiónků na vanty. Na to naše poslou-
chání... Představuji si, jak se na těch nerezových lankách jednou bude chvět Křesťanova 
uspěchaná Panenka nebo zaplétat Wakemanův Merlin. 

Před vjezdem do dalšího města, Ruse, musíme plachty stáhnout; Blíží se obávaný most, 
poslední výšková překážka na cestě k moři. Rychlé porci čehosi říkáme žertem poslední 
večeře a pozorujeme most z dálky. Ve střední části je patrný zvedací mechanismus, ale ten 
kvůli nám jistě nepoužijí. Přijíždí vlak. Odhadujeme výšku vagónů, srovnáváme ji se svis-
lým rozměrem mostních pater a roztečí mezi spodním z nich a hladinou. Jistotu nemáme. 
Vjíždíme pozadu, se spuštěným motorem v naději na případné překonání proudu, s bed-
livým dozorem z přídě a s asi pětimetrovou rezervou. Naléváme koňak Unirea a domlou-
váme se, co bude k večeři. Až při jídle si uvědomujeme, že je ten den už druhá. 

5:15 Jarda si píše poznámky, odmítám vstávat. 
6:20 vylézám a doplňujeme velkou nádrž 21 l 
benzínu. 7:15 vyplouváme, zdržení způsobeno 
vylitím části kanystru do batisty. 11:15 vytahu-
jeme plné prádlo a frčíme 6-7 kts. 11:40 vlečeme 
se 4 kts. Přemýšlíme o nasazení genakru a uplat-
ňujeme pravidlo Colreg č. 13: „Je-li možnost pít 
pivo, postupujeme tak, jako bychom pivo pili.“ 

Genakr vytahujeme hned po obědě, který jsem 
zřetelně přepepřil. Jarda se tváří, že má ostrá jídla 
rád. Genakr nás pohání rychlostí až 6 kts i při 
prd větru. 14:45 genakr stahujeme do chobotu 
a  naléváme další koňáček. Zjišťujeme, že vůbec 
nevíme, na kterém listu mapy se nacházíme, 
kilometráže nejsou, a tak jsme zcela ztraceni 
v Dunaji. Paráda! Dáme si další Timisoreana 

a pak se uvidí. Dle GPS právě doplouváme do 
cíle, ale vzhledem k tomu, že nevíme pořádně, 
kde vlastně jsme, pokračujeme dál. 20:30 most 
v Ruse. Projíždíme pozpátku a zkoušíme, zda 
podplujeme. Vše O.K., rezerva cca 5 m, na 
oslavu podplutí Jarda zavěšen na čelenu stahuje 
trenky a vesele s nimi mává, chvíli poté kotvíme. 

20:00 zakotveno a Jarda vaří večeři. Po zhltnutí 
poznamená, že už je dnes druhá, neboť už myje 
podruhé nádobí. Zalovíme v paměti, a skutečně 
již vařil před mostem. Zdá se, že kombinace 
napětí, zda podplujeme, a piv s koňáčkem udě-
lala své. Ještě že už jsme zase téměř vše vypili. 

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

143km

Corabia
(Ro)

 43°45,1´N
024°36,2´E

624 Ruse
(Ro)

 43°55,9´N
026°04,3´E

481 77Nm

Poznámka: Jasno, 8:00-20°C, 14:00-30°C, 1.005 hPa 
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Občas zahlédneme i policejní čluny, ale o obtěžování mluvit nelze Při kormidlování se vypácí ostražitost

Koncepce i použité materiály jsou pozoruhodné
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Farmaření skončilo, příroda se vrací domů 

Pohled na kajakáře je oživením pluvby  

Přívoz z rumunského Turnu Magurele do bulharského Nikopolu
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Bývalá a současná chemička v rumunském Turnu Magurele 
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Plovoucí stromy jsou zpestřením i nebezpečím Najdou v sítích ryby, nebo mutanty?
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Vlajka Moldávie připomíná, že Dunaj je řekou deseti států

Bulhaři důsledně monitorují okolí 

Ukrajina popisuje lodě azbukou i latinkou
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Rybák obecný (Sterna hirundo)

Genakr a navigační pomůcky
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Před městem musí genakr do chobotu

Bulharské město Ruse

Televizní věže bulharských měst jsou patrně stavěny 
podle jednoho výkresu, tato je s 210 m nejvyšší
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Obyvatelé sídliště mají dobrý 
přehled o míře znečištění ovzduší

Most v Ruse je poslední výškovou překážkou na cestě k moři

Po elektrárně ve Varně se ČEZ chystaly koupit i tuto v Ruse, Rus je předběhl
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Most Přátelství z r. 1954, po revoluci přejmenovaný na Dunajský, je dlouhý 
2800 m a je jediným mostem spojujícím Rumunsko s Bulharskem

Zdvižení střední části mostu z nejistých 13 na 20 metrů  
 jsme pro JAFIPAPu očekávat nemohli
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Česká trikolora v bulharském Ruse je možná pozůstatkem 
zájmu firmy ČEZ o koupi zdejší elektrárny 
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Noaptea / petak 28. 5. 
„Kdy dáme ty nové vazáky?“ 
„Teď je moc horko, až večer.“ 
„Jen jestli se zas do večera neožerem...“ 
„Tak zítra večer, to už nebude co pít.“ 
Za zvuku větrů stát v pozoru se státní vlajkou po pravici; tím začíná každý den. 

Plující kmeny, které potkáváme, jsou den ode dne větší. Spojí-li se jich několik dohro-
mady, utvoří cosi jako plovoucí ostrůvek. Jeden vypadá z dálky jako koráb a nám připadá, 
že jej míjíme již poněkolikáté. Tyhle shluky jsou za nízkého ranního slunce nejvýraznějšími 
objekty na hladině; při řídkém značení plavební dráhy ztěžují v rozlitém toku, plném ost-
rovů a ramen, orientaci. 

S dalšími povědomými tvary nám konečně dochází, že tahle opakovaná setkání nejsou 
náhodná; cestujeme – ať už chtěně nebo nechtěně – všichni stejným směrem; k moři. 

Bulharský pravý břeh zvedající se do výšky se zdá obydlenější než levý rumunský, srovná-
váme-li městečko Tutrakan s okolím opuštěné fabriky v rumunské Oltenitě. Výška stromů 
v bezestřechých halách je úměrná době uplynulé od převratu; vzdálenost osídlení od řeky, 
kdysi přísně střežené hranice, zase poměrům před ním. Levostranný přítok Arges a na něj 
navazující umělý kanál měly prý počátkem 90. let propojit Dunaj s Bukureští. Letos, po 
téměř dvaceti letech, byly práce na splavnění obnoveny. 

„Had, vodnář!“ Ta slova zní jako hrozba. 
Sotva dvaceticentimetrová užovka je pak spíš k smíchu. Kdo ví, jak dlouho vylehávala 

na bádenplatu. Snad odpočívala na cestě ke břehu nebo chtěla doplavat dál než ostatní. 
Nebo jsme ji zajímali my osobně a číhala... S námi k moři nemůže. 

„Tudy už jsme dneska jednou jeli...“ Pohled z dálky na většinu bulharských měst na 
Dunaji svědčí o jisté konfekčnosti, vedené snad potřebou ušetřit. Uvědomujeme si to až při 
proplouvání úplně posledního; všechna mají stejnou městskou dominantu, televizní věž 
téhož vzhledu. Město Silistra se od ostatních přece jen v něčem liší; jako téměř jediné vy-
užilo řeky coby okrasného prvku. Podobná snaha byla patrná pouze v prvním bulharském 
městě, kterým jsme proplouvali, ve Vidinu. 

