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Úvod
Když jsem se rozhodovala mezi tématy k mé diplomové práci, výsledný výběr byl
pro mě jasný. Chtěla jsem psát o něčem, co sama znám z praxe. O něčem, co
změnilo dění v československém mořeplavectví a zároveň i můj osobní život.
Československá námořní plavba patřila k prosperujícím zámořským rejdařstvím a
jako taková měla přístup k Hamburskému přístavu, odkud mnohé z našich lodí
vyplouvaly na širý oceán. Naše republika byla jednou z prvních vnitrozemských
zemí, která měla svou vlastní flotu a přístup k volnému moři. Při bližším
prozkoumání historie Námořní plavby se ukazuje, že Československá a poté Česká
republika získala tímto druhem mezinárodní dopravy nejen prestiž na obchodním
trhu, ale i jméno, které znalo nejedno rejdařství. To byl jeden z důvodů, proč jsem si
za téma své práce vybrala právě Československou námořní plavbu a námořní
zvyklosti a tradice. Chtěla jsem vyzdvihnout historii, lidmi snad už zapomenutou,
avšak v pamětech mnohých lidí, stále věrně živou.
Ve své práci se opírám o mnoho zdrojů, které jsem měla k dispozici ať už z
veřejných knihoven, ze svazků bývalých námořních kapitánů, či z osobních setkání
s bývalými členy Československé námořní plavby (dále jen ČNP). Má práce je
rozdělena do několika tematických částí, z nichž každá část obsahuje několik
kapitol a podkapitol. Do první části jsem se snažila zahrnout stručnou historii
existence Československé a poté České námořní plavby. Hlavním cílem mé práce
však nebylo podrobné vysvětlení česko-čínských vztahů, nýbrž stručné zmínění
zásadních událostí, které probíhaly za doby existence Československé námořní
plavby. Pro rozbor této tématiky jsem čerpala převážně z knihy od Ing. Zdeňka
Bastla Padesát let Československé námořní plavby. Uvedené informace z této knihy
jsem si mohla ověřit i v Národním archivu, který byl nápomocný i panu Ing.
Bastlovi při dohledání materiálů týkajících se historie ČNP. Dalšími směrodatnými
knihami pro mne byly Československý vývoz do Číny 1918 - 1992 od Aleše
Skřivana a Česko-čínské vztahy po roce 1989 od Rudolfa Fürsta. Tyto knihy se
opíraly především o ekonomické a politické vztahy mezi Československem a
Čínskou lidovou republikou.
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V rámci historické části jsem čerpala také z knih bývalého námořního kapitána
Antonína Fojtů Moře milované, moře proklínané...1. a 2. část. a kapitána Jakuba
Freye Loď, moře, námořníci. Pro upřesnění některých informací jsem zašla na
Námořní plavební společnost na Praze 8, kde mi byl nápomocen i bývalý námořní
kapitán Ing. Karel Zeman. Informace jsem měla možnost čerpat také díky strojnímu
důstojníkovi panu Josefu Fialovi, který mi zapůjčil knihy, týkající se tematiky mé
druhé části práce.
V druhé části se zaměřuji na popis a technickou stránku nákladních lodí. Chci uvést
alespoň základní údaje potřebné k vytvoření si celkového obrazu práce na lodi. Tyto
odborné termíny jsem našla v následujících knihách, ať už od Aleše Skřivana a
Petra Křivského Moře, objevy, staletí nebo od Václava Patočky Plachty objevují
svět. Stejně tak mi byla užitečná kniha Geoffreye Regana Guinnessova kniha
námořních omylů, Oceán, pevnina budoucnosti, od Zdeňka Kukala, či Na vlnách
řek a oceánů, vybrané kapitoly z dějin mořeplavby od Václava Švarce. Má
pomyslná druhá část diplomové práce je dále dělena na kapitoly pojednávající o
právních normách a námořních předpisech, potřebném vzdělání námořníků a jejich
volném čase na palubách nákladních lodí. Hlavním cílem mé diplomové práce je
představit nejen historii ČNP, ale také život na nákladních lodích a námořníky, kteří
skoro celý svůj život zasvětili námořnickému řemeslu.
V poslední části mé práce jsou hlavním tématem námořní zvyky a tradice, na které
jsem se nejvíce zaměřila. Pro mou studii byly využity knihy od Františka Ptáčka,
Schody do celého světa, Jiřího Franka, Námořnické historky z lodí a přístavů,
Václava Patočky Plachty objevují svět, již zmíněného Ing. Zdeňka Bastla Padesát
let Československé námořní plavby, Bohumila Černého Příběhy z přístavů, moří a
oceánů a v neposlední řadě MUDr. Otakara Mlejnka a jeho sbírky knih, Český
doktor na moři I., II., III., IV., přičemž každá kniha měla svůj vlastní název.
Dalším důvodem mého výběru byl fakt, že můj otec sloužil jako námořní kapitán a
díky němu jsem se mohla v průběhu svého dětství dostat do velice vzdálených a
exotických míst naší planety. Za tyto zkušenosti jsem nesmírně vděčná a dalo by se
říci, že z nich čerpám dodnes. Tato práce pro mne byla velice přínosná také z
hlediska materiálního a informačního. Dostala jsem se díky ní k různým
informacím, které mi doposud byly skryty. Snažila jsem se vytvořit alespoň hrubou
6

kostru tak obsáhlého tématu, jakým Československá námořní plavba jistě byla. Mou
snahou je vyzdvihnout slávu možná již dávno minulou, avšak v historii věrně
zaznamenanou. Pevně doufám, že tato práce může být podkladem pro další
zkoumání mnoha studentů či širší veřejnosti a která se o českém mořeplavectví
bude zajímat více. Avšak už teď vím, že jeden veliký cíl splnila a tím je můj vlastní.
Doufám, že mi tato práce bude sloužit jako vztyčný bod při mém dalším budoucím
zkoumání.
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1 Stručný přehled historie Československé námořní
plavby
Historie námořní plavby na našem území sahá hluboko do minulosti. Samotný
vznik podniku Československé námořní plavby byl spojen s datem 1. dubna 1959.
Avšak prvopočátky námořnictví v Československu vznikly mnohem dříve.
Důležitým mezníkem, který usnadnil pozdější rozhodnutí vybudování námořní
plavby v malém vnitrozemském státě, byl rok 1919, kdy byla podepsána tzv.
Versailleská smlouva.1 Dva roky poté na ní navázala Barcelonská deklarace.2
Československo tuto smlouvu ratifikovalo až v roce 1924. Rok předtím, kdy
probíhaly závěrečné fáze k uzavření této smlouvy, byl ustanoven při Obchodním
soudu v Praze námořní registr. Tam se později registrovaly všechny lodě, které se
plavily pod československou vlajkou. První lodí, která mohla mít tu čest nést první
pořadové číslo na tomto seznamu, byl škuner Kehrwieder, což v překladu z
němčiny znamená „Vrať se zpět”. Kapitánem této lodi byl Alfred Kondermann.
Loď se plavila pod československou vlajkou a čekala na své zapsání do námořního
registru a také na své nové jméno „Rusalka”. Avšak toho se nedočkala, jelikož
ztroskotala ještě než byla do registru zapsána. Posádka plavbu nepřežila. Takto
neslavně tedy začalo mořeplavectví v Československu.
Další lodí, která nesla československou vlajku, byla loď Legie. Její původní název
byl Tajkaj Maru3. Vlastníkem této lodi se stala Legiobanka, která ji koupila v roce
1920 a používala ji k přepravě legionářů z Vladivostoku do Evropy. Na této lodi
sloužil také pozdější kapitán Jan Hakl, který se nemálo zasloužil o čestné místo na
1

Versailleská mírová smlouva-mírová smlouva s Německem po 1. světové válce
podepsaná během pařížské mírové konference. Jednotlivé podmínky byly přijaty říšským
sněmem 23. 6. 1919. Německo bylo označena za viníka války. Podle Versailleské smlouvy
se Německo zavázalo pronajmout Československu v přístavu Hamburk a tehdy v
německém Štětíně část území pro překlad československého tranzitu na dobu 99 let.
Srv.: Diderot. 1999. Všeobecná encyklopedie. Praha : Diderot, 1999. Str. 271
2
Barcelonská deklarace. Všechny státy se zavázaly uznat vlajku námořních lodí i zemím,
které nemají přístup k moři. Lodě však musely být zapsány na určitém místě těchto
vnitrozemských zemích, které se staly rejstříkovým přístavem. V Československu bylo
rejstříkovým přístavem město Praha.
Srv.:cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_n%C3%A1mo%C5%99n%C3%AD
_plavba
3
Srv.:Bastl, Zdeněk. 2009. Padesát let československé námořní plavby. Praha : Mare
Czech, 2009. Str.7
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seznamu našich významných mořeplavců. Po několikaletých úspěšných plavbách
byla Legie poté, roku 1933 odprodána řeckému rejdaři Paterasovi. Avšak ani její
osud nebyl příliš šťastný. Potopila se po zásahu německé ponorky na cestě z
Belfastu do Halifaxu dne 9. 3. 1942
Všechny prozatím uvedené lodě, ať už to byl škuner Kehrwieder, Legie anebo Arna,
o které se záhy zmíním, byly ve vlastnictví soukromých osob. Jejich majitelé si je
koupili na vlastní náklady a tudíž se ještě zdaleka nejednalo o státní vlastnictví.
Podnik námořní plavby byl ještě v plenkách a přesto se na těchto lodích objevovala
státní vlajka. Jména lodí byla zanesena do námořního rejstříku spolu se jmény jejich
nových majitelů.
Jak už jsem se zmínila, další lodí v soukromém vlastnictví, byla loď Arna. Jejím
majitelem byl rejdař JUDr. Erich Veselý. I tuto loď dostihl nemilý osud. Ztroskotala
stejně jako předchůdkyně ve Španělsku roku 1928. Mezi další rejdaře pak patřili
například JUDr. Bedřich Gotzel s jeho lodí Renate, Ing. Spitzer s celou flotilou lodí
(Dalibor, Míla, Neptun, Vodník, Jiřina, Marie) nebo rejdař Jiří Wenzel s lodí Stella
a Leda. Celý podrobný seznam lodí za 1. republiky dokládám dále v příloze své
práce. 4
Avšak mezi jistě nejdůležitější majitele patřil neodmyslitelně pan Baťa se svým
koncernem na obuvní průmysl. Jeho dovoz kaučuku si žádal velká přepravní
vozidla a proto nákladní lodě k tomu byly více než ideální. V roce 1923 zakoupil
proto loď Koroussa od francouzského rejdaře, kterou záhy přejmenoval na Moravu
a o několik let později ji opět prodal dál. Další lodí byla loď Mona. Její hlavní
náplní byla přeprava materiálu mezi přístavy Hamburk a Gdyně. I tato loď se
dočkala nového jména, Little Evy.5 Ukončením provozu Little Evy roku 1935 a
jejím odprodáním do Francie, skončilo i soukromé podnikání našich lodí na mořích
v období hospodářské krize.
V rejstříku lodí, které se plavily pod československou vlajkou a byly v soukromém
vlastnictví jednotlivých fyzických osob, jich můžeme najít na 12 lodí. Avšak ty
nejvýznamnější byly mnou již zmíněné lodě Legie, Arna, Morava a Little Evy. U

4
5

Srv.: příloha, tabulka č. 1 - Přehled lodí za I. republiky
Srv.: Historie Československé námořní plavby sahá až do 13. stol. (online)
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ostatních lodí bylo důvodné podezření z pašování alkoholu či zbraní a proto některé
z nich nebyly ani řádně zaneseny do námořního rejstříku.
V meziválečném období byl provoz námořních lodí nulový. Československo
nedisponovalo žádnou velikou zaoceánskou lodí a námořní obchod u nás neměl
proto žádné zázemí. Pár studentů však zkusilo své štěstí v zahraničí na polských
univerzitách ve Štětíně či Gdyni, kde studovali námořnické povolání. O vysokých
školách a studium v zahraničí se zmíním v následujících kapitolách.
Poválečné období tedy bylo ideální pro uplatnění nově vystudovaných adeptů z
námořních škol a vybudování vlastní námořní plavby.

1.1 První začátky Československé námořní plavby

Československé námořní podnikání bylo v samých začátcích nedílně spojeno s
Čínskou lidovou republikou, která se stala obchodním partnerem podniku
Československá námořní plavba (dále jen ČNP). Spolupráce s Čínskou lidovou
republikou sahá až do daleké historie. K česko-čínským vztahům docházelo už v
dobách Rakouska-Uherska. Avšak v mé diplomové práci bych se ráda držela svého
hlavního tématu a tím je stručný přehled ČNP za celé její existence.
Československo díky své vnitrozemské poloze mělo vždy ztíženější podmínky v
oblasti exportu a importu zboží. Případná expanze výrobků a služeb z naší země do
zahraničí byla komplikována několika faktory. Ať už to byla geografická poloha
země nebo rostoucí konkurence na světovém trhu. V této době byla také silná
regulace zahraničního obchodu.
Již zmiňovaná Versailleská smlouva měla důležitý dopad na další rozvoj námořní
plavby v Československu. Hamburk se stal velmi důležitým přístavem pro
československý export, odtud mířilo zboží a výrobky skoro do celého světa. Podíl
Hamburku na československém vývozu se výrazně zvýšil. Stále více a více
exportérů z Československa mělo zájem o tento přístav, který nabízel bohaté
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možnosti obchodu se zahraničím. Již v 20. letech znamenal Hamburk
nejvýznamnější přístav pro československé vývozce.

1.2 Politické kontakty Čínské lidové republiky a Československem

Jak jsem se již zmínila, Československá republika spolupracovala s Čínskou
lidovou republikou v obchodní, vzdělanostní a kulturní oblasti. Ráda bych se zde
zaměřila na obchodní úsek, který bezpochyby souvisí s pozdějším založením
podniku ČNP.
Ať už to byly dodávky zbraní z Československa do Čínské lidové republiky po
skončení první světové války, které byly mnohdy regulovány úřady na německém
území, jak nepřímo vyplývá z výroku od Aleše Skřivana ml.: „ ... dodávky zbraní z
Německa do Číny, které nemají původ v Německu, jsou bezpochyby téměř výlučně
československého původu.”6 Anebo pozdějšího exportu z Československa do
Čínské lidové republiky (dále jen ČLR) dvěma společnostmi: Zbrojovka Brno a
Škodovy závody.
Obchodní spolupráce spočívala i v založení Společnosti pro obchod s Dálným
východem v Praze roku 1920, jejímž hlavním úkolem byla přeprava posledních
československých legionářů z Dálného východu zpět do jejich domoviny. Tento
obchod, zdánlivě nevýhodný pro ČLR, spočíval ve vzájemném uspokojení obou
stran. Lodě, které vysadily legionáře v Československu, byly naloženy zbožím
zakoupeným v Evropě, jenž směřovalo zpět do ČLR. Zpáteční cesty tak nebyly
prodělečné.7
Důležitou smlouvou spojující tyto dvě rozdílné země ČLR a Československo byla
mezinárodní bilaterální smlouva, podepsaná v roce 1930 v Nankingu, což bylo
tehdejší

hlavní

město

republikánské

6

Číny.

Přesný

název

smlouvy

byl

Cit.dle: Skřivan, Aleš. 2009. Československý vývoz do Číny 1918-1992. Praha :
Scriptorium, 2009. Str. 104 (Cit.dle-TNA,FO 371/12890, Perowne, J.V.: Germany,
Czechoslovakia and Trade in Arms to China, confidential document, Foreign Office, Central
Department, June 5, 1928, s. 2.)
7
Skřivan, Aleš. 2009. Československý vývoz do Číny 1918-1992. Praha : Scriptorium, 2009.
Str. 114
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Československo-čínská

přátelská

a

obchodní

dohoda.8

Díky

dodávkám

strojírenských výrobků, průmyslového zboží, zbraní a v neposlední řadě díky
spotřebnímu zboží, jako byla firma Baťa, bylo Československo známé v
obchodních kruzích a mělo tak renomé a důvěru od ostatních států.
ČLR byla prezentována Československu jako země dalších možností rozvoje
obchodu. Vzdálený východ byl plný exotiky a světlé budoucnosti. Komunistický
režim v ČLR nebyl moc zmiňován. Československo bylo uváděno jako
hospodářsky silná země, která může být ČLR nápomocna v oblasti obchodu.
Celková prezentace obou zemí byla silně propagandistická.9

1.3 Zrod Československé námořní plavby
Po druhé světové válce uvažovalo ministerstvo zahraničního obchodu o nákupu
nákladních lodí a založení námořní dopravy v Československu. Jelikož zboží a
výrobky, které byly převáženy na cizích lodích, byly často poškozeny či
diskriminovány, uvažovalo se o vybudování vlastního loďstva. Podmínkou pro
provoz budoucích lodí bylo založení samostatného rejdařství pro převozy zboží pod
československou vlajkou.
Roku 1951 byla zakoupena první loď Republika I. Tehdy, jelikož ČNP ještě
neexistovala, patřila tato loď do majetku firmy Metrans. Tato firma byla akciovou
společností v Československu, jejíž hlavní postavení bylo v námořní plavbě a
mezinárodním zasilatelství. O rok později byla agenda firmy Metrans převedena do
nově vzniklého podniku Čechofracht, jehož hlavní náplní práce byla provozně
dopravní a zprostředkovatelská činnost. Ve stejném roce byla poprvé vztyčena
československá vlajka na lodi Republika I., dne 11. ledna. Plavbu na Dálný východ
z polské Gdyně do Číny podnikl kapitán Klos. Avšak první plavba nebyla příliš
8

Tato smlouva umožní vybudovat pravidelné diplomatické a konsulární zastoupení v Číně.
Našemu zboží zaručuje, že při vývozu do Číny bude se s ním zacházet podle zásady
nejvyšších výhod. Připouští usazování našich příslušníků, nabývání majetku, provozování
obchodu, živností a plavby, umožní ochranu známek, modelů a vzorků. Hospodářská
činnost je volná, nejen jednotlivcům, ale i právním osobám.
Srv.: www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/tisky/t0470_00.htm
9
Skřivan, Aleš. 2009. Československý vývoz do Číny 1918-1992. Praha : Scriptorium, 2009.
Str. 232
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radostná, jelikož loď zastihl tajfun a vážně ji poškodil. Musela být proto odtažena
do čínských loděnic, kde byla několik měsíců opravována.10
Historické datum byl 11. červen roku 1953, kdy byla písemně doložena
československo-čínská spolupráce v námořní dopravě. Tento den byl podepsán
Protokol o rozvoji námořní dopravy. Tato smlouva byla oboustranně výhodná. Na
čínské zboží bylo uvaleno embargo11 a Československo nemělo toho času mnoho
nákladních lodí. Proto lodě, které čínský partner provozoval, se plavily pod
československou vlajkou a měly tak otevřený vstup do všech přístavů. Formálně
byly uvedeny do vlastnictví Československa. K tomuto období je třeba zmínit i
další čínskou loď, zakoupenou společností Čechofracht, kterou byla Julius Fučík.
První zaoceánské plavby se uskutečnily většinou na trase mezi Evropou a ČLR.
Převáželo se proto hlavně zboží čínské nebo československé. Spoluprací s Čínou a
díky Versailleské smlouvě mělo Československo volný přístup k moři. K této
uskutečněné události bych ráda uvedla citaci od námořního kapitána Antonína Fojtů
a jeho vtipné poznámce o vztahu Československa k moři.
„Poláci si ze mě vždycky utahovali, že kdyby praotec Čech poslechl svého bratra
Lecha, mohli oba společně dosáhnout moře. Ale Čech ochutnal někde v okolí hory
Řípu knedlíky a tak mu zachutnaly, že se tam usadil na věky. Navíc prý po
knedlících se špatně putuje, proto se Češi museli moře vzdát!”12
První plavbou, která vybočovala z naučených cest na Dálný východ byla v roce
1956 již opravená loď Republika I., pod stejným vedením kapitána Klose. Plavila se
z Evropy do kanadského Montrealu a převážela cement a na zpáteční cestě pšenici.
„K 1. dubnu 1959 byla vyhláškou ministerstva zahraničního obchodu č. 133/59 Sb.
založena rejdařská společnost Československá námořní plavba se statusem
mezinárodní akciové společnosti. Tímto došlo k historickému mezníku ve vývoji naší
10

Bastl, Zdeněk. 2009. Padesát let československé námořní plavby. Praha : Mare Czech,
2009. Str. 103
11
Spolupráce s Čínou byla velmi výhodná. Československo nemělo dostatek zkušených
námořníků a skoro žádné nákladní lodě a Čína nebyla ještě přijata do OSN. Na její zboží
bylo uvaleno embargo a tudíž jí byl zamezen export zboží. Došlo tedy k oboustranné
spokojenosti rámci obchodních vztahů. Srv.: Mlejnek, Otakar. 2006. Bez konce širé moře
je... Praha : Mare Czech, 2006, Str. 24
12
Cit.dle Fojtů, Antonín. 2006. Moře milované, moře proklínané...I.díl. Praha : Mare-Czech,
2006. Str.34
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námořní plavby - vznikl samostatný podnik pro námořní dopravu u vnitrozemského
státu. Na světových mořích a oceánech se objevuje nová vlajka: modrý obdélník, v
jehož středu je bílý kruh a v něm vepsána červená hvězda s vrcholem vzhůru.”13
Autorem této vlajky je bývalý a již zesnulý kapitán Hakl, který byl známý nejen
svou funkcí námořního kapitána, ale také pro svůj umělecký um. Ztvárnil několik
velmi zdařilých obrazů v průběhu svých plaveb na moři.
Společnost k datu jejího založení disponovala pěti loděmi, z nichž však čtyři
náležely obchodnímu partnerovi ČLR. Byly to lodě Julius Fučík, Lidice, Mír I. a
Dukla. Díky spolupráci s čínským rejdařem China Ocean Shipping Agency
(COSA)14 byly tyto lodě postaveny.15 Do funkce ředitele zasedl František Navrátil a
sídlo Československé námořní plavby bylo možné najít na rohu ulice Na Příkopě a
na Můstku. Do ústředí byli zaměstnáni pracovníci převážně z ČLR, jelikož
Československo nemělo v té době mnoho zkušeností s námořním obchodem, a tudíž
nebylo mnoho vyškolených lidí v tomto oboru. Stejně jako řídící ústředí, tak i
posádky na lodi byly smíšené. Pro začátek provozu se použilo finančních částek za
vyměněné zboží mezi Československem a ČLR. Zisk či ztráta každé lodi se dělila
dle výsledků jejího provozu a náklady z ústředí v Pekingu a v Praze se byly
rozděleny podle počtu lodí, které daná země vložila do podnikání.
Na ústředí pracovalo v roce 1959 celkem 11 Číňanů a na lodích 125 cizích
příslušníků, z nichž nejvíce bylo námořníků z ČLR. Valná většina zaměstnanců
pracovala na lodích, skoro 80 % lidí. Zbytek, tedy 20 %, byl zaměstnán na ústředí.
16
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Czech, 2009. Str. 9 (Srv.: příloha, obrázek č. 1 - Vlajka)
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China Ocean Shipping. Největší integrovaná námořní společnost v Číně a druhá
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Bastl, Zdeněk. 2009. Padesát let československé námořní plavby. Praha : Mare Czech,
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1.4 Konec čínské spolupráce a průběh podnikání ČNP
Postupem času docházelo k zaškolování dalších a dalších pracovníků jak na ústředí,
tak na lodích. Počet lodí se zvyšoval. Do provozu byly uvedeny dvě čínské lodě s
českými názvy Ostrava, Orava I. a Orlík I. Československé lodě byly rozšířeny o
loď Kladno a Pionýr. Byly uskutečněny plavby z polských přístavů na Kubu.17
Roku 1963 došlo na ústředí k výměně ústředního ředitele pana Františka Navrátila,
za nového ředitele pana Františka Majera. Čínská strana stáhla z provozu čtyři své
lodě, jelikož byly zastaralé a na jejich rekonstrukci by byla potřeba vysoká finanční
suma. Naopak československá flota byla v plné síle a do počtu přibyla ještě další
loď Brno. Zaoceánské plavby se uskutečňovaly v zeměpisných relacích směrech na
Dálný východ, Indie, Kuba a Brazílie. Všechny doposud zmíněné lodě byly
používány především pro přepravu kusového nákladu. Československá námořní
vlajka se pomalu ale jistě zapisovala do pamětí více a více rejdařským přístavům a
Československo si zajišťovalo mezinárodní renomé a dobrou vizitku po celém
světě.
Byl vydáván časopis Zpravodaj ČNP, kde byly uvedeny veškeré údaje týkající se
ústředí, či provozu nákladních lodí jak čínských, tak československých. Všichni
úředníci, námořníci a kapitáni tak měli kompletní přehled o úbytku, prodeji či
nákupu nových lodí. V roce 1966 byla uvedena do provozu zatím největší loď,
kterou do té doby ČNP vlastnila. Byla to loď Vítkovice I. a byla sestrojena k
převážení hromadných sypkých surovin. Byla to loď typu „bulkcarrier”.18 Těmi
převážela různé druhy zboží jako bylo hnojivo, obilí, ale i ruda či sójové boby apod.
Tato loď byla vyrobena ve Skotsku, v loděnici Glasgow. Zvláštností křtu lodi
Vítkovice byl samotný mok, který byl při této slavnosti použit. Byl to Plzeňský
Prazdroj, který byl speciálně vyhotoven ve větší velikosti.19
Byly uskutečněny plavby kolem světa. První z nich byla loď Košice s kapitánem
Freyem. Roku 1965 obeplula svět od západu z polského Štětína na východ do
17

Bastl, Zdeněk. 2009. Padesát let československé námořní plavby. Praha : Mare Czech,
2009. Str.107
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Bastl, Zdeněk. 2009. Padesát let československé námořní plavby. Praha : Mare Czech,
2009. Str.111
15

jugoslávské Rijeky. Cesta trvala celkem 112 dní. Další dvě plavby, které byly
uskutečněny stejnou lodí, proběhly v roce 1968. První z těchto plaveb směřovala z
polského přístavu Gdaňsk 7. května a do nizozemského Rotterdamu dorazila 12.
srpna. Další proběhla z ruského Tuapse do polského Štětína, v časovém rozmezí od
2. září do 29. prosince.20
Ukončení provozu několika československých lodí, stejně jako převod vlastnictví
čínských lodí do ČLR, způsobil veliký úbytek pro ČNP. V roce 1965 byly
následující lodě předány zpět do vlastnictví ČLR. Byly to lodě Ostrava, Dukla,
Julius Fučík, Orava I. Podnik vykazoval finanční ztrátu, což se projevilo snížením
počtu nákladních lodí na přepravu. V roce 1967 došlo po vzájemné dohodě k
ukončení spolupráce mezi československou a čínskou stranou. Poslední lodě včetně
lodí Orlík I., Mír I. a Lidice byly převedeny zpět svému majiteli ČLR. Díky
mírovému rozvázání obchodních vztahů byly lodě, které byly vyrobeny pro čínskou
námořní dopravu, po dohodě přiděleny československému námořnictvu. Spolu s
loděmi odešli i zaměstnanci z pražského ústředí a od tohoto roku byla ČNP
provozována převážně pouze Čechoslováky.

