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KAPITOLA 7

Teskně hučí oceán
Příběh plaveb vorů Kantuta I a Kantuta II – 1955 a 1958 / Milan
Švihálek
Když 2. listopadu 1949 navštívili v Limě cestovatelé Miroslav Zikmund
a Jiří Hanzelka na své cestě Jižní Amerikou přebývajícího hudebního
skladatele, trampa, písničkáře, cestovatele, ﬁlmaře a mořeplavce Eduarda Ingriše, bylo to doslova symbolické setkání dvou rozdílných pojetí cestovatelství. Zatímco Z+H vyjeli na svou výpravu po mnohaleté
úzkostlivé a pečlivé přípravě, aby systematicky mapovali a registrovali
stav světa, Eduard Ingriš se ve srovnání s nimi choval – veden spíše srdcem než pragmatickým rozumem – tak trochu jako dobrodruh. Přesto
si všichni tři odvážní muži skvěle porozuměli a jejich veliké přátelství
přetrvalo veškeré osudové zákruty, jimiž prošel svět ve druhé polovině
20. století.
Vyprávíme-li si o cestovatelských záležitostech jaksi „pozapomenutých“, hned na počátku této kapitolky si řekněme, že zapomenutí by bylo
rozhodně tím posledním, co by slušelo barvitému, pestrému a nesmírně zajímavému životnímu příběhu odvážného světoběžníka a vlastence
Eduarda Ingriše. Bohužel se mocní země v srdci Evropy dlouhá léta velmi
snažili, aby se Ingrišův příběh české veřejnosti na oči nedostal. Jenomže
lidská paměť, kamarádství a vytrvalost srdce se naštěstí neřídí jenom tím,
oč usilují mocipáni tohoto světa.
A tak když novinář, cestovatel a dobrodruh Miroslav Náplava na začátku nového století vydal pozoruhodnou knížku Plavby „sebevrahů“,
podařilo se mu – bohužel už s pomocí pouze poloviny cestovatelské dvojice Z+H – velmi věcným a přitom poutavým způsobem popsat okolnosti
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doslova symbolického (a bohužel opožděného) „návratu“ Eduarda Ingriše do rodné vlasti. Vydejme se stejným směrem.
Kdo byl vlastně Eduard Ingriš?
Narodil se ve Zlonicích nedaleko Slaného 11. února roku 1905. Jeho
otcem byl Josef Ingriš, rakouský důstojník, později zaměstnanec Státních
drah, amatérský hudebník, kapelník a nadšený člen Sokola. Eduard měl
dva sourozence – sestru Melanii a bratra Zdeňka.
Už v devatenácti letech se chlapci do rukou dostala amatérská kamera
Pathé, s níž začal pilně ﬁlmovat všechno, co viděl kolem sebe. Mimochodem na gymnáziu byl jeho spolužákem a dobrým kamarádem Alexandr
Hackenschmied (Hammid), pozdější světový fotograf, dokumentarista
a ﬁlmař, jehož životní cesty – stejně jako cesty Eduarda Ingriše – vedly
v polovině 20. století do USA. Oba kamarádi se naučili ovládat kameru
a fotoaparát opravdu dokonale, oba dosáhli světové proslulosti a oba byli
dokonce Americkou ﬁlmovou akademií nominováni na Oscara, což je
skutečnost v dějinách českého (a možná i světového) ﬁlmu zcela ojedinělá.
Zájem o ﬁlmování se u Ingriše ovšem snoubil s ještě jednou velkou
vášní – zájmem o hudbu. Už ve svých deseti letech jako vokalista kláštera svaté Markéty v Břevnově získával pevné základy hudebního vzdělání.
První svou operetu Inzerát napsal v patnácti letech. Když pak byl v roce
1927 angažován jako tenorista do pražského divadla Na Slupi, měl již za
sebou řadu významných skladatelských zkušeností. Mimo jiné spolupracoval také s mládežnickým spolkem Komenský, v němž hrál a zpíval
v různých parodických úpravách divadelních her.
Následující dvacetiletí v životě Eduarda Ingriše znamenalo neobyčejně
oslnivou dráhu skladatele, dirigenta a populárního autora operet. Byla
to léta nesmírně plodná, vždyť Ingriš byl postupně angažován na mnoha
známých pražských divadelních scénách, jakými byly například Osvobozené divadlo, Divadlo Járy Kohouta, Tylovo divadlo, Alhambra, Městské
divadlo na Vinohradech, Velká opereta, ale třeba také Stavovské divadlo.