Podle informací má být na rumunském břehu možnost občerstvit se, nabrat vodu a snad 
i nakoupit. Nutnou podmínku, místo k přistání, už máme. Z těch tří možností jsou pak 
splnitelné první dvě, a vlastně i třetí; číšník nám prodal ještě čtyři láhve piva na cestu. 
Restaurace a okolí nás udivuje nevídaným ruchem; dochází nám, že je pátek a taky, že 
přívoz v Chiciu už spojuje Rumunsko s Rumunskem. Lidé jsou tu hezčí; sluší jim svoboda 
pohybu. 

„A nos má jako zásuvku,“ ohlížíme se při odjezdu. 
„Na to naše koukání...“ 
Oči však měla jen pro toho kluka ze druhého břehu. 

Po krátkém úseku plavby se i na pravém břehu projevuje rumunský průmyslový přístup 
ke krajině; při pohledu na vyschlou zemědělskou půdu, zbrázděnou vodorovnými rýhami, 
přemýšlíme, kde udělali soudruzi chybu. 

Opojeni svobodou výběru břehu kotvíme večer u vzácnějšího pravého. Zjišťujeme za-
jímavou skutečnost: Na tomto břehu jsou – zřejmě v celé délce toku – rybáři přátelštější 
a štědřejší než na levém; za panáka a krabičku cigaret dostáváme půl kýble ryb. Místním 
jazykem ani žádným podobným nevládneme, a tak je tohle setkání jen krátké. Aspoň ráno 
vyjedeme dřív... 

04:44 Jarda zahájí pohyb v lodi. Sere do vody, 
meje si hlavu a tak mu říkám, ať klidně odkotví 
a odpluje, ale že nejmíň hodinu nezměním 
polohu na posteli. 05:30 Jarda skutečně odkotví 
a plujeme. 7:00 vylézám, snídaně, a skutečně 
už nemáme nic tekutého k uvítání nového dne. 
Kolem poledního po proplutí Tutrakanem a poté, 
co usoudíme, že přistát u policejního mola v Ol-
tenitě by nepřineslo nic dobrého, se rozhodneme, 
že stříbrný Gambrinus není dostatečně repre-
zentativní jako dar, a tak likvidujeme poslední 
2x 0,5 l piva. Zbývá už jen 6x 0,5 l Plzně a ta 
musí zůstat na dárky (alespoň do zítřka). Anténu 
NAVTEX vyvěšuji pod vlajku PaRoH Sailing. 
Stále žádné zprávy, a to jsme dnes opravili na-
pájení. 11:57 Jarda zahajuje vaření obědu. Po 

obědě míjíme NAVOL, polorozbořenou fabriku 
na lodě, a plujeme až k poslednímu bulharskému 
městu Silistra. Docela hezké městečko, velký hotel, 
zahradní restaurace, ale zdá se, že Bulhaři jsou 
už líní i chlastat. Naproti v rumunském Chiciu 
(Calarasi 4 km) přistáváme u privátního mola, 
za 1x Camel zde zůstáváme a jdeme na prů-
zkum. Končíme v restauraci, kam nás dovede 
majitel mola, a na vrchního volá cosi, z čehož 
rozumíme jen „kliente“. Dvě piva, dobereme 
kanystr pitné vody, 4 piva na cestu a pokračujeme 
až do západu slunce, tj. 20:40 místního času. 
Objeví se rybáři a za tmy se zastaví. Dostanou 
1x Camel, 2x Pilsner Urquell, 1x panáka, za 
to dostáváme lavor ryb. Všude to funguje stejně, 
jen je zde větší problém s domluvou než se Srby. 

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

133km

Ruse
(Ro)

 43°55,9´N
026°04,3´E

481 Izvoarele
(Ro)

 44°11,2´N
027°33,5´E

348 72Nm

Poznámka: Jasno, odpoledne mírně zataženo, 30°C, 1.006 hPa 



216 217

Bulharský Tutrakan

Pátek  28. 5.
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Říční doprava a opuštěná loděnice v rumunské Oltenitě Loděnice NAVOL se chlubí tím, že 80 % produkce jde na export 
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Val za unijní peníze má odvrátit hrozbu záplav

Užovka obojková (Natrix natrix) ; z dočasného spolupluvce opět plavcem Vyhrnout chobot! Vypustit genakr!  
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V Silistře, posledním bulharském přístavu, může  parník přistát na terase hotelu Vodu i pivo lze doplnit v pobřežní restauraci v rumunském Chiciu 
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Přívoz z rumunského města Ostrov bojuje s proudem, aby přistál v rumunském Calarasi  

Náš Hellvorel bedlivě sleduje okolní provoz

Kotvení za krabičku Camel, voda zadarmo
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Ovčí ostrov je v suchu, jiné jsou pod vodou Z hrozících mraků typu cumulus nakonec nezapršelo 
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Vysoké stromy jsou vhodným hnízdištěm pro kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) 
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Při pohledu na vyschlou půdu přemýšlíme, kde udělali rumunští soudruzi chybu 

K darované rybě nečichat! Ouklejice dunajské (Alburmus chalcoides) 
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Jméno nadnárodní firmy, zářící nad cementárenskými sily za městem Basarabi, dává 
tušit, že zde se podařilo zanikající průmysl udržet. Při pohledu na rozpadající se betonová 
mola doufáme, že se podařilo i zvýšit kvalitu výroby. 

Po několika desítkách kilometrů se kanál zařezává do krajiny a z uměle vytvořených 
strání trčí místy podivná pole betonových pomníků. Ve spojení se skupinkou křížků, 
objevivší se tu a tam těsně u břehu, a zmiňovaným počem životů, které prý stála tahle 
stavba, se dostavuje depresivní nálada. Pivo jsme naštěstí koupili. Dochází nám, že čtveřice 
křížků, vyskytující se téměř pravidelně, jsou úvaziště lodí, a stráně betonových pomníků 
jsou zpomalovací zábrany pro případnou vodu, natékající ze zdrží, na jejichž vybudování 
však nezbyl čas. Jednou z mála pevně stojících staveb je betonový monument, vynořivší 
se ze zatáčky v blízkosti obce Straja. Zprvu se domníváme, že jde o nedokončený maják, 
ale čím blíže připlouváme, tím jasněji vychází najevo, že jde o umělecké ztvárnění čehosi. 
Nahlas uvažujeme čeho; vzhledem k polednímu doplnění zásob nám nápady nechybějí. 
Od pochodně přes zneuctěnou vílu, chystající se vrhnout do vody, se dostáváme až k vari-
aci na Sochu Svobody. V době svého vzniku by v tomhle kraji byla výsměchem. V naději 
na lepší zítřky otevíráme další dvoulitrovou láhev piva. To se opakuje ještě dvakrát, než za 
hlubokého šera přistáváme u zdi plavební komory. Ještě že komorník nevidí na svých pří-
strojích složení našich tělesných tekutin. Volnou cestu do moře po otevření vrat jen tušíme. 
Kotvíme na dohled od komory, na prvním možném místě, kde – jak doufáme – nebudeme 
překážet. 