1.5 Rekreace pro zaměstnance ČNP
Ač se to může zdát podivné, i zaměstnanci ČNP potřebují pauzu a odpočinek od
každodenní rutiny a shonu, jak v kanceláři na podnikovém ústředí, tak na nemálo
hektické nákladní lodi. Pro tyto účely byl roku 1971 zakoupen objekt ve Smolných
Pecích u Karlových Varů. Toto rekreační středisko, bývalé základní školy, bylo
hojně navštěvováno všemi zaměstnanci, kteří v době svého volna neměli žádné
možnosti vycestování na chalupy či chaty. Proto byl tento komplex, ke kterému
bylo později vybudováno i školicí středisko, velmi oblíbený.

20
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1.6 Postupná modernizace na nákladních lodích
Postupem času začaly být i na nákladních lodích uskutečňovány určité
modernizace, které napomáhaly k zlepšení chodu motoru a tak k urychlení celé
plavby. V roce 1972 byly zakoupeny lodě určené pro suchý náklad z polské série
BCC21 a sice loď Praha, Bratislava a Třinec. Vybavení, hlavně pak ládovny,22 byly
upraveny pro potřeby sypkých materiálů tak, aby neohrožovaly jednak zboží
samotné, ale především celou loď. Na lodi Bratislava byla automatická služba,
která obstarávala chod celé strojovny bez lidské pomoci po dobu šestnácti hodin. O
rok později, v roce 1973 byla postavena loď Mír II. v NDR. Ta byla původně
stavěná pro čínské rejdaře, avšak po ukončení spolupráce byla zakoupena
Československou námořní plavbou.23
Přibylo dalších zaměstnanců v oboru námořní dopravy a k roku 1974 čítal celkový
počet přes sto lidí, z čehož bylo pouhých 14 lidí cizího původu. Avšak musíme brát
na paměti, že:
„Dle nové metodiky byli zahrnuti do stavu námořníků pouze pracovníci, kteří jsou
na lodi přítomni nebo čerpají dovolenou a volné dny. Pracovníci, kteří nejsou
podnikem placeni, mají neplacenou dovolenou nebo souhlas k brigádě v jiném
podniku, zůstávají pouze v evidenčním stavu.”24

1.7 Změny na ČNP
K přesunutí sídla podniku ČNP došlo v roce 1975, kdy bylo přestěhováno na Prahu
10 do Počernické ulice. Toto přestěhování bylo bráno jako provizorní a krátkodobé.
Avšak postupem času docházelo k větším a menším přestavbám, až se nakonec
dosáhlo finální podoby, kterou je možné vidět i dnes na stejném místě v Praze.
21

BCC - Bulk carriery - lodě pro přepravu hromadných substrátů.
hluboké komory zasahující až na dno lodi, určené k přepravě materiálů či zboží.
Srv.:bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php
23
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O několik let později, roku 1978 došlo k další výměně, tentokrát generálního
ředitele Františka Majera nahradil pan Karel Kapr. Toho pak v roce 1983 nahradil
pan Antonín Sokolík. Pan Sokolík pracoval dříve pro společnost Čechofracht a byl
velmi zkušený v oblasti námořního obchodu. V následujících letech stále více
přibývalo dalších a dalších námořníků a úředníků do podnikového ústředí. Lodě
byly postupně vyřazeny, odkoupeny či prodány. Nemohu se zmínit o veškerých
transakcích u jednotlivých lodí, jelikož by tyto informace vydaly na několik kapitol
a navíc bych se tím odchýlila od hlavního tématu mé diplomové práce. K lodím,
které byly vyřazeny v období 1978 - 1985 patřily například loď Jiskra, Košice,
Vítkovice, Brno, Sitno, Radhošť či Kriváň. Avšak jejich vyřazení neznamenalo
oslabení námořní floty. Naopak byla naplánována koncepce o rekonstrukci či nákup
dalších nových lodí, což bylo realizováno od rok později, v letech 1986 - 1990.
Nově nakoupené lodě pocházely z různých loděnic, ať už to byla Čína, Polsko,
Jugoslávie či Jižní Korea. Podrobný soupis všech lodí včetně názvů loděnic, ve
kterých byly sestrojeny uvádím v příloze na konci mé práce.25

1.8 Podnik COSSHIP
V roce 1988 došlo k založení společného československo-čínského podniku
COSSHIP.26 COSSHIP byl podnik založený ideologicky na stejných základech jako
ČNP, tedy vlastnit, pronajímat a provozovat námořní lodě, pronajímat lodní
prostory i uskutečňovat nákup či prodej příslušenství a zařízení provozních
materiálů. Iniciace založení tohoto společného podniku přišla z čínské strany
pracovníky, kteří dříve pracovali na ČNP. Čínské rejdařství, neboli COSCO (China
Ocean Shipping Company)27 a ČNP zahájila spolupráci v následujícím roce. Sídla
byla rozdělena do dvou hlavních měst, a sice do Pekingu a Prahy.

28

Smlouva byla

podepsána v ČLR během pobytu československé delegace v čele s předsedou vlády

25

Bastl, Zdeněk. 2009. Padesát let československé námořní plavby. Praha : Mare Czech,
2009. Str.123 (Srv.: Příloha č. 2 - Seznam lodí)
26
COSSHIP - Čínsko-československý podnik pro námořní dopravu (Chinese and
Czechoslovak Shipping)
27
COSCO: Srv,:www.namorniplavba.cz/cnp/314.html
28
Fürst, Rudolf. 2010. Česko-čínské vztahy po roce 1989. Praha : Karolinum, 2010. Str. 37
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Lubomírem Štrougalem.29 Samotná činnost nově zbudovaného podniku COSSHIP
začala roku 1988. Hlavními nakládacími přístavy se staly polský přístav Gdynia a
jugoslávský přístav Rijeka.
„V letech 1987 - 1989 dodala ČLR Československu čtyři námořní lodě (Vltava,
Otava, Sázava a Berounka), které byly postaveny v loděnicích v Sin-kangu
(Xingang).” 30

1.9 Ukončení spolupráce s Čínou
O rok později, tedy v roce 1990 odstoupil tehdejší generální ředitel Sokolík a do
jeho funkce nastoupil bývalý námořní kapitán Vladimír Podlena. V roce 1992 ČNP
začala postupně zakládat své dceřiné společnosti v cizině. Například na Kypru a
Maltě. Důvodem založení těchto podniků bylo ekonomické hledisko. Na tyto
společnosti byly postupem času převáděny nákladní lodě a tím byly osvobozeny od
daňových povinností v Československu. Všechny výdaje, ale i zisky s nimi spojené,
byly převedeny na nové majitele u dceřiných podniků.
Spolupráce společného podniku COSSHIP byla velmi komplikovaná a ztrátová. Při
podnikání mezi tak vzdálenými státy jako bylo Československo a ČLR docházelo
postupem času k stále delším časovým prodlevám při obchodním rozhodování.
Také spravedlivé dělení a rozhodování o celé společnosti podílem 50/50 se ukázalo
být mnohdy patovou situací. Pokud se strany nedokázaly dohodnout, obchod tím
stagnoval a vytvářely se prodlevy v dodávkách zboží do zahraničních přístavů. Také
odlišná kultura a s ní spojené společenské návyky a očekávání se ukázaly být
protichůdné. Odborná způsobilost, spolehlivost a efektivita práce zaměstnanců se
lišila dle požadavků dané země. V roce 1990 došlo tedy k očekávanému ukončení

29

JUDr. Lubomír Štrougal byl komunistický politik, ministr vnitra a pozdější
československý premiér v letech 1970–1988.
30
Skřivan, Aleš. 2009. Československý vývoz do Číny 1918-1992. Praha : Scriptorium,
2009. Str. 270
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spolupráce s čínskou stranou a podnik COSSHIP byl smazán v obchodním rejstříku
dne 11. 1. 1995.31
Důvody rozpadu spolupráce s čínskou stranou měly několik odůvodnění. Ať už to
byly důvody předně ekonomické anebo politické. Je všeobecně známo, že
ekonomika jde ruku s rukou s politickým děním. Ekonomika odráží politickou
situaci daného státu a dle něj se i formuje. Proto i ukončení spolupráce s Čínou
musíme brát z širšího hlediska. Jedno z nich, které je vhodné zmínit, byla i politická
změna v Československu. Tak, jak to cituje Aleš Skřivan ve své knize
Československý vývoz do Číny 1918 - 1992:
„S nástupem demokracie v Československu pochopitelně zmizely poslední známky
ideologické spřízněnosti obou států, což se projevilo i obecným poklesem zájmu
Pekingu o Československo. V československo-čínských vztazích se odrážel odlišný
přístup k problematice lidských práv a také podpora prezidenta Havla dalajlámovi.
Především aktivity prezidenta Havla byly opakovaně kritizovány některými
představiteli československého průmyslu s tím, že údajně mají negativní dopad na
vývoz do Číny.”32
Ať už tedy z politických či ekonomických důvodů, námořní spolupráce ČNP s ČLR
zanikla rokem 1990. Stejně jako ve všech případech, tak také tady je důležité
zdůraznit i kladné strany spolupráce mezi těmito zeměmi. Zásadní událost byl
samotný vznik námořního podniku v Československu, jehož dík patří převážně
ČLR. Československo disponovalo pouze jedinou lodí na začátku založení námořní
plavby. Pouze díky čínské straně a její dodávce dalších šesti lodí mohla být později
zahájena obchodní spolupráce. Náklady spojené s provozem zaoceánských lodí byly
rozděleny spravedlivě. Každá strana hradila náklady pouze svých lodí.

31

Bastl, Zdeněk. 2009. COSSHIP. Historie námořní plavby. [Online] 2009.
www.bastl.cz/cnp/314.html
32
Skřivan, Aleš. 2009. Československý vývoz do Číny 1918-1992. Praha : Scriptorium, 2009.
Str. 276
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Navzdory rozvázání vztahů v rámci spolupráce v námořním obchodě, zůstaly
obchodní vztahy mezi oběma zeměmi pozitivní. Čínská loděnice Guangshou
shipyard international33 nadále spolupracovala a dodala Československu 4 lodě v
období jednoho roku v letech 1997 - 1998. Zmíněnými loděmi byly Jan Žižka, Jan
Hus, Prokop Holý a Jan Želivský.34

33

Guangshou Shipyard International více na: www.chinagsi.com/en/main/
Bastl, Zdeněk. 2009. Padesát let československé námořní plavby. Praha : Mare Czech,
2009. Str.148

34
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1.10 Kupónová privatizace
Československo vlastnilo již několik zaoceánských lodí, které po rozpadu
spolupráce s Čínou vykazovaly velikou ztrátu. Ta se však v následujících letech
srovnala. V roce 1991 byly omezeny státní zásahy do podnikání a veškeré činnosti
ČNP. Podnik se tak mohl plně soustředit pouze na námořní dopravu a činnosti s ní
spojené.
Avšak následujícího roku 1991 vešel v platnost zákon o akciových společnostech č.
104/199035 a k 1. 1. 1991 také zákon č. 513/1991,36 podle kterého byly upraveny
stanovy v ČNP. V roce 1992 nastala první vlna kupónové privatizace, do které
spadala i ČNP. ČNP byla zprivatizována a jejími několika vlastníky se staly firmy
Čechofracht, Finop a další privatizační fondy. Mimo tyto větší firmy existovalo
ještě dalších skoro 20 000 majitelů investičních kuponů či zaměstnaneckých akcií.
ČNP se postupně odkrajovala na menší a menší kousky s narůstajícím počtem
nových majitelů.
„Základní kapitál činil 1,325 miliardy Kč a byl rozvržen na 1,3 milionů akcií na
majitele v nominální hodnotě 1000 Kč za kus a 2500 zaměstnaneckých akcií na
jméno v nominální hodnotě 10 000 Kč za kus.”37
Činnosti ČNP byly rozšířeny v dceřiných společnostech jak v Československu
firmou COS-Servis38, tak s ideologicky stejnou zahraničí firmou COS Bulk v
Londýně.39 Dceřiná společnost na Maltě získala část československých lodí, které
se začaly plavit pod maltskou vlajkou.

35

Srv.: www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1990/104990/Sb_104990_------_.php
Srv.: business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/
37
Bastl, Zdeněk. 2009. Padesát let československé námořní plavby. Praha : Mare Czech,
2009. Str.139
38
COS-servis zajišťoval pro ústředí vybavení kanceláří nábytkem, zařízením a kancelářskou
technikou, staral se o jejich provoz, údržbu a opravy a zajišťoval potřebné kancelářské
materiály a potřeby, střežení budovy, telekomunikace, poštu apod. Staral se také o celý
autopark ČNP, osobní auta pro vedoucí pracovníky, nákladní auta a dodávky pro
zásobování ústředí a lodí a autobusy pro střídání posádek. Srv,:
www.bastl.cz/cnp/2151.html
39
COS BULK LONDON. Firma založena a zaregistrována v Anglii. 23. 1. 1991. Její činnost
zahájila k 1.1.1993, kdy převzala veškeré aktivity firmy Intrasped. Její činnosti jsou
36
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1.11 Průběh ČNP v době kupónové privatizace
V roce 1993 došlo k další a poslední změně generálních ředitelů. Z funkce byl
odvolán stávající Vladimír Podlena a dosazen Pavel Trnka. Ten byl rovněž bývalým
kapitánem s mnohaletými zkušenostmi. Provoz lodí díky vysoké přepravní kapacitě
byl veliký. ČNP dosáhla dokonce 78. místa na světě v počtu přepravy materiálu a
zboží a byla 2. z vnitrozemských států, které provozovaly námořní dopravu. Toto
číslo mluví jistě za vše. Na něm si můžeme doložit fakt, který byl znám všem
zaměstnancům ČNP a později i široké veřejnosti. Zahájení a provoz námořní plavby
v Československu přinesl nebývalou prestiž a slávu. Tím hůř se tak dá vyrovnat s
faktem, že byl tento podnik odsouzen k úpadku a rozprodání všech nákladních lodí.
O tom však až v následující kapitole.

1.12 Ukončení existence ČNP
Postupným vývojem zákonodárství u akciových společností došlo ke změně v ČNP.
Její obchodní jméno bylo změněno na Českou námořní plavbu, akciovou společnost
v roce 1994. O rok později doznaly změny i vlastníci kupónových akcií. Největší
podíl totiž získala harvardská společnost Stratton Investments, 40 která byla spojena
s Harvard Group.41
Další dceřinou společností firmy ČNP byla firma COS-Crew Management42 se
sídlem v Praze. Její hlavní funkcí byla a stále je náborová činnost, tedy hledání a
obsazování míst na nákladních lodích pro Českou námořní plavbu. Postupem času
získaly stále větší podílnictví společnosti Glomar Trading Kypr, Daventree Kypr a
Norkem Holdings Kypr, které zastupovaly již zmíněnou firmu Harvard Group. S
touto firmou byl také často spojován médii proslulý podnikatel Viktor Kožený,43
který měl hlavní zásluhu na pozdější rozpad ČNP. Česká námořní plavba prodala

především pronájem a operační řízení vyčleněné skupiny lodí - bulkcarrierů a další
námořní aktivity. Cit.dle.:www.bastl.cz/cnp/214.html
40
Stratton Investments více na.: www.strattonmgt.com/smf/smf_invchoices.asp
41
Harvard Group více na: www.harvardgroup.com/profile.html
42
Více o COS-Crew Management na: www.crewmanagement.cz/7-o-spolecnosti.html
43
Viktor Kožený. Více na: http://nr1a.com/tunely.htm
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další svoje lodě a roku 1997 byl podnik ČNP přeměněn z mateřské společnosti na
společnost čistě manažerskou. O rok později byly prodány zbývající lodě a to sice:
Třinec, Slapy, Tatry, Lipno, Beskydy, Šumava, Svitava, Hus, Holý, Žižka a Jan
Želivský.44 Výsledek takového rozhodnutí byl založen na ekonomické situaci trhu.
Americký dolar získával na síle a cena ropy a dalších pohonných hmot se zvýšila.
Tím bylo zapotřebí i větších nákladů na spotřebu nákladních lodí. Lodě byly časem
najímány jen na jednotlivé cesty a nebyly stanoveny pevné plány budoucích
obchodních cest.
Takto neslavně tedy skončil podnik, který během své existence vykazoval nemalé
zisky a

díky

svým

zaoceánským

plavbám

proslavil

vnitrozemský stát

Československo po celém světě. Nutno podotknout, že podnik ČNP byl právnickou
osobou, naprosto nezávislou na jakékoliv finanční či jiné podpoře státu. Plně
odpovídal a ručil za své pohledávky a závazky sám.
Lodě, které byly prodány do zahraničí, byly kvalitně vybavené. Námořníci, kteří z
této obrovské změny byli více než překvapení, museli stát čelem faktu, že jejich
budoucí práce bude spojena už jen se zahraničními rejdařstvími, pro které se budou
plavit. V provozu zůstaly dceřiné společnosti, dnes již bývalé ČNP, kterými jsou již
zmiňovaná firma COS-Crew Management a COS-Servis45, která převzala veškeré
aktivity ČNP. Její další činností je i pronájem kanceláří a bytů a provozování
cestovní kanceláře.
Budova ČNP se nachází stále na stejném místě v Praze v Počernické ulici. Dvakrát
do roka je zde uspořádán pamětní sraz všech bývalých a současných námořních
kapitánů, důstojníků a dalších zaměstnanců bývalé námořní plavby.

44

Bastl, Zdeněk. 2009. Padesát let československé námořní plavby. Praha : Mare Czech,
2009. Str.148
45
COS-Servis více na: www.bastl.cz/cnp/2151.html
24

1.13 Seznam námořních lodí za doby existence ČNP:
„Pionýr (jediná naše loď, která ztroskotala u Bahamských ostrovů a celá posádka
se zachránila), Republika 1, Julius Fučík, Lidice, Dukla, Orava, Ostrava, Mír 1,
Kladno, Jiskra, Orlík 1, Košice, Republika 2, Brno, Vítkovice, Blaník, Sitno,
Radhošť, Kriváň, Praha, Mír 2, Bratislava, Třinec, Slapy, Lipno, Orava, Berounka,
Otava, Sázava, Vltava, Karlovy Vary, Dunaj, Labe, Tatry, Šumava, Svitava,
Beskydy. (Před názvem každé lodi se píše značka m/s, což v angličtině znamená
„motor ship” - motorová loď)”46

46

Cit. dle: Frank, Jiří. Námořnické historky z lodí a přístavů, LIKA Klub s.r.o., Praha 2006,
str. 12
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2 Nákladní lodě za doby existence ČNP
Československo se stalo první vnitrozemskou zemí, která měla flotilu zaoceánských
lodí. V letech 1952 - 1998 vlastnila čtyřicet čtyři lodí. Z tohoto množství bylo šest
lodí čínských, které se plavily pod naší vlajkou a jeden čínský tanker, který sloužil
na přepravování tekutých nákladů. Za celou tuto dobu bylo vykonáno na 4000 cest a
přepraveno více než 61 miliónů tun zboží. Najelo se více než 51 milionů kilometrů,
tedy přes 28 milionů námořních mil.47
Nejen údaje v počtu zdolaných kilometrů hrály tak důležitou roli v historii námořní
plavby. Byly to především lodě samotné, které se vydávaly na svou plavbu v
podobě přesně sestaveného stroje, který má svou výkonnost a rychlost. Jednou z
největších lodí byla loď Vítkovice s 41 tis. DWT.48 Nejrychlejší lodí byl Orlík I.,
který dokázal vyvinout rychlost až 18 uzlů. Nejstarší lodí podniku ČNP byla
Republika I. z roku 1972. Naopak mezi nejnovější lodě můžeme zařadit loď Tatry z
roku 1990. Tatry byla nakonec největší lodí, kterou ČNP během své existence
disponovala. Na délku měřila 225 metrů, na šířku 32 metrů a její ponor čítal celých
13 metrů. Lodě byly sestavovány po celém světě, ať už v Polsku, dnes již bývalé
Jugoslávii, či v Číně. 11 z nich bylo postaveno v Polsku a dalších osm v Jugoslávii.
Každá nově postavená loď byla zanesena do světového registru, v angličtině
Lloyd´s Register of Shipping.49

47

Bastl, Zdeněk. 2009. Padesát let československé námořní plavby. Praha : Mare Czech,
2009. Str 151
48
DWT je výraz lodi pro nosnost, včetně hmotnosti posádky, cestujících, nákladu,
pohonných hmot a zátěžové a pitné vody.
49
Lloyd´s Register of Shipping je námořní klasifikační společnost. Více na:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd's_Register. Cit.dle: Bastl, Zdeněk. 2009. Padesát let
československé námořní plavby. Praha : Mare Czech, 2009. Str.151
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2.1 Nej... u československých a českých námořních lodí
Nejdelší cestu z hlediska časového podnikla loď Orava II. v roce 1985, kdy celá
plavba trvala celých 163 dnů. Naopak o nejkratší cestu v době trvání sedmi dnů se
postaralo hned několik lodí. Jednou z nich bylo Sitno se svou cestou z Jugoslávie do
Libye v roce 1980, poté Kriváň v roce 1982, absolvující stejnou trasu jen v
opačném směru. Poslední lodí pak byla Praha se svým nákladem uhlí z Polska do
NSR v roce 1988. Z hlediska vzdálenosti byla nejdelší trasou plavba z Jugoslávie do
Indie, poté zpět do Jugoslávie a v době uzavření Suezského průplavu zpět kolem
celé Afriky. Urazila celkem 24 612 námořních mil. Byla to loď Vítkovice I. a stalo
se tomu roku 1972.
Nejkratší cestu 521 mil absolvovala již nám známá loď Praha v roce 1985, která
vyrážela z přístavu Swinouscie do norského Breviku. Nejdelší cestou do vnitrozemí
pak byla plavba pod vedením námořního kapitána Beka, který se plavil po kanadské
řece Sv. Vavřince a jezerech Ontario, Huron, Michigan, Superior do přístavu
Tunder Bay. Najel tak 1930 mil od ústí Atlantského oceánu. Celková doba plavby
trvala 17 dní a dalších 12 dní zpět. Cesta to byla velice vyčerpávající a bylo
přepraveno různorodé zboží, které bylo vyloženo v průběhu celé této plavby. 50
Nejvyšší bod, který byl zdolán na severním pobřeží je 71º 11´severní šířky. Tehdy
bylo zboží převáženo přes výběžek Knivskjellodden u ostrova Mageroya do
sovětského přístavu Murmansk pro náklad apatitů. Jedinou výhodou tohoto přístavu
je jeho stálá možnost proplutí, která je zabezpečena teplým Golfským proudem,
který tu omílá břehy severního pobřeží. Nejjižnější plavba pak byla na 55º 59´ jižní
šířky. Zde se nachází Hornův mys a první československou lodí, která zde podnikla
svou plavbu, byla Praha s kapitánem Ivanovem roku 1978. Tehdy objeli celou
Ohňovou zemi, nejjižnější část Jižní Ameriky. Za zmínku zde jistě stojí i první loď,
jež zdolala cestu kolem světa. Byla to loď Košice I. s kapitánem Freyem v roce
1965. Cesta trvala celkových 112 dní a začala od západu směrem na východ do

50

Bastl, Zdeněk. 2009. Padesát let československé námořní plavby. Praha : Mare Czech,
2009. Str.158
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polského Štětína přes Brazílii, kolem Afriky do Japonska a pak do Peru a přes
Panamský průplav, kde její poslední zastávkou byla jugoslávská Rijeka.51