V té době se v pražském rozhlase pravidelně ozývaly i velmi populární
Ingrišovy půlhodinky, v nichž posluchači mohli poslouchat kreace Ingrišova kvarteta nebo skupinu Ingriš Babies. Jeho skladby byly vydávány na
četných gramofonových deskách a populární pražská hvězda napsala
i hudbu k jedenácti krátkým ﬁlmům. Dnes se zdá téměř neuvěřitelné, že
Ingrišova opereta Rozmarné zrcadlo se před válkou v divadélku Alhambra dočkala celkem šestnácti set repríz!
Právě Rozmarné zrcadlo, lehkonohé dílko Eduarda Ingriše, zhlédl
shodou okolností v dobách svého studentského mládí v Praze (dokonce
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hned dvakrát) i pozdější cestovatel Miroslav Zikmund. Tehdy se ovšem
ostýchal slavného skladatele oslovit a určitě ho vůbec nenapadlo, že by
se s ním někdy mohl osobně setkat a že se snad jevištěm tohoto setkání
mohou stát vytoužené končiny Jižní Ameriky.
Přibližně v téže době napsal Eduard Ingriš také na první pohled nenápadnou písničku, která se ovšem okamžitě stala šlágrem a dodnes se
zpívá u táboráků, na chatách, v lesních zákoutích a kolem rybníků – Teskně hučí Niagara. Písnička se určitě stala hitem nejen pro nostalgii, s níž
romanticky a sentimentálně připomínala protektorátním trampům nedosažitelnost vzdálených končin. Je to totiž písnička se silným citovým
nábojem a plná palčivé touhy po svobodě. Pravděpodobně i proto přežila
bez újmy všechna čtyři desetiletí socialistické éry. Ingriš ji složil jaksi mimochodem, ale velmi přesně se treﬁl do tužeb mladých lidí. A protože se
v Niagaře zpívá především o lásce a o romantice dálek, což jsou nepochybně věčné motory většiny mladých srdcí, budou si ji u táboráků zcela
jistě zpívat i budoucí generace.
Eduard Ingriš však nebyl jenom talentovaný skladatel, ale také náruživý
tramp. Už od roku 1939 trávil pravidelně víkendy se svými přáteli v dřevěné
chatičce postavené ve svahu nad vltavskými Svatojánskými proudy. To místo dnes nenávratně zmizelo pod hladinou Slapské přehrady, ale svědectví
o důvěrné atmosféře oněch protektorátních setkání bylo pilným dokumentaristou zaznamenáno na ﬁlmový pás. Koncem války se v Ingrišově „orlím
hnízdě“ nad Vltavou scházela řada mladých lidí – herců, zpěváků, ﬁlmařů – a někteří prý se tu dokonce ukrývali, aby je nacisté neodvlekli do pracovních táborů. Devadesátiletá herečka Zita Kabátová ještě po desítkách
let vzpomínala, jak kamarád Ingriš nad Svatojánskými proudy vyhrával
nejenom na kytaru, ale i na malé přenosné cestovní varhany, jejichž měchy
ovšem rozežraly myši, takže jejich zvuk byl více než „žalostný“.
Mladý tramp byl velmi podnikavý. Pro podobné nadšence, jakým byl
on sám, sestavil ještě v dobách protektorátu dvoudílnou kytarovou školu Veselé učení na kytaru. Lehkonohá múza nebyla ani zdaleka jedinou
vášní tohoto zajímavého chlapce. Když se mu dostala do rukou knížka
Henryho Rittlingera Sjížděl jsem dravé řeky, propadl Eduard naprosto
beznadějně romantice vodáctví a pevně si umínil, že jednou prožije podobné dobrodružství nejlépe na nějaké stejně exotické řece. Krutá léta
války samozřejmě naplnění takových odvážných plánů nepřála, ale když
světový konﬂikt dospěl k jedinému možnému řešení, uvědomil si mladý
tramp, že se mu otevírá svět. V Praze se sice opět začaly hrát jeho slavné
předválečné operety, ale chlapec se srdcem tuláka vycítil, že ve východní
Evropě se kola dějin asi nebudou otáčet směrem, jakým by bylo možné si

106

přát. Sbalil svých pět švestek, do batohu přibalil kameru značky Pathé,
přes ramena si pověsil milovanou kytaru, nasedl do pařížského expresu
a vydal se na západ. Psal se rok 1947.