Jarda sólo vyplouvá v 5 hodin. Vzhledem k  
mému nočnímu pobíhání po palubě a spouš-
tění chobotu, neboť dělal ve větru bordel, se 
dohodneme, že ještě chvíli poležím. V 7 vaříme 
snídani a postupujeme na Cernavodă. Místy je 
hledání hlavního toku detektivka, ale nakonec to 
dáme. Zhoustla lodní doprava. 10 hodin a hlá-
sím JAFIPAPu k proplutí komorou do kanálu 
spojujícího Dunaj s ČM. Rozumíme si dobře, ale 
překvapí nás jejich požadavek na RON v hod-
notě 120 EUR. Eura neberou, a tak plujeme 
zpět k Penny-marketu, kotvíme na hloubce 2 m 
a Jarda odplave hledat bankomat. Venku už je 
zase 30 st. C. Kolem projíždí náklaďák s nástav-
bou typu „babosed“ a zjevně jde o autobus pro 
pracovníky. Ale teď v sobotu?! Zatímco hlídám 
loď, přijíždí Rumun v „novém“ autě, najíždí 
do řeky tak, aby to neměl daleko do vody, a auto 
v klidu myje. Nad ním se koupou cikáňata a pod 
ním loví otec se synem ryby. Asi po hodině Jarda 

přijde s 800 RON a kartónem piva Timisoreana 
(6x 2 l). Malá cikáňata žebrají o prachy, dosta-
nou 1 LEI a Jarda plave k lodi. Komorník nás 
už očekává, jsme za Argos 1 (remorkér+4 vany 
plné písku), a   podepisuji mu list o lodi, ra-
zítko, pivo a cesta je volná. Výška spuštění byla 
tak 1,5 m a v kanálu bez proudu plujeme 
4 kts. Jarda vykuchá ryby, zjistíme, že jich je 
18, a tudíž že bude problém je všechny sežrat. 
Ouklejice podunajská je chutná, ale plná malých 
kostí. K obědu jich dáme 6 a zbývá 12. Ach jo, 
ti rybáři. 16:00 plujeme za Argosem 1 a máme 
před sebou kolem 20 Nm. Bavíme se o nejnahov-
novatějším směru větru, který převládá. Plujeme 
na motor a kosatku. 19:05 stále za Argosem 1 
a do cíle 9 Nm vzdušnou čarou. Akorát rychlost 
je 4 kts a ještě komorník. 21:00 po zaplacení 
500 RON proplouváme komorou a kotvíme na 
seřadišti lodí. ČMM (Černo Mořský Mrdník). 

Ieri / sobota 29. 5. 
Za zvuku větrů stát v pozoru se státní vlajkou po pravici; tím začíná každý den. 
„Víš, kudy jedem?“ 
„Ne.“ 
„Tak to si můžu jít zas klidně lehnout...“ 

Vrána sebrala z hladiny rybu, ale hned ji upustila. Možná jí nechutnala. Nebo si chtěla 
zazpívat; má tu ale velké množství konkurentů. Mladý konipas, odpočinuvší si při přeletu 
z levého na pravý břeh na zábradlí lodi, zas ani pípnutím nepoděkoval. Bude možná zkla-
maný, kolik úsilí vynaložil, aby (e)migroval z Rumunska do Rumunska; město Silistra, 
včera, bylo posledním bulharským sídlem. Vesnice kolem řeky jsou v nastalém jednoná-
rodnostním úseku z hladiny na dohled. Na levém, rumunském břehu byly takhle blízko  
naposled před několika sty kilometrů; dokud na pravém leželo Srbsko. Další říční úsek, 
tvořící pak hranici s Bulharskem, zřejmě donedávna vyžadoval vyšší bezpečnostní opatření. 
Klademe si otázku, z jakého důvodu.

Cernavodă je první rumunské oboubřežní město. Na mostě jezdí auta oběma směry 
a dokonce přes něj přecházejí lidé. Po týdnu našeho dobrovolného odloučení se najednou 
zdají vzácní a krásní. Děláme si legraci z pocitů dávných námořníků a možná jim začínáme 
i trochu rozumět. Nás měla z tohohle města zajímat pouze odbočka na plavební kanál, ale 
po rozhovoru s komorníkem nás zajímá také banka; eury prý průjezd platit nelze. Přistát ke 
břehu je kvůli ponoru nemožné, vjet do přístavu by znamenalo nejméně hodinovou ztrátu 
času formalitami, a tak volíme mokrý výsadek, s určitou nadsázkou přirovnatelný k vylo-
dění v Normandii. Jen místo nepřátelské palby jsme – tedy až při návratu – ostřelováni 
žádostmi cikáňat o peníze na alimentare. Nabízené jídlo však odmítají a potom, co se jich 
zkouším zbavit hrstkou zdejších drobných, se jich seběhne víc. Z řeči vyrozumím, že jim 
by eura nevadila. Svlékám se, začínám si hlídat obranný prostor a těším se do řeky, v níž 
nacházím záchranu. Zároveň se s ní zde loučíme. 

Plavební kanál vede v prvním úseku nad okolním terénem; z vlaků, projíždějících po 
souběžné trati, jsou při naší blízkosti hladině viditelné jen troleje a pantografy. Výhodou 
takto vyvýšené vodní cesty je, že můžeme pomáhat motoru plachtou; jsme letos možná 
první plachtící lodí na téhle trase. Se zadobočním větrem zahajujeme předjížděcí manévr, 
jenž nám – za občasného povzbuzování od posádky předjížděného parníku Argos – vydrží 
až téměř k moři. 

Město Medgidia je těsně přilepené ke břehům, tak jako jsme zvyklí na říční města od 
nás. Nechybí most a zvláštní je jen to, že nikde nevidíme člun nebo rybářskou pramici. Je 
to snad taktika, jak uhlídat odstup domácího obyvatelstva od převážených nákladů; nebo 
také od cizinců, proudících kanálem? Nebo jen způsob, jak udržet vodní cestu průjezdnou? 
Zdevastované strážní věže rozestavěné na dohled jedna od druhé dávají tušit, že v minulosti 
nesloužily jen k řízení dopravy. Kolik z těchhle zvyků zůstalo platných dodnes, se můžeme 
jen dohadovat. 
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4087 m dlouhý most Anghela Salignyho byl v době vybudování (1890-1895) 
nejdelším v Evropě a třetím nejdelším na světě; 
jeho estetická linie byla později narušena stavbou druhého mostu

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

Název GPS 
WGS84

Kilometrovník
na řece

114km

Izvoarele
(Ro)

 44°11,2´N
027°33,5´E

348 Constanta
(Ro)

 44°06,0´N
028°38,0´E

234 62Nm

Poznámka: Jasno, večer mírně zataženo, 30°C, 1.009 hPa 
Kilometrovník 300-odbočka do kanálu do Černého moře, kanál je dlouhý 66 km 

Sobota  29. 5.
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Cernavodă je přístavem i říčním rozcestím
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Odbočením do plavebního kanálu se loučíme s Dunajem, nikoliv však s Timisoarenou

Výsadek do banky 
proplutí nelze platit eurem
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Plavební kanál zkracující cestu k moři o cca 300 km byl vybudován v létech 1947-1987Komora je 310 m dlouhá, 25 m široká, klesáme o 1,5 m, cena v přepočtu 120 EUR 
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Zdevastované strážní věže možná v minulosti nesloužily jen k řízení plavbyDvě dlouhé, dvě krátké, dvě piva, dva koňáčky, vše připraveno pro předplutí, 
 jen Argos jsme nedohnali
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Kaple v Mircea Vodă - nejudržovanějšími stavbami kolem kanálu jsou kostelyTajemné betonové kříže měly zřejmě sloužit jako úvaziště lodí
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Mosty se většinou nemohou chlubit zábradlím Krávám chutná i rákos
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Plynaři nedopustili, aby jejich dílo zůstalo skryto očím obdivovatelů 