2.2 Loď a technické vybavení
Každá loď, ať už nákladní, osobní či tanker, má svá specifická označení částí lodě.
Tyto názvy jsou pro námořníky klíčové a bez nich by ani nebylo možné vykonávat
příslušné pokyny a úkoly. Loď se skládá z přední a zadní části, přičemž přední je
nazývána přídí a zadní zádí. Uprostřed nákladní lodi se rozprostírají tři až čtyři
ládovny. Ládovny jsou obrovské prostory uvnitř lodě, které slouží jako veliké
sklady pro uložení smluveného zboží. Po dobu plavby jsou uzavřené ocelovými
deskami, které se zavřou ihned po ukončení nakládky či vykládky. Dveře do
ládoven jsou vodotěsné. Při bouři, kdy vlny dosahují výšky až několika metrů, je
tak zboží, uložené v ládovnách, v suchu a neporušené. Ládovny se po každé
nakládce či vykládce v přístavu pečlivě vystříkají vodou. Zboží, které není sypké a
je u něj nebezpečí pohyblivosti, a tedy ohrožení stability lodě na moři, je uvázáno
silnými provazy, popřípadě uskladněno do několika dřevěných krabic poskládaných
pečlivě na sebe. Vyváženost zboží je jedna z nejdůležitějších věcí, které je třeba
před vyplutím z přístavu na širé moře zkontrolovat. Jediné vychýlení z kurzu a
přílišné naklonění může mít tragické následky.
Boky lodi jsou nazvány tvz. burtami,52 neboli pažení. Na zadní části lodi je můstek.
Nejedná se pouze o řídící věž, která slouží k udržení chodu celého motoru, i když to
je její hlavní náplň práce. Celá tato nástavba je rozdělena do několika pater, neboli
několika decků. Nejvyšší paluba, Flying Deck je nejvyšším místem na lodi. Dalším
podlažím je můstková paluba. Tam je umístěna radiová stanice, zachycující signály
z okolí. Je to hlavní řídící plošina, kterou má na starost první palubní důstojník
spolu s kapitánem lodi.
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Veliké dřevěné kormidlo, řídící celou loď, vystřídalo umělohmotné polokruhové
kormidlo, které však vykonává stejné funkce jako jeho předchozí dřevěný kolega.
Při prudkém otočení dochází ke změně kurzu plavby a tuto operaci provedou
mašinoví důstojníci ihned po obdržení zprávy z hlavního můstku.
Po stranách můstku vybíhají dvě tzv. lodní křídla, která jsou vybavena polohovými
zaměřovači. V pravé poledne je tak možno zkontrolovat polohu lodi sextantem53
tak, jak se tomu dělalo kdysi bez dnešních počítačem řízených přístrojů. Třetím
patrem se rozumí Life Boat Deck a jak sám název napovídá, jedná se o člunovou
palubu. Tam se nachází záchranné čluny umístěné po stranách nástavby. Pasažérské
podlaží, neboli Passanger Deck, bývá domovem pro veškerý personál a mužstvo na
lodi. Skládá se z lodních kajut, jídelny, pracovny vedoucích oddělení a klubovny.
Main Deck je pak hlavní paluba s ládovnami, kam se námořník může projít v čase
volna při dlouhé plavbě. Pod hlavní palubou se nachází podpalubí. V angličtině
nazvané Tween Deck. Je to nákladový prostor, který má stejně jako lodní dno,
dvojité lodní boky.
Nákladní loď tvoří nepřeberné spektrum různých schodišť, žebříků a šachet. Pokud
loď přirazí ke břehu přístavu, je spuštěn tzv. trap, což se v námořní hantýrce nazývá
můstek spojující loď se břehem.54
Nákladní loď můžeme připodobnit k menšímu paneláku s několika patry. V
útrobách se nalézají již zmíněné ládovny a celá železná konstrukce lodi je velice
těžká. Avšak i přes svou tíhu je loď schopna vyvinout poměrně vysokou rychlost. A
právě o námořní rychlosti bych se zde ráda zmínila. Jak je všeobecně známo,
námořní rychlost se udává v uzlech. Anglickým názvem knot. Uzel je mírou
rychlosti plavby, avšak vzdálenosti se měří na míle. Jedna míle je dlouhá 1852
metrů. Je to délková míra, která je udávána k časové jednotce jedné hodiny.
Námořní míle je odvozena od zemských poledníků. Je to přesně jedna minuta
zeměpisné délky, která je měřena na rovníku. Rychlost 1 uzlu je vzdálenost 1 míle
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uražené za 1 hodinu. Vždy je tedy potřeba znásobit námořní uzly s ujetou dráhou a
dostaneme rychlost, ve které loď pluje v hodině. Např.: „Plujeme-li rychlostí 15
uzlů, znamená to 15 x 1,852 km, což je zhruba 28 km v hodině."55
Proč se však rychlost udává v uzlech? „K určení rychlosti plavby se od 16. století
používalo šňůry lodivoda rychloměru, článkované uzly, přičemž jeden uzel
odpovídal 1/120 námořní míle. Teoreticky se rychlost vypočítávala dosti jednoduše
- kolik uzlů se odvinulo za 30 sekund /tj. 1/120 hodiny/, tolik mil urazila loď za
hodinu.”56 Rychlost lodi nebyla nijak závratná. Dala by se přirovnat k průměrné
rychlosti vlaku okolo 26,85 kilometrů za hodinu.
Co je ovšem úžasné, je samotná přeprava materiálu na nákladních lodích. Přestože
rychlost by se někomu mohla zdát spíše pomalejší, o údajích týkajících se převozu
materiálu nelze spekulovat. Je více než překvapivé, co všechno dokáže jedna loď
uvézt. Mohou se v ní přepravovat i celé nákladní vlaky, autobusy, stroje a dlouhá
potrubí. Zboží je nakládáno obrovskými otočnými jeřáby, které do útrob lodě
pečlivě skládají jednu věc po druhé. Pokud je loď prázdná, ční její hlavní paluba asi
5 metrů vysoko. Ponor lodí se různí loď od lodi. Například loď Bratislava měla
předepsaný ponor 11 metrů s výkonem 12 tisíc koní vznětového motoru Sulzer.57

2.2.1 Velikost obsahu nákladní lodě
Hrubá prostornost lodi, což je vlastně celý prostorový obsah lodi pod hlavní
palubou včetně mezipalubí a všech uzavřených prostranství nad palubou hlavní,
byla kolem 20 589 BRT.58 Tato prostornost se udávala v Brutto - Registreton, což
jsou bruttoregistrované tuny míry prostorové. Celá loď měla nosnost 31 882 DWT,
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Brutto registrovaná tuna (BRT) je zastaralá jednotka objemu, která určuje velikost
obchodní lodi.1 BRT = 100 kubických stop = 2,83 m³Přestože se v názvu vyskytuje slovo
tuna, nemá název nic společného s metrickou jednotkou pro hmotnost. Nelze ji
zaměňovat ani s jinými jednotkami používanými pro měření velikosti lodí, kterými jsou
výtlak v tunách a tonáž. Srv.:cs.wikipedia.org/wiki/Brutto_registrovan%C3%A1_tuna
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neboli deadweight ton, mrtvá váha. Tato mrtvá váha, váha přepravovaného nákladu,
se počítá na tisíce tun. S údaji o převzetí zboží pracuje první palubní důstojník,
který je za celou nakládku či vykládku osobně zodpovědný.59 Někdy i špatné
naložení či uzavření nákladového prostoru může mít nedozírné následky. Jedna
taková příhoda se stala mému otci, kdy v japonském přístavu při nakládce sójových
bobů musely být ládovny ihned uzavřeny, jelikož přicházející déšť mohl způsobit
nabobtnání nákladu a roztržení celé lodě.
Tyto údaje nám dávají přehled o možnostech přepravy abnormálně velikých
nákladů, které by se jinak než lodní dopravou, přepravit nemohly. Na lodi však
kromě samotného nákladu jsou další velmi těžké věci, které patří k lodní výstroji.
Potraviny pro celou posádku na několik měsíců, pitná voda včetně užitkové na
sprchování a omývání. Užitková a pitná voda jsou přepravovány odděleně v
meziprostoru v bocích lodě. V těchto místech jsou také uloženy tanky na palivo.
Voda musí být stále dočerpaná, aby se na širém moři pak nekymácela. Pitná voda je
základní surovinou se kterou se musí na lodi umět také řádně zacházet. Je uložena
ve zvláštních nádržích. Tyto nádrže jsou veliké ocelové tanky, které se však musí
neustále udržovat v naprosté čistotě. Nejprve se vymyjí čistou vodou, pořádně
vydrhnou kartáči a poté důkladně vypláchnou vhodným dezinfekčním prostředkem.
Poté, za dozoru lékaře, se ještě jednou vypláchnou čistou vodou. Někdy je i vhodné
tyto tanky vypařit ještě párou. Stejně jako každá práce, která se udělá na lodi, musí
být i tato zapsána do lodního deníku.60
K dalšímu, hmotnosti těžkému vybavení lodi, patří také železná kotva s 240ti
metrovým kotevním řetězem a rezervním šroubem. Kotev je na lodi hned několik.
„Každá loď má dvě patentní kotvy (stockless anchors), jednu kotvu záložní a jednu
menší, záďovou, tzv. proudovou kotvu (stream anchor).”61 Vše je vyrobeno z
masivního železa a k pouhému uzvednutí jednoho článku řetězu je potřeba veliká
síla. Archimedův zákon tedy musí platit naprosto spolehlivě, aby se taková
tisícitunová železná mašina mohla vydat na své dálné plavby.
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Na zastavení takového monstra nepostačí pouhý rozkaz do lodní mašiny. Stejně
jako u nákladních vlaků, také loď potřebuje svou brzdnou dráhu, která je v tomto
případě rozprostřená ve vodě. Úplné zastavení lodě trvá až několik minut a mezitím
urazí ještě notnou vzdálenost. Pro zastavení stroje na lodi, která váží kolem čtyřiceti
tisíc tun je potřeba až hodina času, a mezitím loď ujede ještě dalších sedm
kilometrů. Po zadání zpětného chodu se loď zastaví až za deset minut a pluje pak
ještě další tři kilometry. Někdy se stanovuje brzdná dráha lodě na délku jí samotné.
Mnohdy je užitečnější se pokusit loď otočit a tím zpomalit její rychlost. Vše záleží
na situaci a typu lodě.62

2.2.2 Jídelna a kuchyň
Rozdělení lodi by však nebylo úplné, kdybych nezmínila rozdělení jídelny pro
mužstvo a důstojníky. V jídelně důstojnické se stravují důstojníci 2. a 3. stupně.
Dále pak 2., 3. a 4. důstojník a lodní kadeti. O podlaží výše je umístěna kapitánská
jídelna. Ta je sice menší, ale vybavenější a upravenější. Kapitán sedí v čele tabule a
po jeho boku je usazen 1. palubní a 1. strojní důstojník. Dále pak lodní lékař, lodní
ekonom, 1. elektrodůstojník a radiodůstojník. Pořadí a usazení si důstojníci volí
sami, avšak smíšené jídelny povolené nejsou.
Jedno z nejdůležitějších povolání na lodi je lodní šéfkuchař. Někomu se toto
přirovnání může zdát paradoxní, ale zkušení námořníci by více než souhlasili. Po
dobu plavby je kuchaři svěřeno celé mužstvo a mnohdy je pro námořníky největším
zpestřením právě jídelní tabule. Dříve byly na starých plachetnicích ohniště, pece a
z nich vedly kouřovody, které byly z důvodů bezpečnosti vyzděné. Neexistovaly
lednice ani jiné chladící boxy. Proto se potraviny skladovaly většinou sušené a
maso bylo nasolené.
Co národ, to jiné zvyklosti. Tak je tomu i u národních pokrmů. Na anglických
lodích byl neustále k dispozici čaj nebo kakao a na německých zase polévka.
Mnohé nesrozumitelnosti a neshody panovaly na československých lodích v
samých počátcích založení námořní plavby, kdy byly ještě posádky smíšené spolu s
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čínskými mořeplavci. Na každé lodi se plavil jeden hlavní šéfkuchař, který měl
svého pomocníka a dále pak dva číšníci. V dobách Československo - čínské
spolupráce se plavili na jedné lodi dokonce šéfkuchaři dva. I když československá
posádka čítala pouhých pět osob, byl lodi přidělen československý kuchař.
Důvodem byla naprostá odlišnost ve vaření, která by postupem času mohla vést k
nechutenství mnohých zúčastněných a pozdějších vážných střevních onemocnění.
Čínská kuchyně nepředstavovala totiž jen nám známou čínu, která je dnes dostupná
v každém bistru. Čínské jídlo bylo velmi čichově výrazné a pro Evropany až
smrduté. Ke smíšeným pokrmům zde docházelo samozřejmě také velmi často, ale
výsledky nebyly tak pozitivní, jako při oddělení pokrmů každého národa. Staré
námořní přísloví praví:
„Žralok a kuchař se nesmí zastavit. Ten první by se udusil a bez toho druhého by
posádka neměla co jíst, nemohla by pracovat a zastavila by se loď." 63
Na lodi je všeobecně známo, že ve všech přístavech světa je zakázáno házet cokoliv
přes palubu do vody. Zaprvé by to mohlo být bráno jako naprostá společenská
urážka a také by to byla velice špatná vizitka pro celou zemi, nevyjímaje pozdější
ekologické katastrofy. Na veškerý odpad, který se podařil na lodi po dobu plavby
shromáždit, jsou na palubě bedny nebo sudy, které se někdy vyprazdňují na širém
moři. V těchto případech je také záhodno ověřit si, zda na bocích lodi nepracují
námořní kolegové, či zda není pod lodí nebo v její blízkosti nějaká menší loď. Ve
většině případech se bedny dovezou až do přístavu, kde se odpad ekologicky
zpracuje a vyhodí. Avšak různé pozůstatky zkažených potravin nebo pouhé zbytky
jídla se do oceánu vhazují dodnes. Pokud jde opravdu jen o potraviny, může to
posloužit jako potrava pro ryby a moře se tím tolik neznečišťuje. Jsou však bohužel
zaznamenány i případy daleko horších znečištění se kterými si za pár let ani samo
moře nebude vědět rady.
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3 Vzdělání a povinnosti námořníků
Stát se námořníkem se může zdát jako lehké povolání plné dobrodružství a
lákavých dálek. Mnoho lidí si dodnes myslí, že takové povolání by mohl vykonávat
skoro každý. Pro některé námořníky to byl útěk od reality, od toho ´skutečného´
světa na souši. Ano, je možné, že u mnohých tomu tak opravdu bylo. Zajisté však
ne u všech. Povolání námořníka je stejně těžká a namáhavá práce jako kterákoliv
práce na břehu, vyžadující pevné nervy, silné ruce a trpělivost. Rozdíly jsou tu však
více než patrné. Po celodenním shonu může upracovaný dělník složit svoje nástroje
a v pohodlí domova sledovat svůj oblíbený program. Na lodi tomu tak není.
Námořník, obklopen pouze vodotěsnými železnými stěnami si může nanejvýše
pustit video, které vysílá jeden film, a ten který je vybrán jedním z jeho kolegů a
promítá se v každé kajutě. Nelze si zakoupit čerstvé pečivo nebo zeleninu a už
vůbec není možné se každý den spojit se svou rodinou. Tohle vše a mnohem více
však v námořních předpisech nenajdeme. Pokud se však poštěstí a na loď se
dotyčný opravdu dostane, může si být jist, že první roky svého života bude jen
pozorovat ostatní u práce a učit se, jak on sám může být prospěšný.
I pro námořníky platí, že jejich vzdělání ovlivňuje jejich budoucí povolání. Někteří
absolvují vysokou školu, jiní jsou ze středních škol nebo odborných učilišť. Podle
výběru školy se pak odvíjí výběr povolání a z něj plynoucí možnosti. Budoucí
kapitáni a palubní důstojníci museli vykonat námořní školu v zahraničí, kde se
veškeré nabité informace učili v cizím jazyce. Ten jim pak byl ku prospěchu při
jednání s kapitánem či přístavním agentem. Strojní a elektrotechničtí důstojníci
mohli vystudovat tuzemské školy Vysoké školy technické, fakultu strojní či
elektroprůmyslovou. Pobyty a studia v zahraničí se odehrávaly převážně v Polsku,
ve městě Štětín a Gdyně.
V Polsku byla roku 1947 námořní akademie rozdělena na dva odlišné obory.
Navigace na moři se vyučovala na námořní škole ve Štětíně a strojní obor byl ve
městě Gdyně. Školní rok trval od října do dubna. Od dubna přes celé léto probíhala
praxe na školní plachetnici Dar Pomorza.64 Na vysoké škole v Gdyni se vedle
specializovaného strojního vyskytovaly i další obory. Lodní strojovny, lodní
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elektrotechnika či námořní radiokomunikace nebo námořní administrace. Jednotlivý
obor si studenti vyberou sami před začátkem studia a dle něj se pak mohou hlásit o
příslušné místo na lodi. Ti, kteří vystudují vysokou školu, obdrží titul inženýra. Pro
absolventy fakultní námořní administrace je připraven diplom lodního intendanta.
Námořní škola v Polsku byla roku 1968 přeměněna na Vysokou námořní školu. Pro
veliký zájem bylo na tuto školu rok poté přijato 305 posluchačů z nichž 3 studenti
byli z Československa.
Avšak nejen polské univerzity nabízely možnosti studování námořnictví. K dalším
velmi známým univerzitám patřila námořní škola v dnes již bývalém Sovětském
svazu v Oděse, která od 60. let nabízela hned několik možností studia na vysokých
či středních školách. Studenti z Československa studovali na středním námořním
učilišti morechodka - OMU,
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který byl tříletý, obor navigace, nebo na vysokém

námořním učilišti morechodka - OVIMU obor navigace, po dobu pěti let. Poslední
možností pro uchazeče bylo studium na Oděském institutu inženýrů námořního
loďstva OIIMF 66 na pět a půl roku, obor lodního mechanika.
Studium, vedle odborného technického zaměření, obsahovalo i přednášky ze
společenských věd, odborné předměty jako byla stavba a zařízení včetně vybavení
lodě, zbožíznalectví, práce loďstva či organizace při zacházení s nákladem v
přístavech. Nezbytnou součástí byla i praktická část, kdy se studenti plavili na
školou vypůjčených lodích a kde mohli své teoretické znalosti uplatnit v praxi. Ať
už to byla navigace, obsluha kormidla, dispečerská činnost či organizace
skladovacích prací.
Další školy pak byly v Leningradu nebo Kaliningradu, v Bulharsku ve městě Varna
a v neposlední řadě také v NDR v Rostocku. Ti důstojníci, kteří začínali svou
kariéru ještě před válkou, studovali školy, v dnes již bývalé Jugoslávii, ve městech
Bakar, Dubrovník či Koper. Lodní hospodáři měli vystudovanou Vysokou školu
ekonomickou a sloužili tak jako ekonomické oddělení na lodi. Ostatní personál,
jako byli osvědčení číšníci a kuchaři, měl vystudovanou střední hotelovou školu a
přicházel s výučním listem.
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Zbytek posádky pocházel ze středoškolsky vzdělaných pracovníků, většinou hlavně
z průmyslových škol. Část budoucí posádky vystudovala odborné učiliště
Československé plavby labsko-oderské v Děčíně, které se specializovalo na provoz
lodí. Vystudovat školu však nebylo jedinou podmínkou přijetí na zaoceánskou loď.
Přijmutí na takovou loď byla veliká pocta a námořník na ní musel čekat velmi
dlouho dobu. Po škole musel absolvovat také určitou délku praxe a pak složit
zkoušky, které ho opravňovaly ucházet se o místo námořníka. Tyto zkoušky byly
vydávány ministerstvem dopravy.67 Kapitánské zkoušky jsou velice náročné.
Skládají se z dvaceti čtyř předmětů a většina z nich je vyučována ve dvou jazycích.
Jazyková vybavenost a praktické zkušenosti jsou jednou z podmínek pro úspěšné
složení zkoušek.
Vyškolení námořníci, kteří poté nastupovali do práce, vykonávali nejprve tedy práci
plavčíka. Jeho hlavním úkolem je pozorovat práci svého nadřízeného a vykonávat
jeho rozkazy. Později, pokud se osvědčí, mu je svěřena jeho vlastní funkce.
Námořníci, kteří se proškolí a uspějí, dostanou přiděleno před své jméno funkční
zařazení. To je zapsáno do jejich námořních knížek. Rozdělení námořníků je do
několika kategorií, která jsou označena následovně: námořníci 3. kategorie jsou
řadoví námořníci, vykonávají práci v mašině nebo v kuchyni. Námořníci 2.
kategorie dostanou přidělenou zkratku O/S, neboli ordinery seeman.68 Po čase, když
se více proškolí a nejsou na ně uvaleny žádné stížnosti ani námitky, může jim být
přidělena funkce A/S, neboli able seeman, tedy schopný námořník.69
V současnosti se můžeme stále setkat s uchazeči o námořní školy. Dodnes se mnoho
nadšených budoucích námořníků uchází o místo na Vysoké škole námořní v
Polsku.70 Nábory v České republice dělá personální společnost s.r.o. C.O.S. - Crew
Management.71 Jelikož nedisponujeme žádnou námořní školou, musí studenti
studovat v zahraničí v polském městě Štětín. Celé studium probíhá samozřejmě v
polštině a k té se v průběhu studia přibírají minimálně další dva jazyky.
Specializacemi na této námořní škole jsou obory palubní a strojní přičemž palubní
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Bastl, Zdeněk. 2009. Padesát let československé námořní plavby. Praha : Mare Czech,
2009. Str.162
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Ordinary seemen - v překladu znamená obyčejný, běžný námořník.
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Ptáček, František. 1998. Schody do celého světa. Plzeň : Koniáš, 1998. Str. 63
70
Vysoká škola námořní v Polsku. Více na: http://www.skoly.vzdelani.cz/
71
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je spíše vhodný pro absolventy gymnázií s technickým zaměřením a strojní pro
studenty ze středních průmyslových škol strojních. Stejně jako u jiných vysokých
škol hraje roli při přijetí na námořní školu celkový prospěch, maturita, znalost
cizích jazyků a také dobrý zdravotní stav. Avšak na rozdíl od jiných vysokých škol,
námořní škola zaučuje své uchazeče ještě před samotným nástupem do školy. I zde
se požadavky liší podle toho, zda student nastupuje na vysokou školu či vyšší
odborné studium.
Před samotným nástupem na vysokou školu student musí absolvovat praxi na
námořní lodi po dobu 4 měsíců. Samotná škola probíhá od poloviny ledna do
poloviny března, kdy student pravidelně dochází na přednášky a povinné semináře.
Po tomto období student poté opět naloďuje a vykonává praxi na lodi. Celý tento
proces se opakuje až do čtvrtého semestru, kdy po složení závěrečných zkoušek
získá titul Ing. a dále pak mezinárodní kvalifikační průkaz námořního důstojníka.
Naopak pro vyšší odborné studium platí, že student po absolvování dvou semestrů
denního studia nastupuje do praxe na nákladní lodi na dobu 1,5 roku. Po skončení
pak následují závěrečné zkoušky u státní komise. Po splnění všech zkoušek dostává
mezinárodní kvalifikační průkaz námořního důstojníka.72

3.1 Dělení prací dle příslušných funkcí na lodi
Námořník první kategorie je první palubní důstojník. Řídí celou nakládku a
zastupuje v případě nepřítomnosti kapitána. Jeho povinností je dbát na dobrý
technický stav lodi. K tomu sestavuje podrobný plán údržby s potřebnými úpravami
na lodi. Vede palubní mužstvo, kterému vydává, po souhlasu kapitána, jednotlivé
rozkazy. Má odpovědnost hlavně za smluvený náklad. Tedy jakákoliv manipulace
se zbožím musí být nejprve zkonzultována s prvním palubním důstojníkem. Při
absenci lékaře na palubě má na starosti celou lékárnu.
Druhý palubní důstojník se stará o námořní mapy a pomáhá při navigaci. Jeho
zodpovědnost je převážně za pořádek na můstku a v navigační kabině.
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A konečně třetí palubní důstojník má na starosti bezpečnost celé posádky, tudíž je v
této práci zahrnuta i práce se záchrannými čluny. Jakékoliv práce na palubě či lodní
manévry má na starosti loďmistr, neboli bocman. Je to vedoucí palubní družiny.
Každé oddělení na lodi má svého vedoucího. Na palubním oddělení je to již
zmíněný bocman a ve strojovně je tomu první strojní důstojník. Dohlíží na údržbu a
správný chod hlavního i pomocného motoru a ukládá pokyny tzv. mašinářům, kteří
jsou po celé dlouhé dny a noci zavřeni v podpalubí v naprosto nelidských
podmínkách za teplot šplhajících se leckdy i přes 40 stupňů Celsia. Tito motoráři se
řídí hlavně heslem: „Kdo maže, ten jede.”73
Na lodi jsou tři oddělení. A to sice palubní, strojní a hospodářské. Nejvyšším
velitelem je zde kapitán. Ten má zásadní slovo a rozhoduje o chodu motoru, směru
jízdy, dodání materiálu a s tím spojené obchodní schůzky s agenty a přístavními
úřady. Na lodi jsou tři poddůstojníci. Jedním z nich je první kuchař, který má pod
sebou dalšího pomocného kuchaře a číšníky. Dále pak strojmistr, v angličtině
nazývaný store keeper a konečně pak loďmistr. Objednávky potravin pro mužstvo
zajišťuje první kuchař spolu s hospodářem, který má na starost veškeré finanční
formality a účetnictví pod dobu celé plavby. Dalšími poddůstojníky jsou pak také
lodní tesař, první stevard a druhý elektromechanik.
Na lodi jsou nejen důstojníci palubní a strojní. Zařazuje se sem i důstojník, který je
radiotelegrafistou, vedoucí elektrotechnik, dále pak lodní lékař a lodní hospodář.
Všichni ostatní pracovníci jsou nazýváni souhrnným názvem mužstvo.74
Pro jasnější představu uvádím písemné rozdělení funkcí pracovníků na námořních
lodích:
„1. pracovníci na lodi - aktivně pracující posádka, která zajišťuje provoz lodi,
včetně cizích státních příslušníků, člení se dále na
a) systemizovanou (základní stav, nutný k zabezpečení efektivního provozu lodi z
hlediska bezpečnosti, operací s nákladem a údržby a oprav lodí) a
b) mimo systemizaci (posádka na zácvik do systemizovaných funkcí a na řešení
mimořádných úkolů při údržbě, opravách a manipulaci se zbožím - zpravidla
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motivovaná ekonomickými důvody, zejména úsporami nákladů proti dodavatelským
organizacím).
2. zálohu - pracovníci, kteří jsou na dovolené, čerpají náhradní volno za
přesčasovou práci na lodích a čekají na střídání (nové nalodění).”75