Eduard Ingriš byl v té době poměrně zámožný muž. Jeho jmění díky
honorářům především ze skladatelské a autorské činnosti převyšovalo
milion korun, ale když před Vánocemi 1947 Ingriš narychlo opouštěl Prahu, povolily mu úřady vyzvednout z jeho konta pouhých padesát dolarů.
Ingrišovi však nic jiného nezbývalo. V Praze začínala být horká půda. Do
deníku si při odjezdu poznamenal hořká slova: „My, skladatelé operetní
hudby, jsme se z úst nových ředitelů kultury dověděli, že náš ,brak‘ a nasládlé melodie sloužily celá léta pouze k ,rajcování buržoazie‘ a že nás
nečeká nic jiného než práce v továrnách.“
Ingriš zamířil do Jižní Ameriky do Buenos Aires, kde měl přítele, který působil jako ředitel opery. Po únorovém puči se však Ingrišův cestovní
pas stal neplatným a slavný pražský skladatel se rázem změnil v psance
bez domova. Zůstal úplně osamocený v půli cesty, bez znalosti řeči, bez
jakékoli podpory materiální a ﬁnanční, bez ochrany úřadů a hlavně bez
potřebných dokumentů. Sen o působení v argentinské opeře se rozplynul
v nenávratnu. Generál Peron neměl důvod vpouštět do své země bezdomovce z komunistického Československa.
Časově omezené brazilské výjezdní vízum vypršelo a nové bylo odmítnuto. Tu se přihlásila vysněná Amazonka, řeka někdejších trampských
blouznění, nesmírný, gigantický a záhadný veletok, jejíž nesčetné zákruty, pralesní meandry, pobřežní mělčiny a bahnité zátoky nabízely ještě
i v polovině civilizovaného 20. století dokonalou možnost nenápadně zmizet z dohledu úřadů.
„Koupil jsem si falešný brazilský pas,“ přiznal ve svém deníku Eduard
Ingriš, „a s tím pasem jsem proplul Amazonkou napříč celou Jižní Amerikou – od oceánu Atlantického až k Paciﬁku. A to bylo velmi nebezpečné,
protože jsem nebyl jediný, komu byl vydán pas na totéž jméno. To jsem se
ale dověděl až po skončení cesty. Byl to nervák a při každé kontrole byla
ve mně malá dušička.“
Rok 1948 ještě neskončil a Ingrišovi se opravdu podařilo po nesmírně
dobrodružném putování zdolat celý jihoamerický kontinent. Na korbě
otřískaného kamionu, který po krkolomných horských cestách převážel
do Peru stavební dřevo, pak překročil nebetyčné Andy, druhé nejvyšší
horstvo na světě. Před zraky vltavského trampa se v té chvíli poprvé objevily nekonečné vody vysněného Tichého oceánu. Byl v Peru, ale vůbec mu
nebylo jasné, co tu vlastně bude dělat. Stále totiž ještě nevlastnil platné
dokumenty a byl zcela bez peněz.
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Eduard Ingriš se spisovatelem Ernestem
Hemingwayem…

…a hollywoodským hercem Johnem
Waynem

V Limě ale tehdy působila nepříliš početná kolonie českých baťovců
a lidé ze Zlína ho umřít nenechali.
Ochotně mu svěřili své děti, aby je vyučoval hudbě, umožnili mu
účast ve světových fotograﬁckých soutěžích (jeho snímky byly otištěny
například v amerických magazínech Time a Life) a nabídli mu také práci
v oblasti průmyslové reklamy. Jednou Ingriše požádala mladá sympatická manželka Tomáše Bati o sérii osobních fotoportrétů. Velmi jí záleželo na odvedené práci. Byla náročná, a proto si Ingriš cenil její pochvaly.
Vyjádřila se totiž, že lepší portréty by nedokázal pořídit žádný ze světových fotografů.