Krása cementárny soutěžící s umem stavitelů mol a koncepcí nahromaděného šrotu

Argos zůstal nepředplut, koňáčkem zapíjíme ouklejice s rozinkami
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Odbočka do Navodari (severní cesta do Černého moře)

Mozaika je nadčasová, jen staré symboly bylo třeba odstranit

Našich 10 koní v rychlosti vyhrálo 
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Než Ceausescu „Kanál smrti“ slavnostně otevřel, stála stavba víc než 10 000 životů  Kanál je 64 km dlouhý, 70-90 m široký a 7 m hluboký 
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Agigea-most o výšce 16 m, poslední před mořem, bývá v noci nádherně osvětlen

UKONČENÍ ETAPY DUNAJ 29. 5.
 

Upluto:  ......................................................................................................................1520 km 

Doba pluvby:  ............................................................................................................. 15 dnů 

Hodiny pluvby:  ....................................................................................................152 hodin 

Denní průměr:  .............................. 100 km a 10 hod. pluvby => prům. 10km/hod

Celnice: 

Maďarsko: ...........................Mohacz (pravá str., nová budova, nové molo, proud) 

Srbsko:  ........................Bezdan (levá str., staré molo, budova dále od bř., 60 EUR)

Srbsko:  ............Veliko Gradište (pravá str., 2 budovy, poplatek 10 EUR za molo)

Rumunsko:  ........................Drobeta Turnu Severin (levá strana, rychlé odbavení)

Kanál Dunaj-ČM  ................................................................................ 120 EUR (500 RON) 

Posádka: 

15. - 16. 5. (Sk, Hu)  .........................................................................Pavel, Roman, Honza

16. - 20. 5. (Hu, Srb)  ......................................................................................................Pavel 

21. - 29. 5. (Srb, Ro)  .......................................................................................... Pavel, Jarda

Chátrající monument Statuia Tineretului (Socha Mládeže) 
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ZAHÁJENÍ PŘEPLUVBY ČERNÉHO MOŘE

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Název GPS 
WGS84

19km

Constanta - KANÁL
(Ro)

 44°06,0´N
028°38,0´E

Constanta - 
Marina Tomis

(Ro)

 44°10,5´N
028°39,7´E

10Nm

Poznámka: Polojasno, 30°C, 1.010 hPa 
Dle předpovědi klid až do středy 12:00, kdy nad 
Bosporem začne přecházet studená fronta
Vítr jih měnící se na východ, 2- 4Bft

Astăzi / neděle 30. 5. 
Za zvuku větrů stát v pozoru se státní vlajkou po pravici; tím začíná každý den. 
Je znát, že jsme v brakické vodě; exkrement téměř plave... Delfín! Blíží se k vratům ko-

mory. Přilákala ho sem snad naše přítomnost? Vydává se někdy dál do sladké vody? 
Z otázek nás vytrhne silueta rytíře s dřevcem nad keři na protějším břehu. Koně vidět 

není, keře jej... Rytíř s dřevcem?! Chladím si hlavu v mírně slané vodě. Na konci porostu 
se vynořuje cyklista s rybářským prutem. Koně zůstali ve vnitrozemí. Mořské pobřeží je 
moderní kraj. Na jeřábech je napsáno Gottwald a vlnolamy, chránící přístav Agigea, se plní 
rybáři přijíždějícími na motorkách a v autech. Pokrok je nezadržitelný. Jen my se musíme 
zdržet zastávkou na kapitanátu ve městě Constanta. 

„Tak ještě dvanáct.“ 
„Čeho dvanáct?“ 
„Dvanáct snímků.“ 
„Takže tím končíme s fotkama?“ 
„Ještě můžem fotit na telefon, a na to naše focení...“ 
Skupina asi deseti delfínů, kteří nás provázejí, se po chvilce vrací ke svému točení 

kroužku kolem hejna ryb. Racci zahajují útok ze vzduchu. Rybáři z pevniny. My se ji chys-
táme opustit. Příští přístav? Istanbul. Nikdo se ničemu nediví. Rumunská úřední jednání 
jsou i zde, u moře, bez průtahů. 

Rozeslat poslední zprávy... Poslední?! Ještě rozeznáváme obrysy přístavních jeřábů, a te-
lefon už ztrácí signál. Břeh se vzdaluje z dohledu a mě napadá, že osamění na moři je jaksi 
opravdovější než to, jež jsme si chválili v posledních dnech na řece; zvláště na šestimetrové 
lodi, která se v tom množství vody zdá najednou tak! malá. Ztráta pevniny z očí může su-
chozemcům napoprvé připadat zneklidňující; v noci pak téměř definitivní. Od půlnoci do 
dvou ráno si užívám ve svém životě dosud nejcitelnější samoty. Zkoumám dalekohledem 
temné dálky; co všechno by se v nich mohlo skrývat? A jak málo ze skrytého či ztrace-
ného by se v nich dalo nalézt... Služby střídáme po dvou hodinách, neporušujíce dohodu 
navazovat se na noc lanem. Obouvám ponožky, boty a k zimní bundě přibírám po chvíli 
i čepici; denní a noční pocit tepla těsně nad hladinou je i při mírném větru značně odlišný. 
Ve vodě jsme se přitom odpoledne koupali. 

7:00 koupel, snídaně, zadání Marina TOMIS 
do Garminu, hledání info o počasí. Navštívil 
nás delfín!! 8:15 odplouváme a vymotáváme se 
na volné moře. Bariéry - vlnolamy z betono-
vých bloků - jsou velikostí opravdu značné. Při 
vyplutí na volné moře vidíme asi 10 delfínů, jak 
loví ryby kruhovou metodou. Někteří se roz-

hodnou podívat se k nám, a tak s námi kousek 
plují vedle lodě. Jsou nádherní. Při vypnutém 
motoru jasně slyšíme, jak funí. 10:30 přistá-
váme v Marině TOMIS, doplňujeme vodu 
- plná nádrž 70 l, benzín dokoupeno 55 l (z 
celkem 89 l). Policie nám dává výstupní ra-
zítko a ve 13:00 vyplouváme směr Istanbul. 



258 259

Za vraty komory jsme již v braktické voděAgigejská komora je 310 m dlouhá, 25 m široká a 7,5 m hluboká
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Odpočívající obři Přístav Constanta s přepravní kapacitou 100 000 000 tun ročně 
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Delfíni lovící v klidné vodě za hradbou vlnolamů
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Strkají se a hlasitě funíDelfíni nás doprovázejí na volné moře
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Casino postavené mezi světovými válkami - nyní opuštěnéConstanta - pravoslavná katedrála Petra a Pavla z roku 1885
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Příští přístav: Istanbul

V Marině Tomis jsme doplnili vodu, benzín a odhlásili se z EU
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K Bosporu je to přímým směrem přes Černé moře 180 Nm 
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7:45-spuštěn motor. Vítr stále přímo proti. 
Skáčeme na vlnách, nálada dobrá. Ryby od 
rumunského rybáře už smrděly, a tak jsme je 
dali delfínům. 10:30 vypnut motor. Přes den 
slušně fouká, zvedají se vlny. Navtex hlásí v naší 
oblasti Juliette „possible squals“, a tak jsme 
ostražití. 17:00 obloha temní, refujeme kosatku 
i  hlavní. 17:30 spadlo jen pár kapek, večeříme. 
V 18:00 vytahujeme plné prádlo. Vítr dovo-

luje držet náš kurs. Fouká různou intenzitou 
a občas se zatočí. V noci se zvedají nepříjemné 
vlny a potkáme divnou soustavu lodí. Teprve 
po čase identifikujeme, že se jedná o těžní věž 
a loď od ní odplouvající. Tak jsme je asi po-
bavili, když jsme jim dávali najevo svícením 
do plachet, že jsme plachetnice pod plachtami 
a ať uhnou. Později potkáváme další plošinu. 