Uvádím zde také stručný přehled celé posádky a přesné rozdělení funkcí na lodi z
knihy Jaroslava Pacovského Mořští vlci na Blaníku.76

Kapitán
Lodní lékař
Palubní oddělení

Strojní oddělení

1. palubní

1. strojní

důstojník

důstojník

2. a 3. palubní

2., 3. a 4. strojní

důstojník, radista,

důstojník

palubní asistent

1. elektr. důstojník

Hospodářské odd.
Lodní hospodář

Vyšší důstojníci

Důstojníci

(kadet)
Loďmistr

Strojmistr

1. stevard

Poddůstojníci

1. kuchař
Námořníci

Strojníci

1. stevard

Mužstvo

1. kuchař
Plavčík

Čistič

2. stevard

Plavčíci

2. kuchtík
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3.2 Povinnosti a znalosti námořníka
Každý námořník musí mít svoje osobní doklady po celou dobu své plavby. Do
těchto dokladů spadá i námořnická knížka, kterou se prokazuje ve všech přístavech
a dále pak při nalodění a vylodění. Funguje stejně jako cestovní pas a je možné jí
také tak použít i na souši. V dnešní době však ve všech zemích Evropské unie už
není cestovní pas nutný a lze ho nahradit občanským průkazem. Přesto při každém
nalodění a vylodění je námořnická knížka kontrolována nejen samotným kapitánem,
ale i konzulem. Po dobu plavby jsou knížky uschovány v trezoru v kajutě kapitána.
Dále se k nim přikládá i vysvědčení ze zkoušek z kormidlování, protipožárního a
záchranného výcviku. Dnes jsou námořnické knížky vydávány ministerstvem
dopravy při řádném splnění námořních zkoušek.77
Před samotným naloděním je zapotřebí mít v pořádku nejen doklady, ale i potvrzení
o svém zdravotním stavu. Proto se všichni námořníci musí předtím podrobit
zdravotnímu vyšetření. Dostanou většinou několik vakcinací, které je chrání před
možnými nemocemi, kterých je v každém přístavu mnoho. V pořádku musí být i
jejich chrup, jelikož není nic horšího, než vytrhávání či zánět v zubech, který se pak
musí provizorně spravit v jednom z nejbližších přístavů. Prohlídky však nejsou jen
při nalodění. Probíhají i před samotným výjezdem na cestu, poté po výjezdu z
přístavu a také během celé plavby je zapotřebí podrobit se kontrolní prohlídce.
Další jsou pak kontroly pokud se vplouvá do tropického pásma, uvnitř v tropech a
samozřejmě i po výjezdu. Stejně tak probíhají kontroly i v pásmu mírném v
neposlední řadě při čekání na nakládku či vykládku zboží v přístavech a před
samotným vyloděním.78
Nejen zdravotní, ale poté hlavně profesní povinnosti čekají každého z naloděných
na zaoceánské plavbě. Ráda bych zde proto přesně odcitovala veškeré znalosti,
které musí každý námořník znát, aby je mohl využít nejen ve stavu nejvyšší nouze,
ale při každodenní rutině.
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„1. Nautické vědomosti:
a) význam všeobecných nautických pojmů (zeměpisné šířky, zeměpisné délky,
loxodromy, ortodromy,79 polední šírky kulminací Slunce, magnetické deklinace,
inklinace,80 deviace kompasu atd.),
b) popis a funkce různých částí lodí
c) znalost dělení kompasu, základní vědomosti o magnetickém kompasu,
gyrokompasu81 a kompasu pro záchranné čluny
d) znalost povelů při kormidlování
e) zacházení s mechanickým hloubkoměrem
f) lodní hygiena a osobní hygiena

2. Praktické práce:
a) uzly všeho druhu
b) spojování ocelových a manilových lan
c) výstroj a zacházení s kladkostroji
79

Loxodroma je křivka na referenční ploše (např. na sférickém povrchu Země), která
protíná všechny poledníky pod stejným úhlem. Srv.: cs.wikipedia.org/wiki/Loxodroma
Ortodroma (řecky orthos - přímý, dromos - cesta) je nejkratší spojnice dvou bodů na
kulové ploše (např. povrchu Země). Tvoří ji kratší oblouk hlavní kružnice (její střed splývá
se středem Země). Srv.: cs.wikipedia.org/wiki/Ortodroma
80
Deklinace (bývá značena řeckým písmenem ä) je v systému rovníkových souřadnic
souřadnice, která udává úhlovou vzdálenost od světového rovníku. Na severní polokouli je
kladná, zatímco na jižní je záporná. Hvězdy na rovníku mají deklinaci rovnou nule, hvězda
na severním pólu by měla deklinaci +90° (Polárka má 89,3°), hvězda na jižním pólu -90°.
Deklinace se měří podél deklinační kružnice ve stupních, minutách a vteřinách.
Srv.:cs.wikipedia.org/wiki/Deklinace
Magnetická inklinace. Úhel mezi tečnou rovinou a magnetickou siločárou; vzniká v
důsledku toho, že magnetický pól leží pod zemským povrchem; magnetická inklinace je
kladná noří-li se magnetická siločára pod tečnou rovinu, záporná, směřuje-li magnetická
siločára nad tečnou rovinu; slouží k výpočtu intenzity magnetického pole, Srv.:
www.vugtk.cz/slovnik/5570_magneticka-inklinace
81
Gyrokompas (nazývaný zde také gyroskop) je přístroj, který je využíván pro určení
opravdového severu Země v námořní plavbě, Srv.: cs.wikipedia.org/wiki/Gyrokompas
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d) zhotovení loďmistrovské sedačky a visuté lavice
e) kormidlování
f) zacházení s lodními navijáky a nakládacími ráhny
g) zacházení s kotevním navijákem a ukládání kotevního řetězu v komoře
h) znalosti nakládacích prostředků a zacházení s nimi
i) uzavírání nákladových jícnů a znalost předpisů o bezpečnosti práce
j) zacházení s přístroji potřebnými pro záchranu života

3. Manévrování s člunem:
a) znalosti o spouštění záchranného člunu, jeho výstroji a vybavení, veslování a
řízení, stejně jako o plachtění se záchranným člunem
b) manipulace s pracovním člunem, samostatné řízení pracovního člunu v proudu,
veslování jedním veslem na zádi.
4. Znalost služebního řádu, zejména znalosti o vlastních povinnostech a o zacházení
s vlajkou.
5. Různé vědomosti:
a) konzervace a údržba lodi a jejích kovových a dřevěných částí, míchání barev a
použití konzervačních prostředků
b) základní znalosti předpisů o vyhýbání lodi na moři, o světlech lodi, majácích a
bójích
c) základní znalosti předpisů o bezpečnosti života na moři.” 82
Pokud dojde k nějakým nepříjemnostem na lodi a dotyčný má jisté stížnosti či
přání, funguje na lodi i v tomto případě organizovaný systém. Námořník sdělí své
82

Cit. dle: Frey, Jakub. 1967. Loď, moře, námořníci. Praha : SNTL, 1967. Str. 198
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stížnosti nejprve svému přímému nadřízenému a ten je pak přetlumočí samotnému
kapitánovi. Hierarchie v posádce je zabezpečena lodní radou. Ta se radí s kapitánem
a mnohdy mu je i velmi nápomocna. Lodní rada se skládá z palubních důstojníků a
prvního strojního důstojníka.
Kromě všech zmíněných povinností, jsou zde i povinné údaje a knihy, které je třeba
brát v patrnosti. Na lodích, které se plavily pod naší vlajkou, bylo předepsáno vést
námořní deníky. Těch však bylo několik druhů. První palubní důstojník se stará o
lodní deník, který podepisuje kapitán lodě. O veškeré služby a práce ve strojovně se
stará první strojní důstojník a vede si náležité poznámky do strojního deníku. Totéž
platí pro funkci důstojníka radiotelegrafické služby a v neposlední řadě je tu lodní
lékař se svým zdravotním deníkem.83

3.2.1 Hlídky na moři
Na souši, stejně jako na moři, platí jistá pravidla, která by se měla bez výjimek
plnit. Jedním z nich je i strážní služba neboli hlídka, v ruštině zvaná vachta a v
angličtině tzv. watch. Při ní museli vybraní námořníci sloužit po určitou dobu místo
kapitána na můstku, udržovat a řídit se určeným směrem. Důstojník, který sloužil na
hlídce, zaznamenával údaje o rychlosti, poloze a směru lodi do lodního deníku. Na
celém světě se dodnes dodržuje systém šesti čtyřhodinových hlídek s určeným
časem pro denní a noční směnu pracovníků údržby.
Ještě dříve byla původně hlídka, střežící můstek v době od 16.00 do 20.00 hodin,
rozdělena ještě na dvě dvouhodinové tak, aby byl zajištěn stálý posun doby dané
služby. Na plachetnicích tomu bylo trochu jinak. Tam se doba hlídky rozdělila na
dvě služby po šestnácti hodinách. Čas na spánek byl tak vydělen do osmi hodin,
pokud nenastal nějaký náhlý manévr či dotyčný nebyl vyzván na palubu povelem:
„All hands on deck!”, neboli „Všichni muži na palubu!”
Mořské služby, které jsou povinné dodnes na všech zaoceánských a i přímořských
lodích jsou vykonávány na lodním můstku a jejich rozhodnutí jsou následně
předány vysílačkou do strojovny, kde příslušné příkazy mašinoví důstojníci splní.
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Tzv. „hvězdnou stráž” vykonává první palubní důstojník a jeho směna je rozložena
do ranních hodin od 4.00 do 8.00 hodin. Poté se trochu vyspí a pokračuje ve své
směně od 16.00 do 20.00. Tato služba je velice náročná a zodpovědná, proto je
povinné se během plavby o tyto služby řádně střídat. Další službou je „psí služba”,
která pracuje od půlnoci do 4.00 hodin do rána a od poledne do 16.00 hodin
odpoledne. Poslední služba je nazvána „kapitánskou”, která se slouží od 8.00 do
12.00 a od 20.00 do 24.00. Názvy těchto služeb si námořníci vymysleli sami.
„Hvězdnou se prý první služba nazývala proto, že v tu dobu za soumraku prováděl
první důstojník pozorování hvězd pro určení polohy lodě. Psí službou se nazývá
služba druhého důstojníka, poněvadž stále spal a sloužil. Aby v půlnoci mohl
nastoupit do služby svěží, musel jít spát už tak v sedm večer. Třetí důstojník sloužil
kapitánskou, a to proto, že šlo o důstojníka bez velkých zkušeností. Ten musel
sloužit v době, kdy byl kapitán vzhůru, aby ho mohl kdykoliv zavolat na můstek. Tak
tomu bylo i ve strojovně. Tam sloužil čtvrtý strojní důstojník. První strojní
důstojník, který byl vedoucím strojního oddělení a který nesloužil služby, byl vždy
připraven nejmladšímu důstojníku pomoci v nesnázích.” 84
Je možné se setkat v námořnické hantýrce i s názvem psí vachta. Jak k takovému
názvu vlastně došlo? Původně šlo od dvě zkrácené hlídky mezi 16. a 20. hodinou.
Název těchto hlídek zněl v angličtině „dodge watch”. „Dodge” znamená uskočení
stranou, úskok. Námořnická služba je dlouhá a na zbytečné řeči tu není prostor.
Často dochází k jejich zkomolení a nejinak tomu je i u této služby. Námořníci si tak
z „dodge watch” vytvořili „dog watch”, což v angličtině znamená psí hlídka,
vachta. To však nic nemění na faktu, že dodnes je tato hlídka vnímána anglickými
důstojníky jako psí vachta, která se slouží v odpoledních hodinách. K
nejnáročnějším patřila hlídka, která sloužila od půlnoci do rána, kdy se člověku
chtělo nejvíce spát. Anglický název proto byl: „Gravy eyed watch” (hlídka
zavírajících se očí). Myslím, že není potřeba bližšího vysvětlení. Avšak i zde byla
způsobena zkomolenina na: „Graveyard watch” (hřbitovní hlídka), což se však od
původního názvu významově více než liší. Co se námořníkům nedá s určitostí zapřít
je jejich vytříbený smysl pro humor.
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Čas na moři je však dlouhý a taková večerní směna mohla některé námořníky velmi
vyčerpat. Někdy se dokonce stalo, že námořník při své službě usnul. To se
považovalo a stále považuje za přestupek. Ten byl vždy řádně trestán. Stačilo jediné
zaspání a celá posádka i s kapitánem mohla být v ohrožení života. Dříve k
takovému potrestání docházelo často a jejich následky nebyly zrovna příjemné. Za
anglického krále Jindřicha VIII. byli námořníci na válečných plachetnicích trestáni
následovně:
„Usnul na hlídce:
Poprvé: Uvázání u stožáru, polití dvěma vědry vody
Podruhé: Zavěšení za ramena u stožáru, nalití dvou věder vody do zavázaných
rukávů
Potřetí: obdobné uvázání, zatížení dělovou koulí.
Počtvrté: Spuštění v koši uvázaném na čelenu.85 Výbavou pak byla láhev piva,
bochník chleba a ostrý nůž. Po snědení zásob měl provinilec možnost zemřít žízní a
hlady, nebo odříznout koš a utopit se. V každém případě měl alespoň dvě
možnosti.”86
Tresty byly velmi přísné a někdy až hraničily s lidskostí. Ale tak tomu na válečných
lodích dříve opravdu bylo a nebylo zde místa pro sentiment.

3.2.2 Orientace a navigace na lodi
Plavba na lodi je sama o sobě velice zajímavá a dobrodružná, ale pouze do té doby,
dokud má svůj cíl, do kterého chce doplout. Dříve se námořníci orientovali podle
noční oblohy a zkoumali oběh Slunce a Měsíce. V dnešní době, kdy vesmír
připomíná malé satelitní městečko samo o sobě a námořní lodě skoro nepotřebují
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ani lidskou posádku, se už takové znalosti snad ani nepoužívají. To je možná
myšlenka lidí, kteří se na moře dívají díky televizním přijímačům či cestovním
brožurkám. Avšak i tyto staré znalosti zachránily v dnešní době nejednomu
dobrodruhovi život a mnoha dalším pomohly k záchraně. Z hvězdné oblohy je pro
námořníky důležitá hlavně Polárka. Pokud se změří její úhlová výška nad
horizontem, pak se tímto způsobem určí i zeměpisná šířka. „Tak se plulo například
jižním směrem až ke Kapverdským ostrovům a odtud na západ po patnácté
rovnoběžce severní šířky k ostrovům v Karibském moři. Pořádek do mořeplavectví
zavedl teprve Angličan pan Mercator, když zkonstruoval mapy tzv. merkátorské
projekce, na kterých svět dostal svou matematickogeografickou podobu a stal se
vypočitatelným.”87 Od té doby se mnohé změnilo. Každoročně se mění bójkování
doporučených cest, jelikož se mořské dno mění s klimatickými změnami. Každá
srážka a následné potopení lodi je zaznamenáno do Hydrografického centra, které
tyto zprávy spravuje a rozesílá námořní veřejnosti.
Lodní kurz se dnes mění v průběhu plavby hlavně z finančních důvodů. Čím dříve
je zboží dopraveno na smluvené místo, tím menší jsou náklady na přepravu. Tyto
změny jsou udávány díky kapesní počítačce, která je schopna vypočítat a změřit
finančně nejvýhodnější plavbu pro danou loď. Díky předběžnému odhadu, který se
tímto přístrojem dá získat, mohou námořníci načerpat palivo potřebné po celou
dobu plavby. Dále pak se odešle telegram ETA (Estimated Time of Arrival), neboli
předpokládaný čas příjezdu, aby přepravci měli alespoň hrubý odhad, kdy zboží
mohou očekávat v tamních přístavech. Pro kratší vzdálenosti postačí námořní mapy,
které jsou po celou dobu plavby rozbalené na můstku a slouží radiotelegrafistovi,
prvnímu palubnímu důstojníkovi a kapitánovi k zjištění místa, směru a k celkové
orientaci na moři. Díky navigačnímu odpichovátku na boční, stupňové a minutové
síti mapy je možno lehce odečíst vzdálenost.
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3.2.3 Příjezd do přístavu
Pokaždé, když loď přijíždí do přístavu, je doprovázena malými čluny zvanými
buxíráci. Ti ji ocelovými lany pomohou dotáhnout až do samotného přístavu.
Během tohoto manévru je na můstku vždy přítomen kapitán, přístavní agent a
lodivod, který celou tuto akci řídí. Výkon lodi jde jen na nejmenší otáčky a hlavní
motor je vypnut. Sílu lodě tedy mají tedy na starost právě tyto malé čluny, které jí
vší silou táhnou do přístavu. Při kotvení pak lodě musí čekat na signál. Námořníci
na můstku musí hlásit dispečerovi jméno a volací znak lodi. Dále udat čas
zakotvení, druh zboží, které převáží a jejich maximální ponor. Poté loď dostane
pořadové číslo a dostane se do čekacího seznamu. Číslo kanálu, které se používá
výhradně pro tyto účely je číslo 16. Oznámení musí být jasné, stručné a nepříliš
dlouhé. Ihned po oznámení se musí přeladit na jinou stanici, aby tato stanice mohla
být volná pro další lodě. 88

3.3 Bezpečnost na lodi
I přes veškerá opatření, která na lodi jsou, se může stát, že se člověk může ocitnout
ve svízelné, až životu nebezpečné situaci. Kde jinde, než právě na lodi k takovým
situacím dochází velmi často. Proto je dobré dbát osobní ochrany a dodržovat řády a
pravidla, která jsou vyvěšena na každém patře, v každé kabině námořníka. Tyto
instrukce, týkající se záchrany života, by měly být v podvědomí nejen celé posádky,
ale i přechodných pasažérů, kteří se na lodi také vyskytují. Proto je nutné znát
umístění záchranných plavidel, nošení bezpečnostních vest, ale také i bezpečnostní
poplachy. Existují celkem čtyři základní poplachy. A to sice: muž přes palubu,
požární poplach, opuštění lodi a vodní poplach. Vodní poplach znamená, že do lodi
vtéká voda a tím se potápí. Při zaznění jednoho ze zmíněných poplachů se musí
každý námořník řídit předem naučenými pokyny. Ve své kajutě také najde i
kompletně vybavenou skříňku se záchrannou vestou. Ke každému poplachu je třeba
projít několika školeními a znát řadu směrnic. Na jednom z protipožárních školení
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vznikl i výrok jednoho nejmenovaného kapitána: „Ak vznikne na lodi oheň, možno
povedať, že horí.” 89
Je nutné dodržovat i pravidla při zakotvení lodě v přístavu. Když je silný vítr,
zakotví se loď vždy tak, aby byla přídí proti větru. Můstek spolu s kabinami
námořníků se nachází na zádi lodi. V případě propuknutí požáru mají tak námořníci
šanci z lodi včas uniknout a nejsou prvními, kteří by mohli být v ohrožení života.
Záchranné vesty mají oranžovou barvu a jsou vyplněny dvěma korkovými
plovoucími deskami. Mají kolem krku límec, který jim nadnáší hlavu i v případě
ztráty paměti. Je možné stáhnout celou vestu popruhem kolem pasu. Součástí vesty
je i následující výstroj: baterie se žárovkou na pravé straně límce, která vydrží svítit
až 16 hodin. Dále pak dvě červené destičky, které když se oddělí, obnaží se kontakt
baterie. Poté ještě sáček s červeným barvivem na připoutání pozornosti letadel z
výšky. Jako poslední předmět, který je povinnou součástí záchranné výbavy, je
píšťalka. Tou mohl trosečník na sebe upozornit v případě, kdy již nebyl schopen ani
křičet. Název lodi a rejstříkový přístav je uveden na každé vestě.90
Co se týče záchranných plavidel, tak na lodi jsou záchranná plavidla označena jasně
oranžovou barvou a jsou umístěna hned po obou bocích námořního můstku. Jsou
upevněna železnými háky na menších jeřábech, které je v případě nouze, snadno
spustí na hladinu moře. Každý člun má na boku napsány potřebné údaje, kterými
jsou jeho kapacitní rozměry, maximální počet osob, jméno lodi a domovského
přístavu. Stejně tak musí být označeny i nafukovací vory spolu s výrobním číslem,
aby majitel voru mohl být snáze dohledán. Maximální počet na záchranném člunu
je 42 osob. Důvodem je fakt, že pokud by se stalo, že se loď nachází v situaci, kdy
by nebylo možné spustit oba čluny naráz, pak by mělo být možné vtěsnat celou
posádku do jednoho člunu. Záchranná plavidla jsou na lodi dvě. Strany lodí jsou
označeny názvy port said, neboli levá strana a starbort,91 strana pravá. Přesné
vysvětlení názvů stran neznáme, ale možnou příčinu můžeme najít v historii za
doby válečných Vikingů. Ti svá obrovská plavidla obsluhovali ručně a jejich
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kormidlem bylo čtyři metry dlouhé dřevěné bidlo, které bylo umístěno na pravé
straně lodi a obsluhoval ho jeden ze zkušených námořníků. Tento fakt může být
vysvětlením proč se pravá strana nazývá kormidelní. Jelikož k druhé straně byl
obrácen zády, nazývala se backside. Časem však slavní britští mořeplavci
přejmenovali tuto stranu na portside neboli přístavní. Pokaždé, když loď chtěla
zakotvit v přístavu, přistávala ke své levé straně, aby neponičila kormidlo, které
bylo umístěno napravo. 92
Do výstroje, která je povinnou výbavou každého plavidla dále řadíme: „záložní
vesla, nádoba na vybírání vody, kbelík, sekera, olej na uklidnění vln, mořská kotva,
elektrické a petrolejové svítilny a pochodně." 93
Mezi záchranná plavidla řadíme i záchranné kolo, které je vyrobeno z korku či
jiného stejně plovoucího materiálu. Na sladké vodě nad hladinou může až 24 hodin
udržet závaží 14,5 kg těžké. Vyrobená kola z jiných, než předepsaných materiálů,
jsou zakázána. Dostupnost a umístění záchranných kol na lodi je také předepsáno.
Jsou rozmístěna na viditelných místech a musí být lehce přístupna. Jsou nabarvena
oranžovou a bílou barvou a černým nápisem jsou napsána jména lodi a domovského
přístavu. Záchranné kruhy, které jsou zhotovené z plastického či jiného plovoucího
materiálu, musí být pochopitelně voděodolné a také musí být plovatelné i v olejnaté,
mořské či rozdílně klimatické vodě. Výstrojí na záchranných kruzích je záchranné
samozápalné světlo, které musí mít na nákladních lodích více jak polovina všech
záchranných kol. Na osobních lodích je pouze šest záchranných kol vybavených
samozápalným světlem. Toto světlo by mělo svítit nejméně tři čtvrtě hodiny silou
3,5 lumenu.94 Vedle světla jsou záchranná kola opatřena ještě samočinným
kouřovým signálem, který se využívá přes den, kdy je tento barevný kouř viditelný
na veliké vzdálenosti a vydrží až 15 minut.95
Využitelnost záchranných plavidel je možná nejen ve stavu nejvyšší nouze, ale i při
poplachovém cvičení. Taková cvičení se záchrannými čluny se na nákladních
lodích konají nejméně jednou do měsíce. Jsou hlášena poplachovými sirénami a
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celá posádka musí organizovaně a rychle opustit loď na záchranných člunech tak
rychle, jak dokáže. Při každém poplachu jsou využívána vždy jiná záchranná
plavidla tak, aby každý námořník věděl přesně co má dělat a plnil pak požadované
úkony bez zbytečných otázek.