V Peru Ingriš nakonec zůstal skoro patnáct let. Spojil s touto zemí veškeré své aktivity. A nebylo jich málo. Založil zde například České divadlo,
spolupracoval s krajanským klubem Masaryk, vydal dvě gramofonová
alba Písně z Peru, stal se šéfdirigentem Státního symfonického orchestru
v Limě (pro který napsal mimo jiné i symfonii Pod peruánským nebem),
podnikl odvážnou expedici přes Andy, vypravil se k bájnému jezeru Titicaca a na voru sjel divokou řeku Huallagy. Kromě toho stále pilně fotografoval a ﬁlmoval. Jeho kvalit si všimli dokonce v Hollywoodu a nabídli mu
místo poradce při natáčení ﬁlmu Stařec a moře podle slavné novely Ernesta Hemingwaye. Hvězdně obsazený ﬁlm pak získal nominaci na Oscara
a proslulý spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu, se s Eduardem
Ingrišem lidsky velmi sblížil.
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Ernest Hemingway nebyl jedinou velkou osobností uměleckého světa,
kdo pochopil, že „muž z Amazonky“ je člověkem, který stojí za pozornost. V roce 1952 například přiletěl do peruánské džungle k ﬁlmování
jednoho z hollywoodského trháků vlastním letadlem slavný americký
herec John Wayne. Byl to právě Eduard Ingriš, který ho seznámil s jihoamerickou krasavicí Pilar Pallete. Hrál jim při večerních sedánkách na
kytaru a netrvalo dlouho, dočetl se v novinách, že Pilar s Johnem odjeli na
svatební cestu na Havaj.
Někdejší pražský amatérský kameraman pak stačil natočit třináct naprosto profesionálních dokumentárních a čtyři celovečerní ﬁlmy a v Limě
si otevřel soukromý fotograﬁcký ateliér. Právě tady se s ním setkali mladí
cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, kteří ho požádali o laboratorní zpracování svých ﬁlmových a fotograﬁckých materiálů pořízených
při průjezdu napříč Jižní Amerikou. Ingriš jim ochotně vyšel vstříc, a dokonce se s nimi vypravil na téměř zapomenuté ostrovy Las Chinchas, aby
jim v oněch zapadlých končinách pomáhal při namáhavém natáčení přírodních dokumentárních záběrů.
V roce 1954 ale došlo ještě k jednomu – vpravdě osudovému – cestovatelskému setkání.
V té době patřil k nesmírně populárním světovým osobnostem norský
mořeplavec, etnograf a cestovatel Thor Heyerdahl. Eduard Ingriš měl štěstí, že tohoto odvážného muže poznal osobně a velmi ho zaujala originální Heyerdahlova teorie o osídlení Polynésie plavci z Peru. Pražský vodák
a tramp zejména obdivoval zaujetí, s jakým se Heyerdahl pustil do praktického dokazování své teorie. Heyerdahl se totiž rozhodl postavit po vzoru
dávných jihoamerických plavců primitivní balzový vor a s nepočetnou posádkou přeplul půl Paciﬁku z Peru až do Polynésie. Byla to skutečně rázná
odpověď na námitky některých vědců, kteří se jaksi nedokázali smířit s tím,
že důkaz o fungování etnograﬁcké teorie může být podán tak jednoduchým
způsobem. Thor Heyerdahl přitom neudělal nic jiného, než že navrhl svým
odpůrcům, aby udělali totéž, co učinil on. Aby se zbavili předsudků, nasedli
na balzový vor a přepluli půl Paciﬁku, jako to kdysi udělali peruánští indiáni.
Takový nápad se klukovi od Svatojánských proudů ohromně zalíbil.
A tady začíná dobrodružný příběh, který nesporně patří k nejzajímavějším kapitolám v dějinách českého a moravského cestovatelství druhé
poloviny 20. století. Příběh, který byl málem zapomenut, protože mu doba
nepřála. Příběh, jehož jednotlivé kapitoly by vydaly na román.
Eduard Ingriš miloval dobrodružství a jako vnímavý muž pochopil, že
romantické snažení norského mořeplavce potřebuje kamarádskou podporu. Rozhodl se pro rázný čin. Kluk, který vyrostl jako vodák na českých
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řekách, se nemusel dlouho rozmýšlet: postaví vor
jako Heyerdahl a vydá se na
moře.