Monday / lunis / pondělí 31. 5. 
Za zvuku větrů stát v pozoru se státní vlajkou po pravici; tím začíná každý den. 
„Odkud fouká?“ 
„Jako vždycky...“ 
„Zezadu?“ 

S větrem je to jako s přízní žen... 
Během dopoledne sílí vítr natolik, že můžeme konečně plachtit bez podpory motoru. 

Ženy, tedy ty v představách, lehko přistupují na lecjaké návrhy; na rozdíl od větru, který 
vane přesně proti naší potřebě. Ze dvou možných kursů volíme – v naději na změnu – ten, 
který se víc vzdaluje břehu. Očima se chytáme jakkoli falešného náznaku pevniny a lano 
za lodí pouštíme z ruky při polední hygieně jen na chvíli, představujíce si hloubku dvou 
kilometrů pod sebou. 

Plachty už nejsou prostředkem obrazného vyjadřování; přestaly být oním okřídleným 
slovem. Mluvíme o nich jako o prádle. Každý kus má své jméno a staly se křídly; neob-
raznými a ne tak rychlými, jako mají naši souputníci; skupina pěti buřňáků šedých se 
navzdory značné vzdálenosti od břehu několikrát přežene nad palubou. 

„Kdy už tam budem?“ zní nám v uších dětská otázka. Zároveň přistihujeme jeden dru-
hého při očekávání přechodu z trojciferného na dvojciferné číslo zbývající vzdálenosti. Ten 
nastává k večeru současně s možností nasadit přímý kurs k cíli. 

„Co je to ten cíl?“ 
„To je, jako když něco, co bylo kdysi samozřejmé, a pak se to na dlouho stalo spíš jen 

snem, začne být zas aspoň pravděpodobné.“ 
„Takže jako když se holka, co mi dala pusu ve druhé třídě, zeptá po maturitním večírku: 

‚Co bys chtěl ráno k snídani?‘ a ty řekneš, že pivo a rum, a táhneš dál s těmi, co ješte nevy-
chladli, protože je to večírek po třiceti letech.“ 

Cíl je místo v mapě. Jenže dá se uprostřed spoust vody spoléhat na kus papíru? Zvlášť 
není-li podle čeho ověřit, že se nacházíme tam, kde si myslíme. Nejsou tu významné body, 
jen mapa. Prázdná, spíš ji teprve kreslíme. Každé dvě hodiny do ní zaznamenáváme po-
lohu. Pracovat na vlnách s tužkou a dvěma pravítky je něco jako strefovat se po osmi pi-
vech do klíčové dírky; v jedoucím vlaku, na výhybkách. Cíl, ten papírový, uhýbá špičce 
tuhy; směr ke skutečnému určuje kompas. Ty máme čtyři. Rozcházejí se v rozmezí deseti 
stupňů. Kolik kilometrů to dělá na dvou stech majlí? Nedohledně. Nezbývá, než se obrátit 
na víru. Ke Garminovi. 

Sledujeme jeho displej. Napadá mě, že díky obrazovkám si lidé v posledních letech 
zvykli být v každém okamžiku alespoň na dvou místech zároveň. Tady jsme jen na jedi-
ném, ale jsme na něm jaksi víc doopravdy. Nebo v to aspoň doufáme. 

Ukazuje se, že palubu neobýváme sami; druhého mořského dne se loď stává plovoucí líhní 
much. Koušou, na což nejsme z pevniny zvyklí – jsme pro ně jedinou nadějí na život. Drží 
se nás, jako se my držíme lodi, již proud unáší k cíli rychlostí dvou uzlů. V bezpředmětné 
pustině to vypadá, že stojíme na místě. Ve vodě se při takové rychlosti dá taktak udržet se 
lana. Jistější je, jsou-li na něm uzly. Uzly jako rychlost; uzly jako jistota. Uzly jako zábava. 
Převazujeme závěsy všech fendrů a kontrolujeme plachty. Na to naše p(l)achtění... 
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 „Problem!“ bliká nám někdo do očí. Je jasné, že se náš příjezd do přístavu neutajil. 
Určitě nás odsud vyženou; v lepším případě... 

„Problem!“ slyšíme už asi potřetí. Někdo přijíždí na loďce. „No problem?“ vytušíme až 
teď z jeho slov otázku. 

„No problem,“ snažíme se o co nejzřetelnější angličtinu. „Jsme - tři - dny - na - moři. 
Potřebujeme - tu - jen - přespat.“ 

„No problem,“ usmívá se. „Moje loď... Světlo...,“ ukazuje do míst, odkud blikala baterka, 
a naznačuje, kde se máme vyvázat. 

Dochází nám, že předchozí signalizací se nám snažili pomoci; Turci, předkládaní nám 
snad i v příslovích vždy jako nepřátelé. Ukazujeme žlutou vlajku, oznamující, že dosud 
nejsme úředně přijati na území tohoto státu. 

„No problem,“ mávne rukou. Ze tmy se vynoří několik dalších rukou a chopí se našich 
lan. „No step, no problem,“ zjednodušuje někdo znění předpisu o nevstupování na břeh 
v náš prospěch. 

Předáváme obvyklé dary; krabičky cigaret a láhev Myslivce. Odchází s nimi a vzápětí 
se vrací s plnou taškou ryb. Nevíme, jak odmítnout tak velké množství, a tak vyndaváme 
lavor a vybíráme čtyři největší. Nepůsobíme zřejmě jako rušivý element. Spíš jako kolegové 
v nesnázích. Nebo jsou tu v přístavech jednodušší pravidla; poskytnout odpočinek a jídlo. 
Cizojazyčný spolek zatím zkoumá transparent popisující trasu naší expedice. Domlouvají 
se nad správností svých domněnek, mluvčí se pak jednoduchou angličtinou ujišťuje, zda 
jsme na tak malé lodi opravdu přepluli moře. Ostatní uznale mručí, podávají si s námi ruce 
a představujeme se jmény. Není toho mnoho, co bychom si dokázali říct, ale zdá se, že si 
rozumíme. 

 Pokles tlaku je sice pomalý, ale od neděle klesl 
o 11 hPa, a to nevěstí nic dobrého. Od rána 
zvyšujeme motorem rychlost a  snažíme se držet 
přímý kurs. 7:00 odrefována hl. plachta, ale 
stejně to moc nepomáhá. 7:45 dochází benzín 
v hlavní nádrži (23 l) a  přepínám na záložní 
(12 l). Na hlavní jsme vyplouvali z Constanty 
a doteď upluli 162 Nm (kombinováno motor 
malý výkon +H+K, nebo samotné plachty). 
K večeru přifukuje, honí se mraky a v okolí jsou 
bouřky. 18 Nm před přístavem houstne provoz, 
zapadne slunce a ženeme pod plnými plachtami, 
doplněnými Karlem, rychlostí přesahující 6 kts. 