3.4 Námořní lékař
Po několika letech v námořní službě je každý námořník přeškolen v protipožární a
záchranném školení, které musí povinně absolvovat. Každý námořník má jasně
stanovené úkoly, které má ve své funkci vykonávat. Často se však stane, že musí
čelit i různým situacím vůči kterým nebyl sám vyškolen. Jednou z takovýchto
situací je například lékařská služba. Dříve totiž nebylo běžné, aby každá loď s sebou
vezla i lodního lékaře a dnes postupem času se toto řemeslo také pomalu vytrácí,
avšak z důvodů čistě finančních. Převážení každé další osoby na lodi stojí nemalé
peníze.
Až roku 1910 se na lodích objevuje lékařská služba. Podmínkou toho byl vysoký
počet přistěhovalců do Severní Ameriky. Povolání lékaře do té doby musel
vykonávat samotný kapitán a nebo jeho první důstojník. Museli znát alespoň
základní znalosti všech nejčastějších nemocí, ale i pomoc při porodu či umět vést
operaci slepého střeva.96
Lékařská služba na lodi je velice náročná. Doktoři, kteří později nastoupili na
paluby námořních lodí se setkávali s neobvyklými nemocemi a situacemi, které
museli sami vyřešit v improvizovaných podmínkách. Tato funkce na lodi, jak jsem
si sama jako malá holka mohla vyzkoušet, je naprosto nezbytná a důležitá. Lékař
čelí mnohdy tolika mutacím tropických nemocí a vnitřním poraněním, na které by
na souši bylo potřeba svolat celé konsilium. Na lodi je však omezen svým
základním vybavením a jeho rady a postoje musí kapitán vzít v úvahu jako ty
nejdůležitější. Mnohdy se tak stalo, že se plánovaná trasa přes Atlantský oceán
nekonala, jelikož jeden z námořníků měl příznaky náběhu na infarkt a pomoc v
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takovém případě byla více než urgentní. Lékař proto požádal kapitána o návrat zpět
do přístavu nebo zaslání helikoptéry, která by nemocného mohla urychleně odvézt
do nemocnice. Takové časové prostoje však stojí nemalou sumu peněz a kapitán za
vše ručí svým podpisem. Odpovědnost lékaře převzít na sebe takové riziko
vyřčením svého lékařského názoru je proto tedy více než veliká. Lodní lékař je
jediný člen posádky, který není zaměstnán u ČNP, ale u ministerstva zdravotnictví.
Také jeho samotná existence na lodi funguje jako společenské odlehčení. Kapitán,
který nese s sebou velikou starost a zodpovědnost nejen za náklad ale i za všechny
lidi na palubě, bývá často velmi osamělý a vyčerpaný. Pobyt a rozhovory s
mužstvem a ostatními důstojníky se mohou stát jako veselé zpestření všedního dne,
avšak i takové hovory mohou být mnohdy nežádané. Od kapitána se čeká naprostá
přesnost, formálnost a co je asi nejdůležitější - respekt. Mužstvo, které si svého
velitele neváží není ucelené a rozkazy pak mohou být nedodržené.
Stejně jako v každé uzavřené společnosti, tak i na lodi platí určitá hierarchie, která
formuje celou posádku a díky níž může celý tento mechanismus fungovat. Proto i
přátelství kapitána s některým z důstojníků může vyvolat na lodi nevoli a rozepře.
Funkce kapitána je tedy velice zodpovědná, ale zároveň velmi osamělá. Námořní
doktor, který nespadá ani do jedné z kategorií palubního, strojního či snad
hospodářského, se tak může stát kapitánovým společníkem či jen přísedícím v
námořní jídelně.

3.5 Agent
Už jsem se zde zmínila o tzv. agentovi, který je přítomen v každém přístavu a který
vstupuje na palubu pokaždé, když loď vplouvá do nové země. Kdo to vlastně je?
Provozovatel lodi používá v každém cizím přístavu firmu, která danou loď
zastupuje a vyřizuje tak nezbytné formality u tamních orgánů a institucí. Do těchto
služeb také patří i veškerý servis a služby pro loď. Zajišťuje nakládku lodě, předání
nákladu příjemcům na břehu, poté následné placení anebo vykládku a s tím spojené
stejné činnosti. Funkce agenta je tak velmi zásadní a ve všech těchto ohledech je v
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neustálém spojení s kapitánem, který zodpovídá za každý prodaný či zakoupený
materiál.97
Ve všech přístavech také probíhá celní praxe. Ta se liší přístav od přístavu. Celníci
povětšinou kontrolují hlavně doklady o stavu převzatého zboží k přepravě, které se
nazývají tzv. manifesty nákladu. Tento název je převzat a zkomolen z anglického
slova cargo manifest. Dále pak celníci vyžadují store list, neboli seznam zásob
hospodářského oddělení a po případě soupis veškerého zboží, i osobního majetku
všech členů posádky. Zahrnují se do toho lihoviny, zlato, tabák, zbraně a hodinky.
Na ty předměty, které se nemohou používat v určitém přístavu, uvalí celníci celní
uzávěr. Někdy se stává, že je na loď celník přidělen a zůstává na palubě po celou
dobu stání v přístavu. U větších přístavů vyřizuje tyto formality přístavní správa.
Dohlíží na celý provoz včetně nakládky a vykládky materiálu. Výhodou pro
námořníky mohou být pro námořníky obchodní dodavatelské firmy, tzv. ship
chandlers. Ty dodávají na loď různé zboží jako maso, zeleninu, ovoce či další
potraviny. Převážně to jsou cigarety a lihoviny z bezcelních skladů, bonded stores,
za daleko nižší ceny, jelikož jsou zproštěny cla a daní.98
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Fojtů, Antonín. 2006. Moře milované, moře proklínané... Praha : Mare Czech, 2006.
Str.26
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Frey, Jakub. 1967. Loď, moře, námořníci. Praha : SNTL, 1967. Str. 18
52

4 Právní normy a předpisy
Vodními cestami se v námořním právu rozumí ty cesty, které jsou splavné na lodích
a dělí se následovným způsobem:
„1. širé moře
2. teritoriální (výsostné) vody
3. vnitřní vody cesty
4. úžiny a mořské kanály a
5. zvláštní pásma." 99

4.1 Vlastnictví moře, mořských nerostů a surovin
Jak je to vlastně se samotným vlastněním moře a kam až sahá suverenita pobřežních
států? Mají přístavní či snad vnitrozemské země pravomoc čerpat nerostné suroviny
a prohlásit je za osobní vlastnictví? Těmito otázkami se zabývá mořské právo, které
má na starost řešení neshod mezi flotilami různých států. Někdy bylo potřeba i
donucovacích prostředků a válečných lodí, aby tyto konflikty mohly být vyřešeny.
Nerostné suroviny na dně moří mohou dosahovat nesmírné ceny a jejich nálezy a
vlastnění jsou pak v jednání a musí být ustanoveny zákony v mořském právu, které
tyto nejasnosti vyřeší.
Roku 1982 v prosinci byla radou OSN předložena k podpisu konvence o mořském
právu100 v Montego Bay na Jamajce. V platnost vstoupila však až roku 1994. Česká
republika ji podepsala v roce 1996. První konferencí, která započala dlouhý proces
99

Cit. dle: Frey, Jakub. 1967. Loď, moře, námořníci. Praha : SNTL, 1967. Str. 175
Konvence o mořském právu je pro zachování míru, spravedlnosti a pokroku pro všechny
národy světa. Potvrzuje, že mořské a oceánské dno a jeho podzemí ležící za hranicemi
národní jurisdikce (dále jen Oblast) a rovněž zdroje v této Oblasti jsou společným
dědictvím lidstva. Je si vědoma důležitosti Úmluvy pro ochranu a uchovávání mořského
prostředí a rostoucího zájmu o globální ekologii.
Srv.:cs.wikisource.org/wiki/%C3%9Amluva_OSN_o_mo%C5%99sk%C3%A9m_pr%C3%A1v
u#Preambule
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jednání, se stala v roce 1958 v Ženevě. Díky této konferenci byly usneseny a
odsouhlaseny tyto úmluvy: „úmluva o pobřežních vodách a pásmu souvislém,
úmluva o volném moři, úmluva o rybolovu a úmluva o pevninské mělčině
pevninského šelfu." 101
Tyto úmluvy povolovaly suverenitu pobřežních států k vlastnění pobřežního moře.
Byla samozřejmě zajištěna i volná cesta či proplutí jiných, cizích lodí, které v těchto
vodách pouze proplouvaly. Dále pak těmto státům byl přiznán i přístup ke zdrojům
kontinentálního šelfu, což bylo omezeno pouze hloubkou moře, která nesměla
překročit 200 m. Byl dovolen rybolov, kladení mořských kabelů a i přelet nad
těmito vodami. Avšak šíře pobřežního moře byla vždy diskutabilní a sporná.102
Zásady, které vyplývají z mezinárodně uznávané svobody širého moře jsou
následující:
„1. Žádnému státu nepřísluší svrchovanost nad širým mořem. Z toho plyne, že
obchodní loď na širém moři podléhá výhradně jurisdikci státu, pod jehož vlajkou
pluje.
2. Všechny státy mají na širém moři stejná práva a stejné povinnosti a jsou povinny
chovat se tak, aby jiný stát v jeho právech neomezovaly. Musí respektovat
mezinárodní úmluvy." 103
Hlavní úkol a poslání Československé námořní plavby je uvedeno v zákoně č.
61/1952 Sb. o námořní plavbě:
„Československá plavba námořní slouží především k plánovanému rozvoji
československého hospodářství a zvyšování životní úrovně obyvatelstva, stát proto
řídí a upravuje námořní plavbu v souladu se zásadami lidově demokratického
zřízení a v souladu s mezinárodními úmluvami a zvyklostmi."104
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Cit. dle: Kubal, Zdeněk. 1984. Oceán, pevnina budoucnosti. Praha : Horizont, 1984.
Str.300
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Kubal, Zdeněk. 1984. Oceán, pevnina budoucnosti. Praha : Horizont, 1984. Str. 301
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Cit. dle: Frey, Jakub. 1967. Loď, moře, námořníci. Praha : SNTL, 1967. Str. 176
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Cit. dle: Frey, Jakub. 1967. Loď, moře, námořníci. Praha : SNTL, 1967. Str. 176
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4.2 Námořní uniforma
K nepsaným předpisům námořního řemesla patří i námořní oděv. Každý námořník
je v průběhu svého konání práce vystaven mnoha úkolům a povinnostem, které
musí splnit v průběhu své plavby. Toto řemeslo je velmi náročné a liší se v mnoha
ohledech. Jedno však měli námořníci, za časů minulých, společné. A sice výzdobu a
přesnou uniformu, která je odlišovala od jiných povolání. Je až kupodivu jak se tato
uniforma stala oblíbenou a zvláště u příznivců vodních sportů velmi žádanou.
Nicméně bych ráda uvedla užitečnosti a tradiční využití námořního šatstva.
Složení námořní uniformy se skládalo ještě do nedávné doby z modré uniformy,
která měla na krku uvázaný bílý límec, který spadal na ramena a záda. Kalhoty byly
dole rozšířené do zvonu a nechyběla ani námořnická bílá čepice, lehce posazená na
stranu hlavy. Takové oblečení neplnilo však jen estetickou funkci. Sloužilo
převážně k účelům praktickým a díky nim se vlastně celý tento oděv sám vytvořil.
Na menších lodích a plachetnicích nebyly radarové můstky, ani dva obrovské
motory v útrobách lodi. Vše se muselo udělat mechanicky a hlavně lidskou silou.
Námořníci proto donekonečna šplhali nahoru do lanoví a upevňovali na ráhnech
plachty. Takové šplhání vyžadovalo značnou fyzickou sílu a hlavně pořádné kožené
boty, které je uchránily od zapíchnutí si nějaké třísky, či zajistily větší stabilitu při
šplhání po ráhnech. Tyto boty se pro ně staly součástí jich samotných a proto, stejně
jako dnešní hasiči, je měli stále natažené a připravené k použití.
Když se tedy náhle stalo, že byl vyhlášen poplach, námořníci obuti do těžkých bot,
se lehce nasoukali do kalhot, které měly dole rozšířené nohavice. Tím se vysvětluje
široký vzhled nohavic, připomínající podlouhlý zvon.
Námořníci nebyli jen neurvalci a hrubiáni. Rádi se těšili na připlutí do přístavů, kde
mohli jednou za čas vstoupit na pevnou zem a potěšit se s místními obyvateli. K
takovým příležitostem se každý z nich náležitě ustrojil a připravil. Jednou z úprav
byla i řádná očista vlasů a jejich spletení do copánků. Nechtěli vypadat jako ostatní
muži na břehu a tak si proto tyto copánky pečlivě natřeli dehtem, aby pak vypadaly
ještě černější a přitažlivější. Dehet, jak je známo, zpevní skoro všechno, ale stejně
tak i špiní. Za chvíli měli námořníci kolem krku samé fleky a uniforma musela
ihned celá do prádelny. Tomu se však dalo zabránit pořízením si velikého bílého
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šátku kolem krku, ramenou a zad. Ten se časem proměnil v bělavý, veliký límec,
který se stal součástí svátečního oděvu každého námořníka.
Po odborné konzultaci s panem Ing. Zdeňkem Bastlem jsem byla informována, že u
Československé námořní plavby nebylo nikdy povinné nosit uniformy či vhodný
oděv pro volnočasové aktivity. Uniformy si námořníci, důstojníci i kapitáni museli
koupit na vlastní náklady a prezentovat tak důstojně svou zem. Avšak i v těchto
případech existovala určitá pravidla při vybírání si případného obleku podle
příslušné funkce.
Uniformy u Československé námořní plavby mají tmavomodrou barvu a skládají se
z kabátu, kalhot, košile, černých polobotek a v neposlední řadě i čepice s pevným
dýnkem a štítkem. Tato uniforma se používá při slavnostních příležitostech. Jako
například křest lodi, vztyčení národní vlajky či přijetí důležité návštěvy na palubu
lodi.
Tyto uniformy však nejsou praktické do subtropických a tropických pásem, kdy
teploty dosahují ke 40 stupňům Celsia. V těchto případech se nosí letní úbor, který
se skládá z bílé či světlé košile, bílých nebo khaki kalhot, čepice s dýnkem a světle
hnědé polobotky. Délka kalhot záleží na jednotlivci. Je možné nosit kalhoty dlouhé
nebo krátké šortky.
Pro odlišení hodností slouží zlaté pásky, které jsou všity na rukávech uniformy.
Tyto pásky jsou zlaté a spolu se zlatými knoflíky jsou ozdobou celého obleku.
Velitel lodi nosí vždy čtyři pásky a jeho čapka má ve štítku lipové ratolesti, které
jsou vyšité zlatým dracounem.105
Důstojníci, kteří spadají přímo pod kapitánovo velení, to jest první palubní
důstojník, druhý strojní důstojník a elektrodůstojník spolu s lodním lékařem mají po
třech páskách na rukávech. Třetí strojní důstojník, druhý palubní a první rádiový
důstojník a důstojník určený pro chladírenská zařízení nosí dva pásky. V neposlední
řadě je tu i čtvrtý stojní důstojník a třetí palubní důstojník, kde každý z nich má po
jednom pásku.
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Dracoun je proužek kůže nebo nit (len, hedvábí) obtočená zlatým i zlaceným (měď, stříbro)
páskem nebo drátkem. Užívá se například při tkaní brokátů nebo ve vyšívačství. Srv.: Dracoun
(online)
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Celá palubní posádka má na svých uniformách odznak s jednoduchou
dvouramennou kotvou s lankem. Naproti tomu strojní posádka má ve znaku lodní
šroub v kruhu. Radiotelegrafisté nosí ve znaku zeměkouli s pěti blesky a
elektroslužba se může chlubit dvakrát zlomeným bleskem, který je zakončen šipkou
směřující doleva.106

4.3 Zdravení lodí
Každá loď, ať už nákladní či rybářská, dodržuje rituály při zdravení jiné lodě.
Zdraví se vlajkou a vše má svá pravidla. Vlajkové zdravení však nebylo vždy. Dříve
se zdravilo poněkud hlasitěji a to dělovým výstřelem, který byl ostrý. Dopad koule,
který byl samozřejmě mimo dosah zdravené lodi, byl mírový a jeho význam byl
pouze zdravící. Jak jsem se již zmínila, i vlajkové zdravení mělo a má svá pravidla.
Dříve se vedly spory o to, kdo má koho pozdravit jako první. V roce 1809 však
uzavřelo Rusko a Švédsko dohodu, která se týkala zdravení válečných lodí a
pojednávala o rovnosti hodností. Loď, které velel důstojník vyšší funkce, byla
zdravena první. Tyto funkce se poznaly zase jen a pouze podle vlajek.
V dnešní době obchodní lodě zdraví lodě válečné tak, že spustí svou vlajku na půl
žerdi. Vojenská loď poté na to odpoví spuštěním své vlajky, kterou poté zase vztyčí.
Obchodní lodě, které patří stejnému majiteli či firmě se zdraví navzájem. I to má
svá pravidla. Loď, která vyplouvá z přístavu zdraví loď, která připlouvá. Také je
zvykem, že loď, která předjíždí zdraví loď předjížděnou. Spolu se spuštěním vlajek
je tento rituál doprovázen hlasitým zatroubením na lodní sirénu. Pokud se setká na
volném moři nákladní loď s válečnou, nákladní je povinna ukázat válečné svou
vlajku. Co se týče ostatních lodí, tam platí pravidla, že malé lodě první zdraví lodě
větší a u obchodních lodí stejného typu pozdraví první ta loď, která je řízena
služebně mladším kapitánem.
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Vzhled námořní uniformy srv. příloha, obrázek č. 5
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4.3.1 Historie zdravení lodí
Dříve se však válečné lodě nezdravily tímto způsobem. Bylo by pro ně nedůstojné
na sebe z dálky halekat a čekat na zpětnou odpověď. Dříve se k těmto účelům
využívaly slavnostní salvy. Střelného prachu bylo dostatek a proto se jím nešetřilo.
Mužstvo dostalo přesné instrukce kdy a za jakých okolností loď zdravit či nezdravit.
Pokud se snad stalo, že by daná loď pozdravy opomenula, mohlo to být bráno jako
urážka a ne vždy došlo k přátelskému vysvětlení. Důkazem takového jednání je
ukázka z knihy ´Guinnessova kniha námořních omylů´, od Geoffreyho Regana.
„Během 17.století se výměna pozdravných salv mezi válečnými loděmi tak rozšířila
a spotřebovalo se při ní tolik střelného prachu, že se pro Anglii za vlády Karla II.
stala skutečnými finančním břemenem. Ačkoliv se to dnes může zdát směšné,
dělostřelci spěchali ke svým zbraním, kdykoliv se někdo vydával břeh. Jednalo-li se
o dámu, vypálili ze sedmi děl a trubač zatroubil fanfáru. V roce 1675 nevzdala
obchodní loď na Temži náležitým způsobem čest válečné lodi. Ta na ni vystřelila,
přinutila ji zastavit a omluvit se. Při této příležitosti vstoupil na palubu obchodní
lodi dělostřelecký důstojník a udělil jejímu kapitánovi pokutu ve výši šesti a půl
šilinku za spotřebovaný prach.” 107
Jak je vidět, spotřeba za střelný prach a materiál byla dříve opravdu veliká a
finanční nároky na udržování mořeplavectví drahé. I když od 17. století uplynula už
dlouhá doba, finanční výdaje v námořní dopravě jsou stále přítomné. Stejně tak,
jako je tomu i u mnoha dalších dopravních prostředků, tak i dopravní loď stojí
mnoho peněz na její provoz a údržbu. Schválně jsem zde uvedla ženský rod, když
mluvím o nákladní lodi. V anglickém jazyce, stejně jako v jazyce českém, je loď
uvedena pod ženským rodem - she - ona. Námořníci často loď přirovnávají k ženě.
Neznamená pro ně jen pracovní prostředí a dočasné obydlí jejich pobytu. Vidí v ní
možnost návratu do své rodné domoviny a vlastně i kus domova samotného. Vždyť
tolik měsíců stráveného na jednom místě, které je navíc stále v pohybu, v člověku
vytvoří pocit sounáležitosti k takovému stroji.
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Cit. dle: Regan, Geoffrey. 1994. Guinnessova kniha námořních omylů. Praha : Velryba,
1994. Str 32
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5 Nebezpečí na moři
5.1 Bouře a tajfuny
„Říká se, že moře žádá lidi silné a odvážné.”108
A přesně tak tomu na moři je. Námořníci, kteří se rozhodnou obětovat většinu
svého života na moři, musí být psychicky odolní a fyzicky silní, aby dokázali
překonat překážky, které jsou jim v průběhu plavby nastavovány. Ať už je to
přizpůsobení se klimatu na moři nebo sociálním vztahům, které mohou být na
palubě po delší době dost napjaté. Dále pak to jsou hlavně přírodní nesnáze, kterým
denně čelí.
Na zaoceánských lodí hrozí největší nebezpečí v podobě obrovských „štormů”
neboli bouřek. Ty mohou dosahovat až několika stupňů Beaufortovy stupnice, o
které se zmíním později ve své práci. Jednou z velmi nebezpečných bouří je tajfun.
Skoro každý o něm slyšel, ale ne všichni vědí odkud takový název vznikl. Jedna z
námořních historek vypráví o tom, že v čínštině slovo ´ta´ znamená veliký,
obrovský a „fun” je vítr. Odtud by tedy pravděpodobně mohl být název pro velice
silnou vichřici, která často přesahuje až rychlost větru přes sto kilometrů za hodinu.
Tyto bouře je možné zastihnout většinou ve vodách Indického oceánu, který má na
svědomí již desítky ztroskotaných lodí a tankerů.
Tajfuny bývají většinou nazvány ženským jménem. Říká se, že pokud se námořník
v přístavu zachová ošklivě k nějakému děvčeti nebo za něj dokonce nezaplatí v
hospodě, potká loď na širém moři strašlivá bouře. Proto se vyplatí dát si sklenku se
zaoceánskými dobrodruhy, jelikož je jen malá šance, že by si troufli vyvrátit tak
letitou pověru a uvést svou posádku i s lodí do nebezpečí.
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5.1.1 Beaufortova stupnice
Snad každý námořník zažil při své plavbě jednu z námořních bouří, která dotváří
ten skutečný a drsný život na moři. Není však bouře jako bouře a proto je dobré si
toto rozlišení uvést na pravou míru. „Podle rychlosti větru a výšky vln byla
sestavena Beufortova stupnice, která má rozpětí od 1 do 12 stupňů. Výška vln se
udává v metrech, rychlost větru v uzlech. Výhodou stupnice je její praktičnost,
představitelnost a použitelnost bez jakýchkoliv přístrojů. Stupnice rovněž udává
charakteristiku vodní hladiny. Sestavil ji v roce 1805 britský admirál, sir Francis
Beaufort (1774 - 1875)."109
Nulou se rozumí moře hladké jako olej, pětka značí už dost rozbouřené moře a
devítka je již moře ničivé a velice nebezpečné. V takovém případě dosahují vlny i
dvanácti a více metrů nad palubu. Viditelnost je malá, jelikož rozprášená voda
znemožňuje jakýkoliv výhled. Námořníci nazývají bouři na moři štorm z
anglického slova storm, bouřka. Každá taková je většinou dopředu hlášená, buď
radiovým telegrafistou na lodi, nebo přístavními telegrafisty, pokud jsou v dosahu.
Pak je potřeba se na vše pečlivě připravit. U postelí jsou přidělaná postranní prkna,
která slouží jako zarážka, aby člověk ve spánku nemohl vypadnout z postele a
ublížit si. Někdy si námořníci lehnou tak, že zaklesnou jednu ruku pod matraci a
vahou těla si na ní lehnou. I to je možnost, jak z postele nespadnout. Dále je nutné
utáhnout šrouby na oknech ve všech kajutách stejně jako vchodové dveře vedoucí z
paluby do nástavby. Kapitán vydává přísný zákaz vycházky ven na palubu a je v
bdělém stavu po celou dobu možného nebezpečí. Spolu s palubním důstojníkem a
radiovým telegrafistou, zůstává stále v pohotovosti na můstku.
V námořní jídelně jsou přidělány lišty na stolech, které jsou sepnuty háčky. Vytvoří
se tím jakási zahrádka, která má zabránit, aby jídlo nevypadlo ze stolu. Dále se na
stolech mohou prostřít mokré ubrusy, které také zabraňují klouzání talířů. Polévka
se většinou jako pokrm neservíruje a pokud ano, pak jen v miskách.
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5.2 Názvy větrů

Vedle bouří může námořníka potkat další ničivý živel a tím je silný vítr. Větry,
stejně jako bouře, mají své názvy podle míst, kde vznikají či pro své ničivé síly.
Např. vítr, který pravidelně vane v zimě z pevniny na moře a v létě pak opačně, se
nazývá monzun. Je možné se s ním setkat v jižní části Asie nebo v oblasti
Arabského moře. Tento vítr je velice silný a trvá velmi dlouhou dobu. Jiným
druhem větru je pasát. Vane po celý rok na severní polokouli od severovýchodu k
jihozápadu a na jižní polokouli od jihovýchodu k severozápadu. Díky takovéto
rozlehlé ploše může dosáhnout vysokých stupňů Beaufortovy stupnice.110 Síla větru
se měří stupnicí od nuly do dvanácti, přičemž dvanáctkou se rozumí uragán či
tajfun, zatímco nula je bezvětří. Šestkou je označen velmi silný vítr a devítkou pak
vichřice.