A tak se poprvé v našem
vyprávění objevuje zvláštní
slovo „kantuta“. Je to poetický název sytě červené peruánské květiny, která byla
pro Inky symbolem nesmrtelnosti. Právě jméno Kantuta dal Eduard Ingriš balzovému voru, který postavil
na tichomořském pobřeží
podle Heyerdahlova vzoru.
Eduard Ingriš na voru Kantuta I
Český mořeplavec se
dokonce rozhodl Heyerdahlův nápad prohloubit – pojal myšlenku dopravit na palubě Kantuty k exotickým ostrovům posledního ráje potomky Inků. Jako zkušený
režisér věděl, že každý ﬁlmový příběh musí mít svého hrdinu. A tak se
vypravil vysoko do And a přemluvil tam žijící kečuánskou krásku Natalii Mazuelos, aby se spolu s dalšími čtyřmi členy posádky vydala na
nebezpečnou plavbu. Natalie to skutečně udělala, aniž vlastně tušila,
co ji čeká. Moře předtím nikdy neviděla. Kromě Natalie tvořili posádku
ještě Holanďan Andy Rost, Argentinec Joaquin Guerrero, samozřejmě
Eduard Ingriš a jeho český kamarád Mirko Gurecký.
Peruánský tisk věnoval Kantutě velkou pozornost. Vratký balzový vor
však bohužel nestačil vyplout na vody Tichého oceánu už v březnu – jak
Ingriš původně plánoval – ale až v prosinci 1955. Bylo to příliš pozdě – původně příznivé plavební podmínky se jako vždy v zimním období podstatně změnily a silný Humboldtův proud, na jehož pomoc plavci spoléhali,
začal unášet plavidlo příliš na sever – mimo plánovanou trasu.
Zpočátku se zdálo, že se nic zvlášť tragického nestane. Pak se ale
Kantuta dostala poblíž rovníku do obrovského vodního víru, který měl
v průměru skoro tisíc kilometrů. V dobách plachetnic byly tyto tzv. dolldrums námořníky považovány za smrtící nebezpečí. Pokud nefoukal vítr,
nedokázalo plavidla poháněná pouze plachtami z hrozného sevření nic
vyprostit – vodní vír byl příliš silný.
Celých 47 dní se posádka Kantuty pokoušela z pasti dostat. Pevnina
byla daleko a nikdo na souši o jejich tragickém postavení nevěděl, protože
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Posádka Kantuty I

na palubě přestala fungovat vysílačka. V takřka bezvýchodné situaci jeden z členů posádky ve strachu ze smrti hladem takřka zešílel a pokusil
se posádku postřílet. Eduard Ingriš mu naštěstí v poslední chvíli stačil
revolver vytrhnout z ruky a hodit jej do moře.
Zubožené posádce docházely zásoby jídla i vody, ale pak se stal zázrak.
Vysílačku se podařilo na chvíli oživit a telegraﬁsta vyslal do éteru signál
SOS. Zpráva byla kupodivu zachycena, předána dál, a dokonce se dostala
až na stůl panamského prezidenta, který o pomoc požádal amerického
prezidenta Dwighta Eisenhowera. Okamžitě byla vyhlášena pátrací akce,
jež trvala plných devět dní. Vor se mezitím v rovníkových vodách málem
potopil, ale nakonec byla jeho zcela vysílená posádka zachráněna námořníky amerického válečného křižníku Rehoboth.
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Plavba Kantuty trvala celkem 92 dní, z čehož skoro polovinu času strávili vyhladovělí plavci beznadějným kroužením v gigantickém vodním
víru.
Ingriš byl pochopitelně zklamán. Vždyť se mu teorii Thora Heyerdahla
potvrdit nepodařilo a Eduard nedokončil ani ﬁlm, který v průběhu celé
plavby pilně natáčel. Dokončit ho ostatně ani nemohl, protože lodní pytel
s velkým množstvím exponovaného materiálu nešťastně spadl do moře,
když američtí námořníci vytahovali polorozpadlý vor na palubu záchranného plavidla. Museli přitom Eduarda ze všech sil držet, aby se za ztraceným pokladem nevrhl do rozbouřených vln. Je jasné, že pro Hollywood
plánovaný dokument o neobyčejné cestě dcery Inků Natalie Mazuelos
z peruánských And do Polynésie za těchto okolností jaksi ztratil pointu.