Stáhneme kosatku a rychlost se nemění. Opět při-
fouklo. Stažení hlavní plachty už je boj, a dobře, 
že jsme to udělali. Vítr sílí a přicházejí vlny, které 
s lodí pěkně cloumají. 22:30 příjezd do přístavu, 
vůbec nic nevidíme, přístav je zcela plný a roz-
hodujeme se zakotvit u vjezdu. Po chvíli na nás 
rybáři blikají, pak volají a nakonec jeden přives-
luje. Mysleli jsme, že nás chtějí vyhodit, ale báli 
se o nás, že máme nějaký problém. Připlouváme 
k jejich lodi a vyvazujeme se. Dáváme jim 
cigarety, Myslivce a oni přinesou plnou tašku ryb. 
Vezmeme si jen 4 a kolem půlnoci jdeme spát. 

Sali / úterý 1. 6. 
„To je teda tma jak...“ 
„Co je to za světla?!“ 
„Támhle vidím zelenou, ale poznáš z toho, kam jede?“ 
„Snad doleva; jenže ty dvě bílé jsou ve stejné výšce... možná se otáčí.“ 
„Jede na nás! Nasvítit plachty! Plachetnice má přece přednost?!“ 
„Teď se to zelené světlo oddělilo od bílých a vzdaluje se; nebo přibližuje?“ 
„A těch bílých je úplná řada...?!“ 
Za celý předešlý den jsme nezahlédli jedinou loď, takže v noci je nám tahle nečitelná 

společnost dost na obtíž. O hodinu později se podobná scéna opakuje. Ze světel je jasné, 
že to, co míjíme, není vodní plavidlo. Ale jaké jiné tedy? UFO? Při dalším předávání služby 
se pak domlouváme, že jsme si nasvěcováním plachet zřejmě dvakrát vynucovali přednost 
před ropnou plošinou. Ještě že to nebyl maják... 

Zvedá se vítr. Fouká v poryvech, vlny jsou nepravidelné; je to jako jít potmě lesem a tu 
a tam dostat odněkud facku. Ty vodní jsou horší o to, že pokaždé vychýlí loď ze směru. A les 
si můžeme jen představovat. Z těch neustálých dorovnávání kursu zůstává v hlavě zmatek. 
Chvíli mi připadá, že směřujeme zpátky k místu, z něhož jsme vypluli. Snažím se najít na 
obzoru něco, čeho se chytnout očima. Konečně; támhle je třešňovka, ta rovina v dáli je 
pole za vsí a v temnotě tuším Oboru. Snad by pomohly hvězdy, ale na polojasné obloze jich 
nevidím tolik pohromadě, aby dokreslily některý z těch bájných obrazů; Andromeda nebo 
Kentaur? Jasně, je tu kompas, ale věř něčemu, co je plné drátů a neviditelných dějů. Na 
ten druhý, opravdový kompas, je z mého místa špatně vidět. Pomůže mi až měsíc. A krátký 
spánek po vystřídání služby. 

Za zvuku větrů stát v pozoru se státní vlajkou po pravici; tím začíná každý den. 

Nevím, jestli oba, ale já, ačkoli z údajů navigace vím, že to nemá smysl, vyhlížím hned 
od svítání pobřeží. Domlouváme se, že po vzoru dávných mořeplavců objevivší se pev-
ninu oslavíme. Tři panáky – zbytek slivovice od srbského rybáře – naléváme až odpoledne; 
ten třetí Neptunovi, Poseidonovi a případně všem, co nás šťastně vedli; taky Simradovi 
a Garminovi? To, že břeh vidíme, ovšem neznamená, že je náš; zatím stále patříme moři. 
Zvuk telefonu, podobající se jindy obtížnému hmyzu, je najednou docela příjemným při-
pomenutím blízkosti lidí. A přítomnost lodí v nás zvyšuje jistotu, že plujeme správným 
směrem. 

Na břehu už rozeznáváme jednotlivá světla a zdá se, že širé moře se s námi přišlo rozlou-
čit podobným způsobem, jako nás uvítalo; prostřednictvím vyslanců-delfínů. Zase uzaví-
rají kroužek, jako by ani jiný tanec, než ten, co se točí kolem potravy, neznali. 

Vítr mírně zesílil, ale je stabilní; v plném prádle se řítíme šestiuzlovou rychlostí do hrdla 
Bosporu.

 „Existuje-li možnost, že jakákoli situace nastane, postupovat tak, jako by již nastala.“ 
Plachty prý se mají refovat ve chvíli, kdy to někdo poprvé vysloví nahlas. 

„Kormidlo proti větru!!“ 
Dva ostré náklony těsně po svinutí hlavní plachty nám dávají znát, že to bylo skutečně 

na poslední chvíli.
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114 Nm za námi a rovných 100 Nm před námi; čekáme přechod na dvojciferné číslo 

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Název GPS 
WGS84

417km

Constanta - 
Marina Tomis

(Ro)

 44°10,5´N
028°39,7´E

Rumeli Feneri
(Tr)

 41°13,8´N
029°06,8´E

225Nm

Poznámka: Polojasno, teplota v noci 19°C, přes den max. 29°C, 997 hPa 
Vítr východ měnící se na sever, 3- 4 Bft, po západu slunce v poryvech 6Bft
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15 Nm před Bosporem doprava houstne
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motní Češi bychom v jedenáctimilionovém Istanbulu byli v menšině, i kdybychom se tu 
sešli všichni najednou. Jazykové schopnosti řidiče jsou obdivuhodné. S necelou desítkou 
anglických slov pro nás pořádá prohlídku města. Dozvídáme se o stáří rozsáhlého opevnění 
a že Hagia se vyslovuje Aja. Všímáme si, že přes den tu všichni nosí dlouhé kalhoty; i když 
je horko. Je to zřejmě výraz sounáležitosti s pracovní morálkou. Krátké kalhoty se objevují 
až později odpoledne, kdy lidé posedávají na trávnících kolem přenosných vařičů a pijí 
čaj. 

„Viděls někdy jižana běžet? Třeba Itala nebo Chorvata...“ 
„Myslíš na závodech?“ 
Vidět v Istanbulu běžícího člověka není ničím neobvyklým. Bospořané se za zrychlené 

přesuny nestydí. Ani Bospořanky. 
Jediným stínem na tváři města jsou policisté s nabitými samopaly a rámy detektorů 

kovů, instalované v každém úřadu nebo větším obchodu. Zákazníci je ovšem berou jako 
naprostou samozřejmost. 

Je půl osmé večer. Všechna letadla už odletěla a my se chystáme na neplánovanou noc; 
první noc v Cařihradu. 