5.3 Olej pro zmírnění vlnobití
Říká se, že olej usmíří každou vlnu. Toto pořekadlo je pravdivé a používá se snad i
dodnes. Vlitím oleje do moře se zabraňuje vysokým vlnám. Olej odstraňuje hřebeny
vln. Zní to až neuvěřitelně, ale je tomu skutečně tak. Nejlépe pozorovatelné je to
především u malých lodí, které jsou uvázané u břehů v přístavech a čekají pokojně
na další nával příbojové vlny. V takových případech je dobré vylít menší množství
podél trupu lodě v příboji tam, kde se vlny lámou o prahy přístavů a počkat si na
výsledek. U nákladních lodí, které jsou o dost větší, jsou vhodné hustší oleje.
Petrolej a nafta jsou nejen nevhodné, ale mají i malý účinek. Někdy postačí
normální rostlinný či živočišný olej, který se rozhodí do vzduchu a nechá volně
spadnout podél lodě.
„Nejlepším způsobem, jak oleje proti vlnám použít, je pověsit pytlíky s olejem (o
obsahu 4 až 8 litrů) na boku lodi tak, aby byly ponořeny ve vodě. Pytlíky probodají
hrubou jehlou, aby olej mohl prosakovat." 111
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6 Volný čas na moři
Práce na moři námořníka zaměstná po většinu jeho času. Jsou však chvíle, kdy je po
práci a člověk si chce jednoduše odpočinout. Na lodi se však nejde jen tak projít do
parku či blízkého lesa. Nejsou na něm žádné rostliny, pouze ty pečlivě zasazené v
květináčích v lodních kajutách. Jedinou flóru tu tvoří chaluhy a mořské řasy. V
odpočinkovém čase se chce i námořník nějakým způsobem odreagovat od všední
rutiny. Ale jak to udělat, když kolem je jen široširé moře a pod ním několik set
metrů hloubky?
Může se to zdát nemožné, ale nákladní loď disponuje hned několika možnostmi pro
strávení volného času. Každá loď má společenskou místnost, která bývá vybavena
různými stolními hrami a knihami. Dále pak tu je tělocvična, která se sportovním
vybavením liší loď od lodi. Je možné tam najít žebřiny nebo činky nejrůznějších
velikostí. Basketbalové koše, síť na volejbal, koně či kozu na přeskok, anebo kruhy.
Nejvíce využíván však bývá ping pongový stůl. Kapitán může vyhlásit i zápasy v
ping pongu, pokud je času nazbyt a posádka si to žádá. Stejně tak na lodích mohou
probíhat volejbalové či basketbalové zápasy.

6.1 Palubní bazén
Pokud plavba probíhá v teplých krajích, je k dispozici také venkovní bazén, který je
umístěn hned před hlavním můstkem a z něhož je krásný výhled na celou přední
část lodě. Voda do bazénu je čerpána vsakovacími trubicemi přímo z moře. Je tedy
slaná a teplotně stejná jako okolní vody. Teplota se však mění postupem času, kdy
jí slunce ohřívá. Takové potěšení je umožněno námořníkům až po službě.
Nepsaným pravidlem také je, že mašináři, kteří celý den pracují v podpalubí a jsou
zborcení potem a dřinou, chodí do bazénu navečer jako poslední. Voda po nich
bývá většinou nečistá.
Bazény slouží i jako doplňkové zařízení pro splnění povinností na Velikonoce.
Pokud se na lodi během svátků velikonočních vyskytuje manželka nějakého
námořníka, pak je námořníky vhozena do bazénu. Tento zvyk je zde náhradou za
muži oblíbené vysekání rákoskou přes zadek. K bazénu bývá na lodi i příjemná,
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dřevěná sauna. Tu je možné využívat jen někdy a na požádání kapitána, jelikož
spotřeba elektrické energie je celkem vysoká.
Společenská místnost slouží nejen ke společným hrám, ale je tam umístěna i
televize. V ní je možné shlédnout cizí programy, pokud je loď v dosahu nějakého
přístavu. Jinak bývá u radiového telegrafisty celkem pestrý výběr nejrůznějších
videokazet, ze kterých si dotyčný může vybrat nějaký film, který se však vysílá do
všech televizí na lodi. Ne vždy se však radista zavděčí každému, jelikož výběr je
široký a stejně tak i vkus každého námořníka. Televizi má v kajutě pouze kapitán,
lodní lékař a důstojníci. Ostatní námořníci si v případě zájmu, musí dojít do
společenské místnosti.

6.2 Svátky na lodi
Pokud se jedná o svátky, jako jsou Vánoce a Nový rok, pak se tyto svátky slaví
společně a to v jídelně při slavnostních přípitcích. O Vánocích bývá připraveno
tradiční vánoční jídlo a na stůl postaven umělohmotný, ozdobený stromeček, který
je po celou dobu uschován v inventáři lodi. Slavnostní přípitek je doprovázen
kapitánovým proslovem a pak se již servíruje na stůl. Poslouchají se koledy a
rozpráví se až do hlubokého večera. Dárky se rozdávají pouze když jsou na lodi
přítomny malé děti. To se pak slaví i svátek sv. Mikuláše, kdy se za Mikuláše,
Anděla a Čerta přestrojí palubní a mašinoví námořníci. Výzdoba se skládá z
dostupných materiálů jako je bílý ubrus, krepové papíry, zlaté řetězy a pytlovina či
kožešina. Námořníci mívají takové programy velice dobře nacvičené a jejich
představení pak baví nejen děti, ale především jejich kolegy.
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6.3 Večeře na zádi lodi

Co se týče dalších volnočasových aktivit, které bývají na lodi více než oblíbené jsou
večeře na zádi lodi. „Je to určitý druh společenské události na způsob zahradní
slavnosti, ovšem zcela bez stromů a jakékoliv vegetace.”112
Tyto večery bývají velice veselé a přínosné pro celou posádku. Večeře na zádi lodi
bývají možností k bližšímu seznámení se s celou posádkou lodi. Při těchto setkáních
se stoly z jídelny přesunou na zadní část lodě. Je možné se opřít o komín lodě, který
příjemně hřeje do zad, anebo sedět čelem a hovořit s kolegy u stolu. Bývá připraven
i veliký gril, na kterém je k dispozici několik druhů masa a uzenin. Na stolech je
pečivo, případně i nějaký rozmražený salát s rajčaty. Popíjí se pivo, které je však
pro každého na příděl a v tropických a subtropických pásmech je dokonce
předepsána povinná třetinka červeného vína pro každého jednotlivce. O bujarých
pitkách do stavu nevědomosti však nemůže být ani řeč. Tyto večery bývají velice
vítané a proto si je každý rád užije podle svého gusta. Co se alkoholu týče, existuje
jistá tradice, která se váže především k nováčkům, kteří vykonávají svou první
plavbu na moři. Ostatní zkušení námořníci adeptovi srdečně gratulují k jeho první
jízdě. „Je jasné, že vůbec nejde o gratulaci, ale o pivo, které v tomto případě
oslavenec pohazuje - a to nejméně celý karton."113
Volného času však na lodích nebývá mnoho a proto se pak po hezky stráveném
večeru vrací námořníci ke svému řemeslu. Mašinoví důstojníci se vrací do
podpalubí a kapitán s důstojníky na můstek. Čas utíká někdy velice pomalu a filmy,
které jsou nově vypůjčené se stanou ohranými, kde každý dopředu zná konec.

Posádka má během plavby také povinnosti a úkoly udržovat funkčnost a vzhled lodi
samotné. Palubní posádka musí oklepat rez směrem od přídi na záď a pečlivě tím
konzervovat loď. Obroušené jizvy jsou tak přetřeny barvami, které jsou
momentálně na lodi k dispozici. Často se tak stane, že se na palubě po čase objeví i
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více barev a loď pak vypadá jako neupravený barevný dalmatin. Ročně bývá
spotřeba na jednu loď kolem sedmi tun barev.114

„V lanoví vítr si pohrává jemně
Za lodí táhne se zpěněný vír
K přístavu Sabang, tiše a němě
S večerem vrátil se pokoj a Mír.
V korunách palem šum moře slábne
horská zem dýchá pod rybářským snem
pevnina v šeru se tratí a tmavne
Mír splývá v dálce s obzorem..."115
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7 Zvyky a tradice na moři
Skoro každé řemeslo či povolání má svá určitá pravidla a tradice, které se dědí z
generace na generaci. Postupem času se však i takové předávání informací a
zkušeností pomalu stává mechanickým přijímáním zaběhnutých zvyků a jejich
původ se již dále nezkoumá.
Nejinak je tomu u řemesla námořnického, který se od těch „suchozemských“ liší v
mnoha ohledech. Nejenže je svým obsahem a povoláním na míle vzdáleno
„normálnímu životu na souši“, ale dosud si ještě uchovává s hrdostí nemálo svých
tradic, o kterých bych se zde ráda zmínila.
Mořeplavectví zde bylo už před mnoha a mnoha lety. Stejně jako toto řemeslo, tak i
lidé, kteří takové povolání vytváří, prošli celou řad změn. Jejich práce, natolik
odlišná od ostatních prací na pevnině, je celý život oddělovala od jejich rodin, přátel
a domoviny. Byli závislí jeden na druhém, na přírodních vlivech a na sobě samých.
Možná právě proto, že byli odloučeni na dlouho dobu od svých blízkých a rodin,
zrodilo se na palubách lodí tolik tradic, zvyků a legend. Z některých se staly
námořní předpisy a práva, jiné zdomácněly a staly se zvyklostmi, které jsou
dodržovány pouze námořníky. Další již upadly v zapomnění díky vývoji lodní
techniky a sociálnímu pokroku, který změnil život mnoha posádek.
Ty, které přežily, dodnes zpestřují život „novým plavčíkům” a ty zkušené uvádějí
zpět do světa dávno minulého. Často jsou, alespoň v náznacích, součástí
námořnického života na lodi.
Ráda bych zde uvedla alespoň ty z nich, o kterých jsem se díky osobním
rozhovorům s již bývalými členy Československé námořní plavby bavila, a které se
snad ještě stále provozují na zaoceánských lodích.
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7.1 Pískání na lodi
Námořníci jsou velice pověrčiví a proto zvyky a tradice dodržují. Jedním z
typických zvyků je zákaz pískání na lodi. Pískání by mohlo přivolat bouři.
Výjimkou je píšťala, která se používá na plachetnicích a válečných lodích.
Samozřejmě se do tohoto spektra také nezařazuje píšťalka umístěná na záchranných
vestách, sloužící pouze v případě nouze.

7.2 Slavnostní přípitky na moři
Co by to bylo za pravého námořníka, který by neuměl své hrdlo alkoholem smočit?
To je asi zarytá představa, která přetrvává ještě snad dodnes. Každý námořník,
znázorněný ať už v pohádkových knížkách nebo v beletrii, je představován jako
silný muž, který pro láhev nejde daleko. Proto je patřičné zmínit další zvyk, který se
s pitím alkoholu váže. Na lodi se připíjí vždy vsedě. Nevstává se u stolu tak jako na
pevnině. Tento zvyk má původ již v historii, kdy v těsných kabinách s pevně
zabudovaným nábytkem kolem zkosených stěn plachetních lodí to ani jinak nešlo.
Při přípitku se nesmí ťukat. I tato tradice vychází z historie.
Na každé lodi je na přídi zvon. „Nejznámější lodní zvon je v budově Kloudovy
britské pojišťovací společnosti, založené londýnským kavárníkem Edwardem
Lloydem roku 1671 v Londýně. Ten zvoní, když zmizí na oceánech loď. Jmenuje se
Lutine, váží skoro půl metráku a pochází z lodi HMS La Lutine, která se s celou
posádkou potopila 10. října 1799 u břehů Anglie. HMS znamená Her Majesty´s
Ship, v překladu Loď Jejího Veličenstva.”116
Nejen nešťastné příhody oznamuje dunivé zvonění námořního zvonu. Dříve sloužil
i jako výstraha při špatné viditelnosti a byl využíván i jako poplachové zařízení.
Plachetnice a menší lodě ho stále mají na svých palubách. Nákladní lodě mají zvon
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také uložen v hlavním můstku. Staré pořekadlo praví, že pokud palubní důstojník
uhodí na zvon devětkrát, je to znamení, že někdo na lodi zemřel. Tato tradice se
uchovala dodnes a proto i při přípitku se nesmí přiťukávat s ostatními členy
posádky. Mohlo byt přijít devět mužů a ti by odzvonili a tím i přivolali smrt. Dalším
důvodem k dodržování tohoto zvyku je, že ťukání a cinkání by mohli slyšet mrtví
námořníci v moři a těm by mohlo být líto, že se již nemohou pobavit se svými
starými kamarády a popít s nimi.
Stávalo se, že při oslavách kapitán došel až na záď lodi se dvěma naplněnými
sklenkami. Jednu z nich vhodil do moře a z té druhé se napil. Tím si tak symbolicky
připil s Neptunem, aby je jako vládce všech moří bezpečně dovedl zpět na pevninu.

7.3 Neptun
Ráda bych se nyní zastavila u již zmíněného vládce moří a oceánů - Neptuna. Je
patrné, že toto jméno má svůj význam, který sahá do hluboké minulosti.
Pro bližší prozkoumání se musíme podívat do dávné mytologie. Jak je již známo,
vládcem všech bohů byl Uranos. Ten, jako všemocný si vzal za manželku Gáiu a
spolu zplodili nejprve Hekatoncheiry, později Kyklópy a nakonec Titány. Jedním z
nich byl Okeanid, který se stal největším vládcem všem moří a oceánů. Odtud
odvozujeme název ´Oceán´. Manželkou mocného boha moří se stala Téthys a
společně měli hromadu dětí. Ty se staly menšími bohy a bůžky v rozmanité sféře
přírodních úkazů. Všechny však souvisely s vodou a jejími podobenstvími. Po čase
Okeanid předal svou vládu svému mladšímu bratrovi Poseidónovi. Ten byl velice
ambiciózní a sebevědomý. Neuznával nikoho, kdo by mu mohl být nadřazen. Proto
Zeus pro něj nebyl pánem, ale rovnoměrným soupeřem. Manželkou Poseidóna se
stala Amfitríté. Avšak bohové nebyli vždy jen věrní a to se týkalo i Poseidóna.
Tento záletník neopomněl lože mnoha dalších bohyň, dokonce i žen smrtelných. A
právě z jednoho takového svazku se narodil Tritón.
„Poseidon byl jako bůh moře uctíván mořeplavci, kteří mu přinášeli oběti, aby se
uchovali před jeho hněvem a zlatým trojzubcem kterým přivolával i tišil bouře, drtil
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pobřežní skály a zabíjel ty, kteří se mu provinili. Později Římané ztotožnili
Poseidóna se svým bohem moří a přezdili jej na Neptuna.”117
Tento úryvek zpracovaný v knize od bývalého námořníka pana Bastla je důkazem,
že historie jména Poseidón, nebo-li Neptun, je opravdu velice stará. Navzdory tomu
se však některé tradice s tímto bohem spjaté dodržují poctivě až doposud. Jednou z
nejváženějších a asi nejznámějších tradic je rovníkový křest, o kterém bych se ráda
zmínila později ve své práci.

7.4 Vodácký pozdrav „Ahoj!”
Uveďme zde však další zvyky, které byť by se mohly zdát patetické, slouží a
vysvětlují nám mnohé zvyky současné. Narážím zde na velmi známý pozdrav
„Ahoj!”, který je tak často používán na začátku běžné konverzace, anebo při
oblíbeném českém sportu - vodáctví. Vodáci, kteří se na řece míjejí, tento pozdrav
používají zcela automaticky, aniž by si byli vědomi původu významu tohoto slova.
Ten se váže opět k námořnictví. Při míjení dvou lodí se posádky zdraví máváním
rukou a voláním, které nám připadá jako typicky český pozdrav: „Ahoj.” Původ
zvolání však pochází z anglického výrazu: „Ahoy!” To znamená loď před námi.
Povel „all hands ahoy” znamená „všichni muži na palubu”. Postupně se z tohoto
zvolání stal obecný námořnický pozdrav, který u nás velmi zdomácněl.118

7.5 Mořské panny
Jedno z námořních přísloví zní: „Žena na lodi, zkáza na lodi.” Je totiž pravda, že až
na výjimky nejsou na zaoceánských obchodních lodích v posádkách ženy. Ty
mohou své muže na cestách doprovázet po určitou, stanovenou dobu, která je jim
však v závěru jejich plavby vyúčtována v jejich výplatě. Mnohdy se i stalo, že
nerozvážný námořník uvedl na palubu svou manželku a jelikož se s ní nemohl
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rozloučit po celou dobu jeho plavby, při vylodění dostal ze své výplaty jen pár
drobných. Celá výplata padla za pobyt jeho drahé polovičky.
Na mořích tedy většinou, kromě výjimek, můžeme spatřit při námořnickém řemeslu
pouze muže. Nejinak tomu bylo i v minulosti. Drsné a nelidské podmínky, kdy
člověk dostal vodu a čerstvou zeleninu jen jednou za pár měsíců, by ani pro žádnou
ženu vhodné nebyly. V mořích jsou však ženy, jejichž statečnost a půvab stačily
zamotat hlavu kdejakému otrlému námořníkovi. Mluvím zde o mořských pannách,
Sirénách, nymfách či najádách s ploutvemi místo nohou, které pocházely ze starého
Řecka.

7.6 Odysseus a sirény
Jedním z prvních lidí, který uslyšel hlas Sirén, a i přesto zůstal naživu, byl
Odysseus. Na radu kouzelnice Kirké, když proplouval kolem jejich ostrova, nechal
své posádce zalít uši voskem a pak se sám nechal upoutat ke stožáru. Jelikož
mořské panny neuspěly, vztekem a zoufalstvím se proměnily v kámen.
V tropických a subtropických mořích se dodnes udržuje pověra, že tomu, komu se
podaří odolat omamnému zpěvu Sirény, ten zapříčiní její zkamenění. Nemůžeme se
proto divit, že mořské panny byly tak úpěnlivé a dotěrné. Nešlo zde jen o získání
trofeje v podobě mrtvého námořníka, ale vlastně o samotné přežití. Je tomu však
opravdu tak, že se v dalekých a hlubokých oceánech skrývají nádherné panny? Co
mohlo být příčinou této legendy?

7.6.1 Dugongové
Je velice zajímavé prozkoumat původ některých legend, jelikož se pak člověk může
dostat do rozmanitých vědních oborů a to byl i případ tak proslulé legendy o
mořských pannách. S určitostí tuto tezi doložit nemůžeme, ale šlo pravděpodobně o
mylnou podobnost mořské panny s jistým mořským živočichem. Jeho název se
přírodopisně nazývá dugong, neboli mořská kráva. Spadá do řádu dugongů (Sirenia)
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a žije převážně v Atlantském oceánu. Jak je však možné, že takového velikého
živočicha je možné zaměnit s nádhernou, mýty opředenou, mořskou pannou? Tento
živočich má totiž podobnou stavbu těla jako žena v oblasti hrudní. Jeho vypouklá
ňadra připomínají ňadra ženská a dokonce byly i spatřeny takové samice, které svá
mláďata přidržovaly poblíž svých prsou jako matky držící své děti. Je možné, že na
větší vzdálenosti se mohlo zdát, že to může být žena držící své dítě u prsou. Z toho
tedy plyne mýtus o mořských pannách.
Další zajímavostí u těchto mořských živočichů je fakt, že pokud se některé z hejna
něco stane, matky dokážou ze sebe vydat steny podobné velrybím. Tento mučivý,
smutný zvuk je doprovázen jejich slzami, které jsou prý slanější, než celé moře.
Jejich žal je opravdový a proto, je-li nějaký dugong rybáři chycen a vytáhnut na
palubu, je možné spatřit tyto obrovské slzy smutku. Jak tomu už u rybářů je,
spotřeba těchto živočichů stoupá a jejich výskyt rapidně klesá. Chytáni jsou pro své
maso, kůži a také pro své, již zmiňované, slzy. Mnozí totiž tvrdí, že ten, jehož láska
není opětovaná či je sám opuštěný, dodají přitažlivost a krásu a pak mu žádná dívka
neodolá. Je až neuvěřitelné, jak některé mořské legendy a mýty dokážou postupem
času zapříčinit vyhynutí takových krásných živočichů, jakými dugongové jistě
jsou.119

7.7 Křest lodě
Jak jsem již na předchozích stránkách naznačila, jedna z nejznámější tradic na moři
je tzv. rovníkový křest. Ten je typický svou naprostou anomálií od ostatních
předchozích zvyků a tradic. Než se však přesuneme ke křtu lidí na palubě lodi
překračující rovníkový pás, ráda bych zde uvedla křest lodě, nebo-li první spuštění
na vodu.
Jednou ze zvláště barvitých a slavnostních podívaných je spuštění lodě na vodu v
japonských loděnicích. Japonci, národ plný legend a zvyků, nenechá ani zaoceánské
lodě bez svých specifických tradic. Daná loď má na zádi a na můstku umístěnou
vlajku své země a dle té se samozřejmě mění i tekutina, která je použita ke křtu.
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Například Indové a další národy Indického oceánu a Tichomoří křtí mlékem
kokosového ořechu, pravověrní mohamedáni kravským nebo ovčím mlékem a Turci
krví obětního beránka, což se už v dnešní době moc neprovozuje.
„První zachovaný zápis o křtu lodi pochází ze starého Egypta z doby okolo roku
2100 př. n. l. Staří Řekové a Římané křtili lodě vodou, symbolem očištění od zla a
nebezpečí. Současně však připíjeli vínem na zdar plaveb. Bojové lodě drsných
norských Vikingů při spouštění na vodu drtily živá těla válečných zajatců, jejichž
krev měla zaručit vítězství při nájezdech na evropské břehy. Po křížových výpravách
se ceremoniálu ujala církev a křty lodí se staly výsadou jednotlivých biskupů.
Počínaje 16. stoletím převzali vrcholnou funkci členové královské rodiny nebo
význační šlechtici. Tehdejší zvyky připomínaly spíše starořímské otevření navigační
sezóny nebo slavné každoroční benátské zásnuby s Jaderským mořem. Král nebo
jeho představitel v slavnostním oděvu dal lodi jméno, připil jí ze zlatého nebo
alespoň stříbrného poháru, který vhodil do vln jako oběť moři. Znamenalo to
značnou spotřebu drahých kovů a tak od roku 1690 začali šetrní Angličané rozbíjet
o příď lodi láhev kvalitního vína. Francouzi přišli v posledních letech 18. století se
šampaňským.
Po celá staletí křtili lodě muži. Dodnes to platí pro mohamedánské a některé další
země. Teprve v první polovině minulého století se této čestné úlohy ujímají ženy.
Zapříčinila to tak trochu vláda královny Viktorie.” 120
Křest lodě, stejně tak jako samotný křest námořníků, kteří překračují poprvé ve
svém životě rovníkový pás, je doprovázen mnoha rituály a tradicemi, které se
naštěstí dochovaly až dodnes.