Ingrišovi bylo v době záchranné akce už padesát let. Mnohý na jeho
místě by si řekl, že oceán je krutý a že ne všechno se zkrátka v životě
podaří. Návrat voru Kantuta do Peru však proběhl před zraky široké veřejnosti s tak obrovskou publicitou, že ji pražský tramp nemohl pochopit
jinak než jako závazek podniknout v Heyerdahlově zájmu nějaký nový pokus. Vždyť ve světových novinách a časopisech se po celé týdny neustále
psalo o osudech posádky Kantuty, přičemž novináři neopomínali zdůrazňovat, že vědecká teorie o osídlení Polynésie nebyla dokázána.
Neuplynuly ani tři roky a Eduard Ingriš napsal v dopise jednomu ze
svých kamarádů: „Možná že Ti bude divné, proč asi podnikám cestu podruhé? Je pro to mnoho důvodů. Jednak důvodů ﬁnančních: ﬁlm je necelý. A pak: spojil jsem se před dvěma lety s francouzským vědcem Erikem
von Bisshopem. Jeho osobní hypotéza o osídlení ostrovů polynéských byla
v rozporu s teorií Heyerdahlovou. Bisshop se vracel novým vorem zpět na
Polynésii a utopil se. Jeho vor byl ovšem špatně zkonstruován – což byl
vlastně důvod, proč jsem s ním nejel, neboť se mi nic nelíbil. Byl jsem vůbec v rozporu s ním v mnoha věcech…“
To už Ingriš stavěl vor nový. Opět z balsy a opět ve znamení životodárného rudého inckého květu. Nové plavidlo bylo totiž opět pojmenováno
Kantuta, ovšem Kantuta II. A Ingriš pevně věřil, že režné plachty primitivního plavidla tentokrát opravdu pomohou odvážnou posádku dopravit
až na Tahiti.
Kečuánská kráska Natálie Mazuelos již ale členkou posádky Kantuty
II nebyla. V té době se totiž pilně připravovala na dráhu hollywoodské
hvězdy, kterou nastartovala právě první plavba Kantuty. Američtí producenti byli uchváceni její krásou, a tak Natálie v průběhu příštích let natočila v Hollywoodu hned několik kasovních trháků. Exotický půvab jihoamerických krásek v té době diváky z celého světa velmi okouzloval.
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A změnilo se ještě něco. Peruánské úřady ztratily zájem o podporu
riskantních námořních pokusů, jejichž počet v průběhu let neúměrně
narostl. Na oceán se totiž vydávala spousta různých dobrodruhů, jejichž
nadšení mnohonásobně převyšovalo jejich námořnické umění. Pobřežní stráž byla stále častěji nucena zachraňovat nerozvážné trosečníky a to
stálo spousty peněz. A tak sice Kantuta II (délka 8 metrů, šířka 5 metrů)
už několik týdnů kotvila v přístavu Callao, ale její kapitán Eduard Ingriš
povolení k plavbě stále ještě v kapse neměl.
Ingriš obětoval stavbě Kantuty II nejenom veškerý čas, síly a řemeslnické umění, ale také všechny své úspory. Aby získal peníze, založil si
půjčovnu ﬁlmů, organizoval desítky přednášek po celé zemi a do úmoru
fotografoval. Nakonec to ale byla opět hudba, která mu pomohla zajistit
potřebné prostředky. Stále ještě totiž vedl peruánský státní symfonický
orchestr v Limě. Na jeden z koncertů se přišel podívat i prezident Manuel Prado a vystoupení hudebníků vedených Ingrišem ho okouzlilo. A tak
Ingriše napadlo požádat o povolení k vyplutí Kantuty II na širé moře přímo nejvyšší peruánskou politickou osobnost. Po Pradově intervenci u přístavních orgánů v Callau se potřebné razítko skutečně na plavebních dokumentech ocitlo.
Kantuta II vyplula na moře 12. dubna 1959. Na palubě voru byli tentokrát pouze čtyři muži. Kapitánem byl samozřejmě opět Eduard Ingriš,
dále jeho věrný přítel z první expedice Joaquin Guerrero, navigátor Jaime
Toledo a konečně radiotelegraﬁsta Jose Matous. Na palubě se nacházela i papouščí dáma Lorita, která nahradila svou předchůdkyni Chiquitu,
kterou Ingriš už před třemi roky věnoval panamskému prezidentovi jako
dárek za pomoc při záchraně Kantuty I.