5:55 SEČ vstáváme, něco pofotím a vyplou-
váme, neb jsme včera slíbili vyplout v 7 EEČ, 
tj. našeho 6:00. Velkým překvapením jsou pro 
nás sítě kousek před vstupem do přístavu. Je to 
opravdu zázrak, že jsme se do nich včera nezamo-
tali. Asi 1 Nm od přístavu motor náhle ztichne. 
Vyklopíme ho a na vrtuli je navinut tuhý igeliťák. 
Po odvinutí motor naskakuje, pokračujeme a mně 
naskakuje husí kůže při představě, že by se to stalo 
včera v noci, když jsme tlačeni vichrem vplou-
vali kolem sítí do přístavu. To zas jednou toho 
anděla nahoře musely bolet křídla! V Bosporu 
přestává foukat a zíráme na okolní kopce ově-
šené tureckými vlajkami ve velikosti tenisového 
kurtu. Cestou vidíme delfína a zkoušíme mu 
hodit rybu, ale potvora si mrtvou nevezme. Zato 
racci jsou zde hned a poperou se o ni. Hodíme 
tedy ještě jednu a skutečně, racek mořský nemá 
problém spolknout celou rybu tak 30 cm dlouhou. 
U prvního mostu houstne doprava a zvláště vý-
letní parníčci se chovají velmi drze. Druhý most, 
a průliv je rozbouřen jak volné moře. Zkoušíme 
přistát u Karaköy, ale nikde žádné molo, u kte-

rého by se JAFIPAPA v těchto vlnách nerozbila. 
U břehu jsou jen velké plechové lodě a nic není 
připraveno pro turisty. Plujeme tedy dál dal-
ších 5 Nm do ATAKÖY maríny, kde se hlásíme 
vysílačkou a čekají na nás s nafukovákem. 
Přistání bez problému a pak přijde pecka, když 
vyřizuji platbu na měsíc dopředu. Cena téměř 
1000 EUR. Musím se zeptat, zda to je míněno za 
loď 6,5 m, a když nechci ani elektřinu, ani vodu. 
Bohužel je a není jiný výběr. Marína je luxusní, 
bezpečná, vše na kartu, ale ta cena!! Recepční 
nám napíše, co je nutno oběhnout při přihlášení 
se u úřadů a také pořadí 1->4. Realita je zcela 
jiná!! Najmeme si taxíka, jedeme na Harbor 
Master, ten nás pošle k firmě prodávající transit 
log a‘ 49 EUR, a znovu na HM, tam řeknou... 
Vyřízení trvá 8 hodin, na většinu úřadů musíme 
2x, na HM 4x. Taxikář zvedá cenu ze 40 EUR 
na 115 EUR a  stejně není úplně happy. Ani my 
ne. Druhý den ráno vstáváme v 04:55, taxi na 
letiště za 10 EUR a za 8.172 Kč (589 TrL) od-
létáme v 8:05 do Prahy, kde dosedáme v 10:50. 

Çarşamba / středa 2. 6. 
Probouzí mě divný hlas, jakoby ze starého filmu nebo z dávného světa; To se mi asi 

něco... Nezdá; hlas muezzina z přístavního amplionu svolává k modlitbě. V půl páté ráno. 
Netuším, jak taková modlitba probíhá, daří se mi zase usnout. Znovu mě probouzí až roz-
mluva bočně vyvázaných lodí, povídajících si mezi sebou prostřednictvím vlnek; řekly by 
si o tom, že někomu překážíme? Večer jsme mluvili o odjezdu a sedmé hodině, ale zdá se, 
že není kam spěchat. 

Za zvuku větrů stát v pozoru se státní vlajkou po pravici... 
„Tady ne! Aby si to tu nevykládali jako projev neúcty.“ 
„Ale v noci...“ 
„V noci je to jedno. V noci se Aláh nedívá.“ 

Naposled máváme jednomu z hostitelů a před půl osmou opouštíme přístav. Před jeho 
ústím už zuří bosporská ranní dopravní špička. Rozměry lodí nepřipouštejí pochyb o tom, 
které plavidlo je malé a které velké; tady prostě smíme jen nepřekážet. Igelit zamotaný 
do lodního šroubu nám v tom brání jen na chvíli. Začínáme si zase připadat jako na řece; 
ne ovšem jako na pustém rumunském Dunaji, ale jako na řece městského typu, jakou byl 
Dunaj naposled snad v Budapešti. Tahle řeka neteče tak rychle a víme o ní, že je slaná. 
Smažíme ryby; spíš z úcty k dárcům a taky tak trochu z hecu. Snídani by šlo připravit 
i snadněji. Při mytí nádobí si nás připlouvá prohlídnout posádka červeného člunu s ná-
pisem Securitas; zřejmě obdoba naší dopravní policie. Po obou březích průlivu je hustá 
městská zástavba. Evropský, podél něhož je veden náš směr plavební dráhy, je zpevněn be-
tonovým nábřežím. Za zábradlím je chodník a hned za ním silnice plná aut. Po chodníku 
chodí Turci, co nemají turbany, a Turkyně! Oblečené jsou většinou po evropsku. Čekání 
na autobusových zastávkách si krátí dětskou hrou. Od nás známe houpačky a kolotoče; is-
tanbulský dopravní podnik vybudoval prázdnokročky a rozhoďnožky. Bospořankám sluší, 
Bospořany tahají za oči. Nás taky. Jestlipak to bude platit i v tom příštím; myslím na to, že 
dnes nebo zítra se musíme vrátit domů, a že každé další město na naší cestě má krásnější 
obyvatelky. Ty, co možná nejsou, se tu umí náležitě obléci. Snažíme se aspoň myšlenkou 
proniknout pod tradiční oblečení; Látky jak na stan. Ne ovšem tolik, jako na tureckou 
státní vlajku. Do té, která vlaje nad kopcem, by se dala obléct lokomotiva. 

„Teď už jen...,“ píše paní v maríně na papír adresy čtyř úřadů. Pohádka O kohoutkovi 
a slepičce je ve srovnání s následnou odyseou velmi přímočarým příběhem. Náš tým se 
v poledne rozrůstá o třetího člena; zprvu nevrlého, později ochotného podílet se na naší 
anabázi. Po prvních dvou hodinách už to možná považuje za jakousi formu odčinění tu-
recké byrokracie. Žluté auto s nápisem Taksi jednou dokonce roztlačujeme. 

„From where... Odkud?“ 
„Czech Republic.“ 
„Czech? Czechoslovakia,“ vzpomene si na název zaniklého státu, o němž se zřejmě učil 

ve škole. „Praga, Karlovy Vary...“ 
Díky neprůbojnému šíření slávy nově utvořených malých národů získalo zaniklé 

Československo jistou nesmrtelnost. I nám je to spojení se Slováky celkem milé. Jako sa-
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Turecko, rybářský přístav Rumeli Feneri 

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Název GPS 
WGS84

43km

Rumeli Feneri
(Tr)

 41°13,8´N
029°06,8´E

Istanbul - Atakoy 
Marina

(Tr)

 40°58,3´N
028°52,7´E

23Nm

Poznámka: Zataženo, občas déšť, nad Bosporem začne přecházet studená fronta

Středa 2. 6.
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Přístav je pojmenován podle majáku, postaveného před více než 150 letyJméno Rumeli je původní název evropské části Turecka
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Vyplutí na dálnici zvanou BosporI v přeplněném tureckém přístavu najde unavený mořepluvec azyl 
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Bospor lemují strmé stráněSítě před přístavem jsou velkým ranním překvapením
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Zbytek daru od tureckých rybářů spolykali racci 

Provoz se stává určující složkou navigace
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Bosporská úžina je dlouhá 29 km, široká v průměru 4 km (nejméně 
650 m) s maximální hloubkou 186 m; proud 2 až 4 uzle směřuje 
u hladiny z Černého moře do Marmarského, u dna naopak