7.7.1 První spuštění na moře
A to by nebyli námořníci, kdyby si ani u této příležitosti nevymysleli jednu z další
pověr. Pokud se při spuštění lodi na vodu stane, že loď řádně do moře nevklouzne a
zasekne se, nebo je snad vlajka při vztyčení vytažena obráceně, nevěští to pro loď a
120
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její posádku nic dobrého. Taková loď je prý prokletá a je otázkou času, kdy na ní
dojde k nějaké pohromě.121
Naše Československá vlajka byla poprvé na lodi vztyčena 11. ledna 1952. Ten den
se naštěstí nestalo nic špatného a touto plavbou začala dlouhá historie
československého námořnictví. 122

7.8 Rovníkový křest
7.8.1 Historie rovníkového křtu
Uvedla jsem zde tradice a zvyky, které se dodnes dodržují, ale nezmínila jsem se o
samém prvopočátku a původu vzniku rovníkového křtu. Nebylo by vhodné
přetransformovávat již citované informace, které zde proto vkládám z knihy
„Historie námořní plavby, zvyky a tradice” od Zdeňka Bastla.
„V roce 1535 vyplul biskup země Castilla del Oro (dnešní Panama) Tomé Berleng
na inspekční cestu do přifařených krajů v Peru. Nebyl to zrovna nezkušený
cestovatel, i když mořeplavecké umění Španělů nebylo v té době zcela na výši úkolů
a plánů. V zimních měsících se zde proud různě stáčí a je značně silný, převládají
protivětry a loď plula týdny a týdny bez země a s posledními zbytky potravin a vody.
Až doslova za pět minut dvanáct zaznělo se stožáru spásné zvolání: Země na
obzoru! Byl to ostrov a pan biskup byl natolik zručným mořeplavcem, že určil jeho
zeměpisnou šířku. Ležel těsně pod rovníkem. Téměř zázračná záchrana na
neznámém ostrově, kolem kterého se objevovaly další, přivedla Berlenga k myšlence
sloužit slavnostní mši. A při té příležitosti nechal nejen nakrmit, ale i umýt a
civilizovaněji obléci celou polomrtvou posádku. Mimochodem, podle množství želv
vyskytujících se v okolí objevených ostrovů, nazval je Želvími ostrovy - Galapagos.
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Tak to byl začátek, jenž vedl k oslavám přeplutí rovníku. Dlouho to znamenalo
nejen mši, ale i volno pro posádku a generální očistu i úklid. Říkalo se tomu
„Berlengův křest”.
Až 18. století skončilo s přemírou církevních událostí kolem moře a vrátilo se k
době starší, k řecko-římské mytologii a na palubu přišel znovu Neptun se svým
doprovodem. Poprvé na lodích holandských a francouzských.
Kromě ateistických principů současného křtu však tkví hlavní rozdíl oproti
původnímu v tom, že tehdy byla křtěna polomrtvá posádka. Dnes v tomto stavu
novokřtěnci spíše končí.”123

7.8.2 Průběh rovníkového křtu
Již mnohokrát zmiňovaný rovníkový křest se liší v mnoha ohledech hlavně podle
fantasie dané posádky a možností uskutečnění. Překročení nejdelší rovnoběžky s
nulovou zeměpisnou šířkou je událost pro každého prvně se plavícího člověka.
Tento rituál byl kdysi prováděn na všech zaoceánských lodích. Dle pověsti však
námořníci byli křtěni tak, že se protahovali pod kýlem lodi zavěšeni na laně. Kdyby
se tomu dělo tak i dnes, nebylo by námořníka, který by tento proces přežil. V dnešní
době jsou lodě tak obrovské, že je skoro nemožné něco takového uskutečnit.
První věcí, kterou je potřeba vykonat, je najít a vybrat z posádky ty členy, kteří celý
křest vytvoří. Tito lidé se nazývají tzv. Neptunova družina. Ta je složena
samozřejmě z Neptuna, mořské panny, doktora, lazebníka, hvězdáře a čtyř
černochů. A právě tato skupina musí dát dohromady seznam všech adeptů křtu.
Podotýkám, že složení Neptunovy družiny se může lišit loď od lodi, ale podle
starých zvyků je tento počet a složení bráno jako závazné.
Družina sepíše hříchy všech adeptů a oznámí dotyčnému, kdy ho skupina přijde
navštívit v jeho kajutě. Zatím je tento ceremoniál proveden v civilu. Každá taková
návštěva trvá celý večer, proto je potřeba se na to řádně připravit. Dotyčný adept
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musí celou Neptunovu družinu řádně pohostit a dát jim poplatek za křest. Ten se
může lišit dle ne/libosti družiny. Většinou to jsou láhve piva a whisky v určeném
množství. Po takto příjemně stráveném večeru zůstane nebožákovi, vlastnícího
danou kajutu, pěkný nepořádek, který je součástí rituálu.
Poté se stanoví přesný den, kdy se křest provede za denního světla. Chystají se
kostýmy, nástroje a pomůcky. Po všech těchto přípravách následuje sváteční den
rovníkového křtu, o jehož konání rozhodne kapitán lodi. Každý se tedy převlékne a
připraví na své vystoupení. Černoši jsou natřeni jakoukoliv tekutinou, která je
obarví na černo. Může to být kakao nebo tekutý mazut. O další ´zkrášlení´ se každý
stará sám. Roztřepené konopné provázky kolem zápěstí a kotníků, pomalované
obličeje či dřevěné oštěpy. Fantazii se zde meze nekladou. Jsou využity i prostředky
z kuchyně a mašiny lodě. Hvězdář má veliký dalekohled, vysokou špičatou čepici a
je oblečen jako věštec a kouzelník. Jeho oblečení je většinou to nejvíce magické.
Lazebník je naopak celý v bílém a může mít na sobě červenou barvou napsány
různé nápisy varující dotyčnému námořníka o jeho krutém nadcházejícím křtu.
Mořská panna patří snad k těm nejvíce oblíbeným. Jelikož na lodi nejsou při křtu
většinou přítomny dámy, mořská panna je uvítána všemi námořníky. Bývá to jeden
dobrovolný námořník, který si na sebe navlékne ocasní ploutev zhotovenou z
mnoha různých oděvů. Místo očí má pingpongové míčky s dírou uprostřed. Na
hlavě má dlouhé zlatavé vlasy, které jsou vyrobené také z konopných provázků a na
krku zlatý řetěz.
Černoši jsou vlastně takovými nádeníky samotného Neptuna. Na ně má jejich
velitel největší moc. Ovládá je pomocí biče, který je spleten z mnoha provazů
symbolizujících mořské hady nebo chobotnice. Když s ním práskne o zem, pak
všichni jeho černí nádeníci musí ulehnout břichem na palubu a oddaně výt. Toto je
jejich znamení oddanosti svému pánovi. Neptun završuje tuto podivnou podívanou
velice důstojně. Má svůj ručně vytvořený kostým a v ruce drží těžký trojzubec.
V určený okamžik, stanovený Neptunem a kapitánem, začne houkat lodní siréna a
na palubu vstupuje kapitán. Ten se nejprve jde přivítat oficiálně s Neptunem a předá
mu moc nad lodí a košík plný dárků, který obsahuje povětšinou alkohol a cigarety.
Neptun na oplátku obdaruje kapitána zlatým řetězem, který symbolizuje nadvládu
nad celým oceánem. Vše je nachystáno ke křtu a může začít obřad.
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Ubozí adepti smířlivě hledí na skupinu, která se na ně řádně „vyřádí“. Křtěnci
nastupují v bílých tričkách a trenýrkách. Jsou bez bot, umyti a oholeni. Připraveni
přijmout svůj osud. Tomuto křtu se nikdo nevyhne. Z vyprávění, kterého jsem byla
několikrát svědkem, jsem se dozvěděla, že bylo mnoho těch, kteří chtěli takovému
trestu uprchnout. Avšak marně. Naopak trest a hněv Neptunův byl o to horší. Pokud
se v daný okamžik nachází na palubě nějaká žena či dítě, není ani ono uchováno v
bezpečí. Křtem musí projít každý smrtelník, který křižuje tuto rovnoběžku poprvé.
Hvězdář předčítá seznam zúčastněných adeptů a černoši je vsadí do žebříku, který
si musí nést. Poté hvězdář vyvolá první oběť. Ta musí nejprve pokleknout před
Neptuna a požádat ho o pokřtění. Neptun tedy prohlásí, že předtím musí dotyčný
projít vyšetřením a úpravou. Jednou z možných útrap, kterou si Neptunova družina
může vymyslet je tzv. „návštěva u doktora.“ Ten natře mučedníkovo celé tělo
různými mastičkami a hřejivými olejíčky. Praxe však vypadá tak, že ubožák je
natřen smrdutými vajíčky, mazutem a vším možným, co zbylo zkaženého v lodní
kuchyni. Dále se provedení může různit. Mučení třetího stupně - lechtání na
chodidlech. Pověšení na kladku hlavou dolů nebo natahování na skřipec. Poklepání
několika zkažených vajec o hlavu, „masáž“ rýžovými kartáči chodidel, proklepnutí
palicí. Nakonec dojde křtěnec až k lazebníkovi. Ten mu spraví obličej tupou břitvou
a na namazané tělo přidá další šampony a „voňavky“. Ukončení procesu může být
průlez dlouhým, úzkým tunelem z plachtoviny. To by snad smrtelníkovi
nepřipadalo tak strašné, kdyby v tomto tunelu na nebožáka nebyl spuštěn proud
mořské vody, která prýští z obou stran tak, že je skoro nemožné projít a neutopit se.
Tento rituál slouží jako jakási náhražka již zmiňovaného protáhnutí pod kýlem.
Po těchto procedurách, polomrtvý položivý, přichází křtěnec k Neptunovi. Ani tam
není ještě definitivně ušetřen. Čekají ho ještě mořské ´chuťovky´, které je donucen
sníst. Většinou je to chleba s plátkem mýdla, kostičky pečiva nasáklého tabaskem s
okurkou. Když potřebuje spláchnout žízeň nebo spíš přežít pálivou chuť
jednohubek, je mu dána sklenka s mořskou vodou. Poté ho Neptun plácne
několikrát velikou rybou, která je koupena a uchována zmražená pro tyto účely.
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Vše je doprovázeno slovy: „Křtím tě jménem Neptuna, vládce všech moří a oceánů
na …” 124
Mořských živočichů je mnoho a proto ani o jmen, které jsou při křtu rozdány není
nouze. „Pro muže to bývá Delfín, Žralok, Korálovec, Mořský koník, Vorvaň, Tuleň a
pro ženy, které nejsou rovněž šetřeny třeba Sépie, Muréna, Medúza, Chobotnice,
Ochechule, Sasanka mořská..”125 Jako poslední úkol, který musí nový křtěnec
provést je políbení ocasu mořské panny. Nakonec ještě poděkuje a připije si
slavnostně s Neptunem, mořskou pannou a kapitánem sklenkou whisky nebo jiné
lihoviny. Ten samý den večer následuje slavnostní nástup celé posádky, kdy Neptun
spolu s kapitánem slavnostně předávají novým křtěncům doklad o překročení
nejdelší rovnoběžky. Námořníci dostanou tzv. Certificate of Crossing. Jeho obsah je
následující:126
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7.8.3 Certifikát o rovníkovém křtu
Potvrzení o překročení rovníku 127
Královským rozhodnutím se dává všem na vědomí, že ____.____.roku____ jistý
pan ___ _____ se dostavil přede mne za účelem zaplacení pokuty za spáchaný
přestupek. Tímto se potvrzuje, že uvedená osoba splnila všechny své
povinnosti, byla řádně oholena, vykoupána a přinucena spolknout lék. Od
této chvíle má volnost vstupu do všech sedmi moří a dovoluje se jí
překračovat rovník v kterýkoli den bez jakýchkoli překážek. Toto osvědčení je
nepřenosné, nelze je prodat ani jakýmkoli jiným způsobem zcizit. Nesmí na
ně být uvalena hypotéka a nesmí být dáno do zastavárny.
Potvrzeno tohoto dne mou vlastní rukou a pečetí.
Dáno v Neptunově baru
Šířka

0 stup. 00´ 00“

Délka 28 stup. 24´ 20“
Neptun:

Kapitán:

Na mnoha nákladních lodích můžeme i v dnešní době spatřit kotvící loď uprostřed
oceánu s nastoupeným mužstvem na palubě a pár podivně oblečených lidí, kteří
vnášejí tu správnou atmosféru. Doba se však mění a lidé s ní. A tak se pomalu a
jistě vytrácí veškerá preciznost a dokonalost promyšlení takového námořního křtu.
Moderní lodě dovážející náklad v přesně určenou dobu do přístavů z kontinentu na
127
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kontinent již nemohou ztrácet čas takovými „zbytečnostmi”. Avšak právě „ony
zbytečnosti“ mohou přinést zadostiučinění leckterému nováčkovi, který nastoupil a
svěřil celý svůj život námořnímu řemeslu. Právě pro ty jsou tyto rituály tak
podstatné a upevňují vztahy v posádky tak zásadně.
Takový křest není možné dopředu přesně naplánovat na den. Oceány jsou
nevyzpytatelné a proto předčasné předpovědi není vždy možné dodržet. Přesto se i
ohledně takových malicherností, jako jsou dny v týdnu, vytvořila další legenda či
spíše tradice. Pondělí totiž pro námořníky znamenalo nešťastný den. V ten den by
neměla vyplout žádná loď a dokonce by se neměla začínat jakákoliv vážná a
důležitá práce. Ten den byl brán jako smolný a tak, když řešil první hospodář
přestupky a mýlky z minulého týdne, přesunul si tyto výtky až na další den. V
dnešní době si však můžeme těžko představit, že by smluvená dodávka zboží měla
dojet do přístavu s jednodenním zpožděním z důvodu pověrčivosti posádky.
Nemůžeme však s naprostou jistotou tvrdit, že tato pověra vymizela úplně. I dnes
můžeme najít lodě, schované v blízkostech nějaké úžiny, jak klidně vyčkávají na ten
správný den, na ten správný okamžik k vyplutí.
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8 Mýty a legendy
8.1 Davy Jones
Mnohokrát se stává, ať na různých výletech, ve školách nebo přímo na pracovišti,
že dochází k různým pohromám, neštěstím nebo omylům. Ty mají příčinu většinou
v podobě nezkušených či nepracovitých lidí. Mnohdy tomu napomůže jen obyčejný
smolný den nebo neuváženost. Existují však i smyšlené postavy či věci, na které se
tyto pohromy svalují.
Někdy se tak může svalit vina i na pana „se”. On za všechno může, na něj padá
vina. A kde se pan „se” objevuje? Skoro všude a v různých obměnách: „Ono se to
udělá. Muselo se to ztratit. Vypařil se.” Úkolů a úkonů pro pana „se” bylo vždy
hodně a on to byl, který vše způsobil. Stejně tak tomu je i na námořní lodi, kde tuto
funkci zastává jistý pan „Davy Jones”. Je to malý mužíček, který cestuje s posádkou
a brázdí s nimi širé oceány a způsobuje naschvály, které se poté musí řešit dlouhou
dobu. Dříve se na něj nebylo radno vymlouvat. Přebýval totiž i na hlavním
ředitelství samotného podniku Československá námořní plavba, kde mnohdy
nadělal dost škod. Dodnes je možné slyšet námořníky hovořit o tomto darebném
mužíkovi, který vyvedl nějaký průšvih, který se musí co nejdříve vyřešit.

8.2 Bludný Holanďan
Jedna z dalších pověstí či snad vymyšlených historek je příběh „Bludného
Holanďana”. Ten se měl odehrát přibližně v 16. až počátkem 17. století. V té době
byly lodě vybavené pouze plachtami a unášené větrem. Dovážely skoro stejně těžký
náklad jako leckteré nákladní motorové lodě dnes. Jedna z lodí, která byla řízena
kapitánem Van der Beckem se pokoušela dostat do Indonésie z mysu Dobré naděje.
Počasí tomu však nepřálo a na jihu Afriky vypukla veliká bouře. Loď se stala
neovladatelnou a i přes veškerou snahu námořníků a celého mužstva se loď stále a
stále vracela k mysu Dobré naděje. Kapitán byl však velmi zatvrzelý a proklínal
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celé mužstvo i celý širý oceán. Uprostřed jeho výtek a zlořečí se zjevila u stožáru
postava a pravila:
„Jsi proklet a odsouzen k věčné plavbě bez chvíle odpočinku, bez možnosti
zakotvení nebo dokonce vjezdu do přístavu. Nebudeš mít tabák ani pivo. Pít budeš
žluč své zloby a jíst rozžhavené železo. Nikdy nesmíš spát, stále budeš řídit loď a ve
chvíli, kdy se ti jen přivřou víčka, bodavá bolest protkne tvé tělo. A protože jsi mučil
námořníky, budeš pro ně i nadále zlým duchem. Setkání s tebou jim bude přinášet
bolest a zkázu.” 128
Tím skončila ničivá a hrozná slova kletby, která uvrhla zlého kapitána do záhuby.
Ten podle pověsti je sám štván a bloudí po mořích již 400 let. Důkazem toho prý je,
že pokud se na loď člověk podívá při ranním rozbřesku či mlze, spatří proti sobě
starou plachetní loď a u kormidla stojí velmi starý a utahaný kapitán Van der
Becken. Prokletá loď se však rozplyne hned u přídi. Kdo ji však spatří, cestu na
souš již nikdy nenajde.

8.3 Bermudský trojúhelník
Asi každý alespoň jedenkrát v životě slyšel o Bermudském trojúhelníku. Člověk
nemusí být námořníkem ani velikým dobrodruhem, aby se doslechl o tajemstvích,
která jsou spjata s tímto podivným přírodním úkazem. Bermudský trojúhelník se
rozkládá v Atlantském oceánu mezi Azorskými, Bermudskými a Bahamskými
ostrovy. Říká se mu také ´trojúhelník smrti´. Asi každý, kdo někdy projel tímto
rozlehlým vodním pásmem, pocítil podivný pocit, který nemůže nijak vysvětlit. V
tomto prostoru došlo a dochází ke zmizení plavidel, ba dokonce i letadel. Někteří
mluví o snůšce historek, kterým lze těžko uvěřit, někdo se spoléhá na geofyzikální
vlivy. Prý je v těchto místech na dně oceánu velice silný zemský magnetismus,
který stahuje plavidla a letadla směrem dolů a ty pak mizí za nevyjasněných příčin.
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Příhod a neštěstí, které se v trojúhelníku staly, je mnoho. Chtěla bych zde uvést
alespoň jednu z nich, na které je možno pozorovat podivnou nevysvětlitelnost.
Tímto příkladem je dánská školní loď Kobenhavn, která vyplula roku 1928 z
přístavu Montevideo se šedesáti lidmi na její palubě. Tato obrovská plachetnice
měla směr své cesty jasný a nikde se nezastavovala, nepotkala ji žádná jiná loď. Do
svého cíle však nikdy nedoplula. Po čase domorodci z ostrova Tristan da Cunha v
jižním Atlantiku objevili loď, která se podobala pohřešované plachetnici. Při
pokusu dostat se k lodi blíže se snesla hustá mlha a proto byli námořníci donuceni
záchrany nechat a sečkat. Po chvíli, když však mlha ustoupila, po plachetnici
nebyly ani památky.
Obdobné příhody se staly i u dalších obchodních či válečných lodí. Šlo zde však
dokonce i o malé bárky či plachetnice. Stejně jako tomu bylo s plachetnicí Mary
Celeste. Loď se našla roku 1872, avšak posádka na ní jako kdyby zmizela. Všechny
věci zůstaly na svém místě. Oblečení bylo pověšeno a v popelnících byly nedopalky
od cigaret. Vysvětlení záhadného zmizení se nikdy nenašla.129
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9 Mořská fauna
9.1 Rackové
Oceán a moře v sobě skrývají nepřeberné množství různých živočichů, kteří jsou
pro náš život nezbytnými články potravního řetězce a kteří dotvářejí obraz
námořního života. Ať už to jsou, již zmínění dugongové, anebo právě nejvíce známí
- rackové.
Ani ti nebyli ušetřeni starých pověr. Zemře-li námořník na moři nebo utone a jeho
tělo nenajde kousek země, kam by se mohl vrátit, změní se jeho duše v racka. Létá
pak kolem rodných břehů a sleduje plavby lodí. Křičí a křičí a chce, aby byl
vyslyšen. A protože v legendách bývá kus pravdy, je třeba připomenout, že je to
právě racek, který svým křikem upozorňuje na nastupující pobřežní bouři nebo
jinou přírodní pohromu. Pokud veškeré moderní přístroje a vybavení vynechají
svou službu, poté se člověk musí spolehnout na pomoc přírody. A rackové jsou
jedni ze zástupců. Ti se stahují v hejnech k zádi lodi a svými neobvyklými nálety a
křikem upozorňují námořníky. Racky je proto zakázáno střílet nebo jinak ohrožovat
na životě. Kdo ví, třeba to může to být právě jeden z převtělených starých
námořníků, který nenašel svůj klid a musí proto po zbytek svého života sloužit
svým kamarádům alespoň jako létající ochránce.

9.2 Albatros
Další druh z mořských ptáků, který neodmyslitelně patří k řemeslu námořnickému
je albatros. Doprovázejí lodě na krátkých i delších cestách a celou dobu čekají na
nějaké zbytky, které jim budou nabídnuty od štědrého kuchaře. Jsou to opravdu
majestátní a krásní ptáci, kteří však přináší smůlu pokaždé, kdy si usednou na loď.
Té lodi, která albatrosa na své palubě nese, neštěstí přinese. Alespoň tak mi to bylo
řečeno od již bývalého námořního kapitána Ing. Karla Zemana.
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9.3 Žraloci
Nebylo by pravého námořníka, kdyby se alespoň jednou ve svém životě nesetkal se
žralokem. Živočich, který si ne díky vlastnímu přičinění, vybudoval pověst
krvežíznivého zabijáka a se kterým je spjato tolik historek, jenž by se daly napsat
do několika desítek knih. I s tímto predátorem jsou spojeny určité tradice a zvyky,
které námořníci dodržují ještě dnes.
O žralokovi se ví spousta zajímavých vědeckých informací. Je to obávaný zabiják,
ale také čistič oceánů. Jakákoliv zdechlina nebo raněné zvíře je ihned zlikvidováno
a nezamořuje vody ani na pár minut. Mezi námořníky se proto tradovala pověst, že
pokud se u lodi objeví žralok a loď následuje po nějakou dobu, někdo na palubě v
brzké době zemře.

Žralok je schopen vycítit pach krve na vzdálenosti několika desítek kilometrů, ale
zde se jedná o předvídání blízké smrti. Dotyčný nemusí být ani raněn, avšak žralok
zde působí jako poslední kat rozhodující o jeho blízkém skonu.
Ze stejného důvodu sem patří i další pověra. Je zakázáno ulovit žraloka a vyvrhnout
ho na palubě. Žralok na palubě totiž přináší neštěstí a mnohokrát se to již v praxi
osvědčilo. Proto námořníci nepatří mezi skupinu dychtivých rybářů čekající na svůj
úlovek. Pokud se tak doopravdy stane a některý neopatrný námořník vytáhne z
moře žraloka, pak mu zbývá jediné. Sejít na záď lodě a házet útržky papíry do
vzduchu, aby si usmířil hněv Neptuna. Je to velice prastará pověra, ale kdo ví, třeba
doopravdy funguje.130
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9.4 Delfíni
Zcela jinak tomu je u mořských savců, kterými jsou delfíni. Ti, zvaní některými
„žáčci moře”, signalizují blížící se pevninu. Skáčou vesele vedle lodě a baví tím
přihlížející námořníky. Existuje mnoho historek o záchraně lidí díky delfínům. Tyto
příběhy jsou založeny na faktech a mají jasné důkazy, které jsou nevyvratitelné.
Patří do říše zvířat, která jsou námořníkům a ostatním lidem velice nápomocná.
Jedna z takových historek, která se na lodích traduje je o dobrém delfínovi, který žil
v severních moří. Tato moře jsou známá svým častým zamrzáním a mnoho lodí v
nich už uvízlo a nedokázaly se už nikdy vrátit domů. Zmíněný delfín zde sloužil ve
funkci lodivoda. Jakákoliv loď, která si nevěděla rady a jen stála volně na moři,
byla po spatření tímto delfínem zachráněna. Delfín totiž každou loď bezpečně
navigoval tak, aby proplula v nebezpečných úžinách. Na jeho počest mu poté
námořníci postavili v těch místech pomníček připomínající, že člověk i příroda si
dokážou být velice nápomocní.

9.5 Medúzy
Posledním z mořských živočichů, o kterých bych se zde ráda zmínila, jsou medúzy.
Ty bývají obzvláště při koupání velmi nepříjemnými společníky. O tom se
přesvědčil nejeden plavec. Mezi námořníky se říká takové hrozbě „aqua mala”, což
v překladu ze španělštiny znamená „zlá voda”. Moře jimi bývá doslova přehlcené.
Nejde zde jen o malé, plující igelitové pytlíky. „Aqua mala” v sobě skrývá
roztodivné druhy obrovských medúz se žahavými závoji, které dosahují až několika
metrů. Jediné žahnutí této obrovské medúzy může mít za příčinu i smrt dospělého
člověka. 131
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10 Námořní tradice
10.1 Námořní pohřeb
„Dálko daleká, dobrý den,
znáš mne, člověka, i můj sen.
Kdo křídla má, nečeká, jako pták letí dál a výš,
pojď, křídla svět navléká,
dálko daleká, jsem ti blíž.”132
Snad každý námořník si během své nekonečné plavby někdy zasteskl. Po svých
kamarádech, rodině, koníčcích nebo snad jen po vůni čerstvě posekané trávy a
ptačím zpěvu. Námořník prožije většinu svého života na moři a tomu také patří jeho
velká část. Kdo se jednou vydá na takové povolání, nemůže už nikdy prožít
plnohodnotný život na suchém břehu. Vždy bude vzpomínat na modré dálky a
hučení motoru z podpalubí. Většina námořníků, kteří měli to štěstí, že své koníčky
převedli pak i na souš, mohli pak odchod z lodě překonat snadněji, než ti, kteří
celým svým srdcem milovali a patřili oceánu.
Pokud se na moři nebo na volném oceánu stane neštěstí a dotyčný se ve své vůli
zmínil o tom, že po jeho smrti chce být pochován v moři, uspořádá se slavnostní
pohřeb. Zesnulý je zašit do plachtoviny, která je pečlivě zalátána. Posádka nastoupí
do jednoho muže na palubu a salutují poctě zesnulého přítele a kolegy. Celý tento
ceremoniál se odehrává na zádi lodi, kde je vytaženo prkno, po kterém zesnulý
sklouzne na dno moře. Na povel kapitána zazní lodní siréna a důstojníci shodí
nebožtíka do oceánu. Místo, kam byl mrtvý vhozen se pak ještě třikrát objede lodí a
zaznamená se do lodních souřadnic. Tak skončil dobrodružný život nejedno
námořníka či kapitána. Jedním z nich byl například i jeden z našich předních
zaoceánských kapitánů, kapitán Jan Hakl. Ten byl pochován v Biskajském zálivu na
46 st., 41´ 08" s.š., 06 st. 52´ 05" z.d. v hloubce 4 400 metrů. Kapitán Hakl však
nebyl jediným z námořních velitelů, kteří chtěli být pochováni v moři. Dalším byl
132
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například i kapitán Jakub Frey. Jeho místo odpočinku je poblíž ostrova Cejlon na 80
st. v.d., 0,6 st. s.š.133