Slavnostní křest nového voru provedla starobylým nápojem Inků –
chichou – přítelkyně peruánské Miss Universe Gladys Zenderová. Pozoruhodné události v přístavu přihlížely tisícové davy zvědavců a početné
houfy novinářů. Fotografové se mohli přetrhnout, aby zachytili scény, které – jak doufali – dobře zpeněží, až vor v moři ztroskotá a posádka zmizí
v útrobách žraloků.
Byly tři hodiny odpoledne, když se Kantuta II tažená válečným křižníkem, konečně dostala na širé moře. Repríza velikého dobrodružství mohla začít.
Navigátora Toleda okamžitě postihla mořská nemoc a záhy začali zvracet i ostatní muži na palubě. To by však nebylo to nejhorší. Méně
zkušeným členům posádky spíše začala nahánět hrůzu skutečnost, že
se těžký vor zmítá ve vlnách všemi směry a začíná se znovu odchylovat
z Humboldtova proudu. To mohlo znamenat veliké nebezpečí opakování
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tragédie Kantuty I. Kapitán
Ingriš však byl pevně přesvědčen, že vor pluje správně a nenechal se ničím
zviklat. Vždycky, když se
spory vyhrotily a muži na palubě se začali hádat, posadil
se na příď voru, zahleděl se
k obzoru, vzal do rukou otlučenou kytaru a začal zpívat.
Celé dny kroužila kolem
vratkého voru hejna žraloků. Posádka se jich příliš neobávala, protože na palubě
byla v bezpečí, ale dravci se
stávali stále nepříjemnějšími, protože nenasytně kradli
z udic každou rybu, kterou
Dva, kteří dopluli: Eduard Ingriš (vlevo)
se námořníkům podařilo
a Joaquin Guerrero, v pozadí Kantuta
chytit. Nezbývalo tedy než
se obejít bez rybích úlovků
a začít konzumovat snadno ulovitelné žraloky, jejichž maso ovšem není
příliš chutné.
Slunné dny se střídaly s bouřlivými a Kantuta II hnána plachtami
a mořským proudem pomalu mířila k Polynésii. Před tisíci lety – v časech
Inků – Humboldtův proud sice ještě neměl své jméno, ale i tehdejší plavci
dobře znali jeho sílu. Dávno před Kantutou II prý směřovaly balsové vory
daleko na západ a kolébaly se na vlnách stejně neobratně jako plavidlo
českého dobrodruha. Když se strhla bouře a vlny se valily vysoko přes
palubu, nakláněl se vor třeba i o pětačtyřicet stupňů.
Pětašedesátého dne plavby poctila palubu Kantuty II milá návštěva – mořský pták. Chvíli kroužil kolem stěžně, ale pak unaveně usedl na
zádi. Muži si všimli, že má pouze jednu nohu, tu druhou mu pravděpodobně ukousl žralok. Host byl náležitě přivítán a samozřejmě ošetřen.
V jednotvárném toku dní se stal pro posádku milým rozptýlením, ale na
palubě pobyl jenom krátce. Bylo totiž nemožné zajistit mu dostatek potřebné potravy v podobě malých rybiček, a protože mořský letec nebyl
schopen nic jiného konzumovat, muži se s ním museli rozloučit.
Po třech měsících měla za sebou posádka šest a půl tisíce kilometrů náročné plavby. To už na stěžni vlála francouzská vlajka, protože
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Kantuta II vplula do francouzských výsostných vod. Ale poklidné týdny
kupodivu vystřídala nervozita. Zejména radiotelegraﬁsta José se začal
chovat velmi podivně. Když se totiž na dohled přiblížily první z neobydlených tichomořských ostrůvků, začal se třást na celém těle hrůzou při
pomyšlení, že vor snad narazí na nebezpečné korálové útesy. Znal přece
nešťastný osud Erika von Bisshopa, jehož plavba skončila tragédií – špatně odhadl své možnosti, narazil na nízké útesy, po ztroskotání voru nedokázal doplavat ke břehu a oceán ho připravil o život.