Bospor, spojující Evropu s Asií a Černé moře s Marmarským, 
je překlenut dvěma mosty z let 1973 a 1988
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Uhýbat vyhlídkovým parníkům 
vyžaduje soustředění

Mešita Ortakoy z let 1854 - 1856

Evropská (nahoře) a asijská část Istanbulu 



296 297

Harbor Master (modrý) a jeho čekárna před posledním, čtvrtým jednáním 

Američané preferují soukromí, Francouzi společnost hostů plovoucího hotelu
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UKONČENÍ ETAPY MAREA NEAGRA 2. 6.
Upluto  ....................................................................................................  258 Nm  (487 km) 

Doba pluvby  ................................................................................................................  4 dny 

Upluto přes Černé moře  ..................................................................  225 Nm  (417 km) 

Hodiny plavby přes Černé moře  ....................................................................  58 hodin 

Denní průměr přes Černé moře  ........................................  93 Nm => prům. 3,9 kts

Posádka 

30. - 2. 6. (Ro, Tr)  ..............................................................................................  Pavel, Jarda

Celnice

Rumunsko  .................... Constanta-Marína Tomis (velmi jednoduché odbavení)

Turecko  ....................................................................  Istanbul (velmi složité odbavení)

V Rumunsku byl jeden úředník na jednom úřadě,  
v Turecku nespočet úředníků na čtyřech úřadech 
(celníci, imigrační policie, námořní doktoři a kapitanát).

START CÍL Vzdálenost 

Název GPS 
WGS84

Název GPS 
WGS84

1 998km

Patince
(Sk)

 47°44,3´N
018°19,4´E

Istanbul - Atakoy 
Marina

(Tr)

 40°58,3´N
028°52,7´E

1 079Nm

Poznámka: Celkem 19 dnů pluvby

PLUVBA CELKEM:
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Istanbul - Marina Atakoy 

Perşembe / četvrtak / seara / csütörtök / štvrtok / čtvrtek 3. 6. 
Za zvuku větrů stát v pozoru se státní vlajkou po pravici... 
„A fakt není tureckej...?!“ 

Vlajka už je sbalená. Loď zůstane pár týdnů bez kapitána. Na toaletu je to snad půl ki-
lometru. Aspoň že je evropská, říkáme si při pohledu na našima nohama nedotčený asijský 
břeh marmarského ústí Bosporu.

 Evropsky působí i letiště; konstrukcí haly i technickým vybavením. Atatürk, uvědo-
míme si opožděně shodu se jménem státníka, jehož portrét jsme viděli ve všech kance-
lářích. U nás máme po prvním prezidentovi pojmenované jen nádraží. Do podsouvané 
představy o tureckém hospodářství zapadá jen mírné zpoždění odletu. 

Pod námi Istanbul. Na východě Bospor. Na jihu Asie. Na západě Kara Marmaris. Na 
obrazovce plán trasy. Nabíráme kurs k severu. Turecká hudba do sluchátek. Poslední pohled 
na Dunaj. Mraky, déšť, rozvodněná Morava, naše Obora, třešňovka a zamračená Ruzyně. 

Za zvuku domácích větrů za chvíli pocítíme, jak voní práce. 
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Domnívat se, že platný cestovní pas je postačujícím dokladem ke splutí toku, 
omývajícího v celé své délce vždy alespoň jednou stranou břehy Evropské unie, hraničí 
s dětskou naivitou. Na řece se statutem mezinárodních vod platí pravidla, jejichž 
dodržení představuje štos lejster, autogramiádu podpisů, kanonádu razítek a malou 
armádu úředníků.  
To vše je maličkost v porovnání se vstupem na turecké území...

Marina Atakoy je bezpečná, luxusní a drahá
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Navigační systém ....................................................  GARMIN GPSmap278
Mapové podklady GPS .............................  Maďarsko, Rumunsko, Bospor
VHF vysílačka.....................................................................  Midland-Ocean
Clipper NAVTEX ..............................................................  NASA MARINE
Meteorologická stanice .......................................................... WS-1600DCF
Notebook HP s připojením na internet
Ruční anemometr
Sonar Humminbird .......................................................  do hloubky 130 m
RAYMARINE .......................... rychlost , uplutá vzdálenost, teplota vody
2x baterie VARTA .............................................................................. 100 Ah
Solární panel ................................................................. SOLARA SM 160M
Baterry Monitor BM-1 .....................................................  NASA MARINE
Elektrocentrála ................................................................  FME XG-SF 1000
Invertor  TRIPP LITE 12 V / 230 V .................................................. 375 W
Autopilot ..............................................................................  SIMRAD TP10
Sextant .................................................................................................  DAVIS 
Dalekohled .................................................................................  PETRI 7x35

Záchranné vesty, bezpečnostní pásy, záchranný kruh, LifeBuoy 
se světlem, házecí lano, signální rakety, dýmovnice, radarový 
odražeč, ruční pumpa, 2x hasicí přístroj, 2x sekera.

Fotografováno:
CANON EOS 40D
Objektiv ..... TAMRON SP AF 17-50/2,8 XR Di II LD ASPH (IF) Canon
Objektiv ........................................................... CANON EF 75-300/4, 0-5,6

Technické parametry:

Typ lodě .........................................................................  AVAR COSTA plus
Materiál trupu ....................................................................................  laminát
Celková délka ......................................................................................  6,55 m
Celková šířka ....................................................................................... 2,55 m
Největší ponor ....................................................................................  1,30 m
Největší výtlak ....................................................................................... 1,24 t
Největší výška nad vodou ................................................................  10,50 m
Výška v kajutě .....................................................................................  1,65 m
Počet lůžek ....................................................................................................  4
Rok výroby .............................................................................................. 2000
Výrobce .................................................................................. AVAR-YACHT

Základní oplachtění ............................................................................. 20 m2

Motor Tohatsu M9,8B ....................................................... 7,2 kW (9,8 HP)
Zásoba paliva (celkem 89 l) ............................................... 22 l velká nádrž
 ...............................................................................................  12 l malá nádrž
 ............................................................................  2x 20 l +10 l + 5 l kanystry

Zásoba pitné vody (celkem 85 l) ...................................  75 l vestavěný vak
 ......................................................................................................  10 l kanystr

Vybavení:
Kosatka (Fiala Sails) ............................................................................... 8 m2
Hlavní plachta (Fiala Sails) ................................................................. 12 m2
Genakr (Fiala Sails) .............................................................................. 25 m2

Hlavní kotva Danforth .......................................................................... 16kg
Kotevní řetěz ............................................................  ø 10mm, 10 m (20 kg)
 ....................................................................................  ø 8 mm, 15 m (20 kg)
 ....................................................................................  ø 6 mm, 10 m (10 kg)
Pomocná kotva Paraple ...........................................................................  8kg
Závaží ....................................................................................................... 20kg
Kotevní lano ........................................................................... ø 12mm, 50 m

Nafukovací člun BRIG 200 .....................................................  2 m, 2 osoby
Motor Suzuki DF2,5 .......................................................... 1,8 kW (2,5 HP)

Kompresorová lednice ........................................................  WAECO CF-25
Lihový vařič ...........................................................................  zásoba 3 l lihu
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Hodně štěstí a příznivý vítr při pluvbě zbývajícími čtyřmi moři a čtyřmi státy.

PaRoH s Tebou  kapitáne!

Rumín

předseda PaRoH Sailing
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