10.2 Veselé historky a příběhy z lodí
Neexistuje snad ani jedna loď, která by s sebou nevezla alespoň jednu vtipnou
historku, jenž se odehrála na její palubě. Námořníci jsou velmi veselí lidé, kteří se
snaží zpestřit všednost svých dnů alespoň nějakým veselým žertem či historkou. O
jedné takové bych zde ráda napsala.
Jak už tomu bývá, na lodích je zapotřebí pracovitých námořníků. Občas je přijdou
navštívit jejich drahé manželky. Jinak je však přístup cizím lidem na palubu bez
příslušných dokumentů zakázán. To platí i pro veškerá zvířata, která nejsou
uvedena na lodním a skladištním seznamu jako zboží na přepravu. Avšak staly se už
i případy, kdy se na takovou loď dostaly různé druhy koček, psů a nedopatřením i
plazů, vyskytujících se poblíž břehů. Jedno ze zvířat, okupující loď, byl pejsek
jménem Alík. Ten se dostal za pomoci palubního důstojníka až na samotný můstek
lodi a námořníci si na něj tak zvykli, že se s ním nemohli rozloučit. Avšak pejsek
potřebuje také své přirozené prostředí a proto v jednom nestřeženém okamžiku Alík
utekl na nábřeží, po kterém shodou nešťastných náhod šli dva celníci. Přechovávat
na palubě zvířata je zakázáno, avšak větší problém je, když se dané zvíře dostane na
břeh bez povolení. To pak musí být vysvětleno a řádně prošetřeno.
Již zmínění celníci proto ihned zavítali na palubu a dotazovali se po pejskovi, který
zrovna opustil jejich loď, a požadovali průkazy. Námořník, který ten den držel
hlídku, oba celníky ubezpečoval, že to není možné a že pejsek spokojeně spí v
kabině třetího důstojníka, který se o něj stará. V daný okamžik byl naštěstí třetí
důstojník v dosahu tak, že celou konverzaci vyslechl a ihned spěchal do své kabiny.
Výsledek této historky bych zde ráda odcitovala tak, jak to autor napsal ve své
knize.
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„Mezitím třetí důstojník přišel na geniální nápad jak situaci zachránit. Rychle zamkl
kabinu a klekl si ke dveřím, které měly ve své dolní části předpisovou ventilační
mřížku, která není průhledná. Když návštěvníci zaklepali na dveře jeho kabiny,
ozvalo se z kabiny funění a štěkání. Jednomu z celníků to okamžitě došlo, že štěkání
je nějak podivné a odběhl na palubu, aby nahlédl oknem do kabiny. To, co viděl,
připomínalo grotesku. Třetí důstojník poskakoval po čtyřech u dveří kabiny,
čenichal a hafal a hafal...”134
Naštěstí pro námořníka dopadla celá situace dobře a celníci se spolu s ním jen
zasmáli nad vtipnou fantazií daného důstojníka. Alík se poté bezpečně vrátil z
procházky a všem zbyla jen humorná historka jednoho nevšedního dne.
Námořníci musí být pohotoví a dokázat odhadnout v dané situaci, jak se mají
zachovat, aby tím neohrozili nikoho na zdraví a sami vykonali jejich práci správně.
Všechno se dá zvládnout s trpělivostí a díky nabitým zkušenostem. Pak se ale
naskytnou i chvíle, kdy daný námořník musí jednoduše ´vypnout´a jít za zábavou
někam do blízkého přístavu. Celý večer může protančit a poslouchat tamní
exotickou hudbu. To je však spojeno i se schopnostmi dorozumívacími, které často
bývají příčinou neshod a hádek. Jindy naopak velmi veselých příběhů. Jedna z
plaveb zaoceánské lodi Julius Fučík kotvila v Číně a její námořníci toho večera
měli už dost vypito. Další vyprávění je opět nutno jen citovat:
„Hudba hrála sice trochu falešně, ale nevadilo nám to. Najednou vidím našeho
Honzu, jak klečí na podlaze a plácá rukou o zem. Dva muzikanti přestali hrát, klekli
na zem a jakoby něco hledali. Zeptal jsem se Honzy, co to vyvádějí. On nato: „Já
jim vysvětluji, aby zahráli od podlahy pěkně po našem. Jak jim to mám vysvětlit?
Musím jim to ukázat, snad to pochopí.” Chudáci Číňané si ale mysleli, že Honza
něco ztratil, a pomáhali mu hledat!”135
Nejen urputná dřina a denní rutina je obsažena v životě námořníka. Jsou to i chvíle
plné dobrodružství a zábavy, kterou si posádka umí mezi sebou udělat. Je někdy až
překvapující jak vtipní a veselí mohou být muži, jejichž život byl prožit na dalekých
134
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plavbách v odloučení od svých rodin a známých. Přesto tito dobrodruzi neztratili
svůj nezaměnitelný smysl pro humor, který dotváří celkovou atmosféru života na
moři.
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11 Závěr
Tato diplomová práce pro mne byla nejen splněním školních požadavků a sháněním
dostupných materiálů z různých zdrojů. Díky ní jsem se mohla vrátit do vlastního
dětství, které jsem skoro celé prožila na moři jako malá holka. Kapitoly, o kterých
zde píši, jsou podloženy letitými zkušenostmi opravdových československých
námořníků. Mnohé z nich můžeme stále potkat na České plavební společnosti v
Praze. Tam jsem čerpala potřebné informace za pomoci bývalého kapitána Ing.
Karla Zemana.
V průběhu své práce jsem se snažila zachytit a vyzdvihnout jednu z tváří, na kterou
může být tento stát hrdý. Československo patřilo mezi první vnitrozemské státy,
které kromě přístupu k volnému moři disponovalo i vlastní flotou několika
nákladních lodí. Do paměti zahraničních rejdařství se zapsalo jako právoplatný
obchodní partner a československá námořní vlajka byla známá skoro po celém
světě. I v dobách postupného rozpadu spolupráce s Čínskou lidovou republikou
tento podnik nepadl, ale naopak zesílil svá loďstva a přijal na své paluby další a
další námořníky.
Ve své práci mi byla nejvíce nápomocna literatura od Ing. Zdeňka Bastla, taktéž
jeho internetové stránky spolu se zdroji, které čerpal z Národního archivu. V
historické části jsem vycházela zejména z prací od Rudolfa Fürsta Česko-čínské
vztahy po roce 1989 a Aleše Skřivana Československý vývoz do Číny 1918 - 1992.
Po jejich prozkoumání jsem si ujasnila nejen nestabilní začátky existence
Československé námořní plavby, ale mohla jsem nahlédnout také do politického
pozadí a vztahů Československa s Čínskou lidovou republikou. Odborná literatura
týkající se námořních zvyků a tradic byla čerpána převážně z osobních zdrojů
bývalých členů Československé námořní plavby. Ať už to byly jejich vzpomínky či
spisy nebo pak odborná literatura, která mi byla poskytnuta. Velmi nápomocnou
jsem shledala knihu od Jiřího Franka Námořnické historky z lodí a přístavů, dále
pak kapitána Jakuba Freye Loď, moře a námořníci a v neposlední řadě soubor knih
od lodního lékaře Otakara Mlejnka Český doktor na moři I., II., III., IV.
Po bedlivém prozkoumání zvyků, tradic a legend spojených s řemeslem
námořnickým jsem došla k závěru, že povolání námořníka v sobě skýtá nepřeberné
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množství pověr a mýtů, které se dotvářejí a formují postupem doby. Všechny tyto
tradice, které jsou uvedené v mé diplomové práci bychom dnes asi sotva našli na
moderních parnících či zaoceánských jachtách. Avšak stále ještě existují námořníci,
kteří tyto tradice a zvyky dodržují. Po vypracování těchto kapitol, týkajících se
zvyklostí na moři, jsem si uvědomila, že bych se v budoucnosti této tématice ráda
věnovala hlouběji.
Můj otec, Kpt. Ing. Pavel Mička sloužil na lodi skoro celý svůj život. Jeho bohaté
zahraniční zkušenosti a všeobecný přehled mě přivedly na myšlenku výběru tohoto
tématu mé diplomové práce. Bohužel zde již není, abych s ním mohla potřebné
informace prodiskutovat. O to víc jsem se snažila zachytit námořnický život a s ním
spjaté pověry.
Mou snahou je vyzdvihnout slávu možná již dávno minulou, avšak v historii věrně
zaznamenanou. Pevně doufám, že tato práce může být podkladem pro další
zkoumání mnoha studentů či širší veřejnosti, která se o české mořeplavectví bude
zajímat více. Avšak už teď vím, že jeden veliký cíl splnila, a tím je můj vlastní.
Doufám, že mi tato práce bude sloužit jako vztyčný bod při mém dalším budoucím
zkoumání. Poslední slova přenechám lodnímu lékaři, MUDr. Otakaru Mlejnkovi z
knihy Český doktor na moři. Myslím, že tato slova jsou pro námořnické řemeslo ty
nejvíce vystihující:
„Máš to marné, námořníku, i ty jsi jedním z nich, patříš do téhle řady, a právě proto
musíš - třeba i v bouři - stále dál ...!”136
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Resumé

Diplomová práce Československá námořní plavba se snaží čtenáři přiblížit základní
informace o existenci tohoto podniku. Její důraz není kladen jen na historickou
stránku Československé námořní plavby, ale na komplexní přehled o fungování a
procesu obchodování Československa s Čínskou lidovou republikou. Taktéž je zde
vyzdvižena kulturní složka námořnického řemesla v podobě různých zvyků, tradic a
legend.
Tato práce je rozčleněna do tří tematických celků z nichž každý obsahuje jednotlivé
kapitoly a podrobnější podkapitoly. V prvním celku je obsažena stručná historie a
vznik spolu s postupným zánikem Československé námořní plavby. Historie se zde
opírá pouze o samotný chod námořní plavby, nikoliv o historické pozadí vztahů
Československa s Čínskou lidovou republikou, popřípadě ekonomických a
politických situacích v obou zemích. Jsou zde uvedena základní fakta potřebná k
vytvoření uceleného obrazu.
V dalších částech je zmíněna technická a popisná stránka obchodních nákladních
lodí. Dále pak povinné vzdělání, úkoly a povinnosti československých námořníků.
Poslední část se týká námořních zvyků a tradic, které se v průběhu času vyvinuly na
zaoceánských lodích.
Tato práce má čtenáři poskytnout celkový obraz nejen o Československé námořní
plavbě, ale i o radostech a strastech československých námořníků.
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Resume
My thesis, entitled ”Czechoslovak Ocean Shipping” introduces basic information
about the existence of this company. The emphasis is not only on the historical
development of the corporation but mainly on the complex survey of the firm and
its cooperative work with the People´s Republic of China. In addition, this paper
includes various types of cultural reference to seamans‘ lives and their different
habits, traditions and legends.
This thesis is divided into three thematic units, each of which contains some
particular chapters and detailed subheadings. In the first part, a brief history is
outlined and an establishment with the upcoming termination of the company. The
history is based mainly on the businesslike progress of the firm, not on the historical
background between the Czechoslovak Republic and the People´s Republic of
China, or the economical and political situations in both of these countries. Basic
information is given which is necessary to create a complete picture of the whole
corporation.
In the next section, technical and descriptive information about the commercial
cargo ships is detailed. Furthermore, also included are the compulsory education,
assesments and duties of the Czechoslovak sailors. The final part consists of navy
habits and traditions which have been developed by mariners over time on the cargo
ships.
This work should provide the reader a complete picture not only about
Czechoslovak Ocean Shipping but also about the merriments joys and worries of
the Czechoslovak mariners.

93

Použitá literatura

Bastl, Zdeněk. 2009. COSSHIP. Historie námořní plavby. [Online] 2009.
www.bastl.cz/cnp/314.html.
Bastl, Zdeněk. 2009. Padesát let československé námořní plavby. Praha : Mare
Czech, 2009. ISBN 978-80-86930-19-0.
Bastl, Zdeněk. 2009. Tradice a zvyky. Historie námořní plavby. [Online] 2009.
www.bastl.cz/cnp/821.html.
Černý, Bohumil. 2009. Příběhy z přístavů, moří a oceánů. Třebíč : Akcent, 2009.
ISBN 978-80-7268-640-7.
Diderot. 1999. Všeobecná encyklopedie. Praha : Diderot, 1999. ISBN 80-902555-4X.
Fojtů, Antonín. 2006. Moře milované, moře proklínané...I.díl. Praha : Mare-Czech,
2006. ISBN 80-86930-01-7.
Fojtů, Antonín. 2006. Moře milované, moře proklínané...II.díl. Praha : MareCzech, 2006. ISBN 80-86930-05-X.
Frank, Jiří. 2006. Námořnické historky z lodí a přístavů. Praha : Lika klub, 2006.
ISBN 80-8606-42-7.
Frey, Jakub. 1967. Loď, moře, námořníci. Praha : SNTL, 1967. ISBN 80-6985-062.
Fürst, Rudolf. 2010. Česko-čínské vztahy po roce 1989. Praha : Karolinum, 2010.
ISBN 978-80-246-1653-7.
Gordon, Richard. 2010. Doktor na moři. Praha : XYZ s.r.o., 2010. ISBN 978-807388-454-3.
Jakeš, Antonín. 1980. Poutník oceány. České Budějovice : Jihočeské
nakladatelství, 1980. ISBN 43-003-80.
94

Kubal, Zdeněk. 1984. Oceán, pevnina budoucnosti. Praha : Horizont, 1984. ISBN
40-009-84.
Mlejnek, Otakar. 2006. Bez konce širé moře je... Praha : Mare Czech, 2006. ISBN
978-80-86930-04-6.
Mlejnek, Otakar. 2000. Český doktor na moři. Jircháře : Rybka Publishers, 2000.
ISBN 80-86182-38-X.
Mlejnek, Otakar. 2006. Dávná plavba volá. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262390-7.
Mlejnek, Otakar. 2007. Světem křížem krážem, Český doktor na moři, III.díl.
Praha : Mare Czech, 2007. ISBN 978-80-86930-03-9.
Pacovský, Jaroslav. 1976. Mořstí vlci na blaníku. Praha : Albatros, 1976. ISBN
13-754-76.
Patočka, Václav. 1987. Plachty objevují svět. Praha : Albatros, 1987. ISBN 80-0001412-2.
Platón. 2008. Kritias. Praha : Oikoymenh, 2008. ISBN 80-86005-07-0.
Ptáček, František. 1998. Schody do celého světa. Plzeň : Koniáš, 1998. ISBN 80901379-4-6.
Regan, Geoffrey. 1994. Guinnessova kniha námořních omylů. Praha : Velryba,
1994. ISBN 80-85860-03-1.
Skřivan, Aleš a Křivský, Petr. 1980. Moře, objevy, staletí. Praha : Mladá fronta,
1980. ISBN 80-85268-84-1.
Skřivan, Aleš. 2009. Československý vývoz do Číny 1918-1992. Praha :
Scriptorium, 2009. ISBN 978-80-87271-12-4.
Švarc, Václav. 1984. Na vlnách řek a oceánů. Praha : Albatros, 1984. ISBN 80900786-0-5.

95

Business.center.cz [online]. 2011 [cit. 2011-01-05]. Obchodní zákoník. Dostupné z
WWW: <http://www.business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/>
C.O.S. Crew management [online]. 2005 [cit. 2011-03-10]. O společnosti. Dostupné
z WWW: <http://www.crewmanagement.cz/7-o-spolecnosti.html>
Ct24.cz [online]. 2011 [cit. 2011-02-15]. Historický magazín: Československá
námořní

plavba.

Dostupné

z

WWW:

<http://www.ct24.cz/textove-

prepisy/historicky-magazin/36161-ceskoslovenska-namorni-plavba/>
Československá námořní plavba in: Wikipedia [online]. 2010 [cit. 2011-04-10].
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A
1_n%C3%A1mo%C5%99n%C3%AD_plavba>.
Dopravní noviny [online]. 2011 [cit. 2011-04-09]. Historie české námořní plavby
(III.). Dostupné z WWW: <http://www.dnoviny.cz/dopravni-politika/vyznamnymhistorickym-meznikem-bylo-zalozeni-cnp60
Harvardgroup.com [online]. 2010 [cit. 2011-02-13]. Profile. Dostupné z WWW:
<http://www.harvardgroup.com/profile.html>
Historie námořní plavby [online]. 2004 [cit. 2011-04-09]. Historie námořní plavby.
Dostupné z WWW: <http://www.namorniplavba.cz/>.
Chinagsi

[online].

2005

[cit.

2010-12-10].

Main.

Dostupné

z

WWW:

<http://www.chinagsi.com/en/main/>
Chinavista

[online].

1993

SHIPPING(GROUP)COMPANY

[cit.

2011-03-16].
.

Dostupné

CHINA
z

OCEAN
WWW:

<http://www.chinavista.com/business/500/18.html>
Lloyd's Register in: Wikipedia [online]. 2011 [cit. 2011-03-18]. Dostupné z WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd%27s_Register

96

Lode.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-10]. Časopis Ré. Dostupné z WWW:
<http://servis.lode.cz/re.php?rub=1&ID=2947>
Mare-czech.cz [online]. 2009 [cit. 2011-01-15]. Zpravodaj "Mokré knihy".
Dostupné

z

WWW:

<http://www.ct24.cz/textove-prepisy/historicky-

magazin/36161-ceskoslovenska-namorni-plavba/>
Sea planet [online]. 2009 [cit. 2011-02-11]. Záhada plachetnice Mary Celeste.
Dostupné

z

WWW:

<http://www.seaplanet.eu/index.php/cs/ocean-a-

moe/zahady/27-zahada-plachetnice-mary-celeste>
Strattonmgt.cz [online]. 2005 [cit. 2011-03-20]. About us. Dostupné z WWW:
<http://www.strattonmgt.com/smf/smf_aboutus.asp>
Tunely in: Nr1a.com [online]. 1996 [cit. 2011-11-19]. Dostupné z WWW:
<http://www.nr1a.com/tunely.htm>

Přílohy
Tabulka č. 1 - Přehled námořních lodí v období první republiky
Lodě zapsané v čs. rejstříku námořních lodí
Jméno

BRT

Od

do

majitel

pozn.

1

Legie

5735 1920 1933 Legiobanka

původně Taikai Maru, po prodeji
Lili, potop.1942 něm.pon.

2

Arna

3049 1920 1928 Veselý E.

potopila se ve Středozemním moři
u pobřeží Španělska

3

Dalibor

173 1920 1928 Spitzer

4

Neptun

243 1920 1928 Spitzer

5

Míla

150 1920 1928 Spitzer

6

Duben

548 1929

Glass

7

Plzeň

79 1930

Weiss

8

Jiřina

339 1920 1928 Spitzer

plach.s pom.motorem

9

Marie

128 1920 1928 Spitzer

plach.s pom.motorem

10 Litoměřice
11 Morava
12 Little Evy
12 Celkem

641 1930

Weiss

3463 1932 1933 Baťa
461 1932 1935 Baťa
15009

6 majitelů

původně Kouroussa
původně Mona

Ostatní lodě (které nejsou uvedeny v registru)
údajně měly plout pod čs.vlajkou - kterým byla vlajka odňata a z registru vymazány
Jméno

BRT Od

do

majitel

pozn.

1

Kehrwieder 220 1920 1924 Müller

Škuner s pomocným motorem (česky "Vraťse
zpět") - Rusalka

2

Praga

původně Hedwig Fischer, později Marya
Hedwig

3

Renate

4

Bohemia

5

Vodník

6

1925 1928 Bešťák
Götzel
1928 Götzel
243

Původně Renate

Spitzer

Plachetnice s pomocným motorem

Stella

Wenzel

Bez práva naší vlajky

7

Leda

Wenzel

Bez práva naší vlajky

8

Mělník

9

Olomouc

79

1929 Weiss
1930

Weiss

10 Únor

Glass

Bez práva naší vlajky

11 Srpen

Glass

Bez práva naší vlajky

12 Magdalena

25 1928

Hablerová plach. s pom. motorem

13 Smíchov

39 1928

Hablerová plach. s pom. motorem

289 1928

Hablerová plach. s pom. motorem

14 Tábor
14 Celkem

6majitelů

Tabulka č. 2 - Přehled lodí dle data uvedení do provozu
stavba
lodi

v provozu
jméno lodi

vlast

Republika I.

kat

druh

skup kod

Od

do

roků

rok

Místo

G

kus.

10 5205 10.01.52 13.07.62 10,5 1920 Sunderland

Země
V.Britanie

Fučík

čín

G

kus.

7 5402 10.02.54 22.09.65 11,6 1947 La Ciotat

Francie

Lidice

čín

G

kus.

7 5411 14.11.54 23.02.67 12,3

Turku

Finsko

Dukla

čín

G

kus.

10 5803 19.03.58 07.08.65

7,4

Warnemünde

NDR

Mír I.

čín

G

kus.

15 5811 08.11.58 21.03.67

8,4

Pula

Jugo

Ostrava

čín

T

tanker

30 5904 13.04.59 30.05.65

6,1

Pula

Jugo

Orava I.

čín

G

kus.

10 5906 20.06.59 10.10.65

6,3 1957 Warnemünde

G

kus.

15 5911 19.11.59 05.05.73 13,5

G

kus.

10 6004 26.04.60 09.05.67

Pionýr

G

kus.

3 6008 03.08.60 13.09.69

Jiskra

G

kus.

Košice I.

B

hrom.

Republika II.

G

Brno

Kladno
Orlík I.

čín

Osaka

NDR
Japonsko

7,0 1958 Gdaňsk

Polsko

9,1

Varna

Bulharsko

3 6306 23.06.63 27.09.80 17,3

Varna

Bulharsko

30 6312 05.12.63 13.07.86 22,6

Innoshima

Japonsko

kus.

15 6403 09.03.64 06.04.73

9,1

Štětín

Polsko

G

kus.

15 6507 04.07.65 29.09.81 16,2

Štětín

Polsko

Vítkovice I.

B

hrom.

30 6610 27.10.66 10.03.87 20,4

Glasgow

V.Britanie

Blaník

G

kus.

Štětín

Polsko

7 6712 22.12.67 05.03.90 23,0

Sitno

G

kus.

7 6912 22.12.69 09.03.90 20,2

Štětín

Polsko

Radhošť

G

kus.

7 7005 23.05.70 07.04.90 19,9

Štětín

Polsko

Kriváň

G

kus.

7 7009 05.09.70 02.06.87 16,8

Štětín

Polsko

Praha

B

hrom.

30 7206 06.06.72 05.04.94 21,8

Štětín

Polsko

Mír II.

G

kus.

15 7303 23.03.73 07.04.93 20,1

Warnemünde

NDR

Bratislava

B

hrom.

30 7401 10.01.74 21.04.94 20,3

Štětín

Polsko

Třinec

B

hrom.

30 7509 12.09.75 22.09.98 23,0

Štětín

Polsko

Orlík II.

G

kus.

15 8012 30.12.80 27.02.96 15,2

Rijeka

Jugo

Slapy

G

kus.

15 8103 02.03.81 06.11.98 17,7

Rijeka

Jugo

Lipno

G

kus.

15 8105 23.05.81 01.12.98 17,5

Rijeka

Jugo

Orava II.

G

kus.

15 8109 18.09.81 09.07.97 15,8

Rijeka

Jugo

K.Vary

B

hrom.

30 8605 19.05.86 08.01.96

Vltava

G

kus.

Otava

G

kus.

Dunaj

B

hrom.

Berounka

G

kus.

Labe

B

Vítkovice II.

9,6 1974 Tokio

Japonsko

7 8804 05.04.88 14.05.95

7,1

Xingang

Čína

7 8811 16.11.88 01.06.94

5,5

Xingang

Čína

30 8902 02.02.89 24.12.97

8,9

Štětín

Polsko

7 8906 12.06.89 15.11.95

6,4

Xingang

Čína

hrom.

30 8908 11.08.89 24.12.97

8,4

Štětín

Polsko

B

hrom.

30 8910 27.10.89 25.11.97

8,1

Rijeka

Jugo

Sázava

G

kus.

7 8912 27.12.89 21.07.95

5,6

Xingang

Čína

Košice II.

B

hrom.

30 8913 29.12.89 25.11.97

7,9

Rijeka

Jugo

Tatry

B

hrom.

60 9003 24.03.90 18.12.98

8,7

Okpo

J.Korea

Beskydy

B

hrom.

60 9309 17.09.93 24.06.98

4,8

Okpo

J.Korea

Svitava

B

hrom.

30 9508 10.08.95 18.12.98

3,4

Mangalia

Rumunsko

Šumava

B

hrom.

60 9601 16.01.96 24.06.98

2,4

Okpo

J.Korea

Hus

B

hrom.

30 9706 12.06.97 18.12.98

1,5

Guangzhou

Čína

Žižka

B

hrom.

30 9710 10.10.97 18.12.98

1,2

Guang

Čína

Holý

B

hrom.

30 9712 27.12.97 18.12.98

1,0

Guang

Čína

Želivský

B

hrom.

30 9804 01.04.98 18.12.98

0,7

Guang

Čína

lodí celkem

44

500,5

Obrázek č. 1 - Vlajka

znak ČNP-komín

Obrázek č. 2 - Vlajková signalizace
Mezinárodní
hláskování
písmen

ICS

význam
věty

A

Alpha

Mám ve voděě potápěče,
ěče, proplouvejte
opatrněě za snížené rychlosti.

B

Bravo

Nakládám / Vykládám nebo Mám
nebezpečný náklad

C

Charlie

Ano

D

Delta

Nepřibližujte
řibližujte se ke mně,
mně mám potíže s
manévrováním

E

Echo

Měním kurs vpravo

F

Foxtrot

Mám havárii, navažte se mnou spojení

G

Golf

Potřebuji lodivoda

H

Hotel

Mám na paluběě lodivoda

I

India

Měním kurs vlevo

J

Juliet

Chystám se signalizovat semaforem
nebo
Požár na palubě

K

Kilo

Ihned zastavte

L

Lima

Zastavte, chci s vámi navázat spojení

M

Mike

Mám na palubě lékaře
nebo
Zastavil jsem

N

November

Ne

O

Oscar

Muž přes palubu

P

Papa

Všichni na palubu, loď
ď se chystá vyplout

Q

Quebec

Všichni na paluběě zdrávi, žádám povolení
k přistání/průjezdu

R

Romeo

Plavební dráha je mimo mou loď,
loď můžete
ů
plout kolem mne

S

Sierra

Mé stroje pracují na plný zpětný chod

T

Tango

Nepředjíždějte
ř
ě přede
řede mne

U

Uniform

Jste v nebezpečí

V

Victor

Žádám pomoc

W

Whiskey

Žádám lékařskou
řskou pomoc

X

X--Ray

Přerušte
ř
manévr a počkejte
čkejte na mé signály

Y

Yankee

Chystám se spustit kotvu

Z

Zulu

Obrázek č. 3 - Fotografie - Křest lodi

Obrázek č. 4 - Fotografie - Rovníkový křest

Obrázek č. 5 - Námořní uniforma

kpt.Klos,Frey,Fojtů