Zpočátku se zdálo, že stoupající napětí bude možné korigovat. Pak ale
dostaly události na palubě dramatický spád. Eduard Ingriš o tom napsal
do svého deníku:
„José zaměřil svou popudlivost zejména na mou osobu. Ve své nenávisti šel tak daleko, že se mě pokoušel odstranit přimícháváním rozmačkaných skleněných ampulek do jídla, když na něj přišla řada s kuchařením.
Nebýt věrného Joaquina, který mě včas na podivné chování nešťastného
Josého upozornil, nevím, zda bych vůbec psal tyto řádky…“
Soužití na voru o několika čtverečných metrech se pro rozhádané
plavce stalo takřka nemožným. Situaci nakonec vyřešil sám José. Jednoho dne požádal Eduarda o svolení půjčit si gumový člun a spolu s Jaimem
prozkoumat nedaleký zelený ostrůvek. Oba slíbili, že zpátky přivezou pitnou vodu a čerstvé ovoce. Protože se obojího na Kantutě II po mnohaměsíční plavbě nedostávalo, kapitán jejich nápad vřele přivítal. Netušil však,
že oba muži chystají něco jiného.
José s Jaimem svým kamarádům vesele zamávali (Eduard tuto scénu dokonce zvěčnil na ﬁlm) a odpluli, aby se již nikdy nevrátili. Nechali
zkrátka své kolegy napospas oceánu a vůbec jim nevadilo, že spolu s nimi
zmizel z paluby Kantuty II i jediný záchranný člun, který měla do té doby
posádka k dispozici.
Zbývající dva muži tak byli odkázáni jenom na své síly a museli se smířit s naprosto nejistým osudem. Vor se přece nedal zastavit. Na palubě
zbyly pouhé čtyři ruce a plachty své rozměry nezmenšily.
Nekonečné dny a noci bojovali zbývající plavci s mořem. Ingriš věděl,
že vor Kon-Tiki Thora Heyerdahla havaroval na korálovém rifu ostrova
Raroia, ale Kantuta II tuto výspu minula bez možnosti přistát a pokračovala dále na západ. Kapitán ani jeho pomocník netušili, jakou pointu
jejich příběhu oceán připraví.
Rychlost Humboltova proudu v těchto místech převyšovala čtyři uzly.
Občas se před nimi objevil nějaký malý ostrůvek, ale jakmile vor místo
minul, nebylo možné vrátit se zpět. Pohybovali se sice v oblasti tahitských
ostrovů, ale přistát na nich nedokázali. Navíc přišel strašlivý cyklon, který
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řádil tři dny. Když bouře utichla, pomodlili se oba vyčerpaní plavci k patronce Tichého oceánu Santa Rose a Eduarda nenapadlo nic jiného než
mořským bohům poděkovat tím, že prohrábl struny své kytary a zazpíval
jednu ze svých písniček.
Nakonec zůstalo Tahiti daleko za nimi a Kantuta II se ocitla poblíž
posledního korálového atolu Matahiva. Tento ostrůvek pro ně znamenal
naprosto poslední naději. Pokud se jim nepodaří přistát ani tentokrát, pohltí je oceán navždy.
Kapitán spolu se svým jediným plavčíkem namířili kormidlo přímo
k běsnícím vlnám. Zdálo se to být naprostou sebevraždou. Ale Kantuta II
se kupodivu v rozbouřených vodách zhoupla jako nějaká dětská hračka,
zvedla se přes ostré korálové útesy a vlny Tichého oceánu ji měkce posadily dovnitř atolu.
Voda kolem rozpadajícího se plavidla divoce vířila a Eduardovi nezbylo
než se vrhnout do zpěněných vln a doplavat ke břehu. Přes veliké vlnobití
se mu to nakonec podařilo, ale Joaquina nikde neviděl. Až po chvíli objevil jeho bezvládné tělo zmítat se ve vlnách. S posledními silami je vytáhl
na břeh a umělým dýcháním přivedl svého kamaráda k životu. Vůbec si
nepamatoval, jak dlouho tohle všechno trvalo.
Chvíli pak seděli vedle sebe, vyčerpaně oddechovali a mlčky pozorovali
rozbouřený oceán. Vůbec jim nepřišlo na mysl, že právě potvrdili teorii
Thora Heyerdahla. Bylo 11. srpna 1959, jedenáct hodin dopoledne.
Korálový ostrůvek Matahiva je nejzápadnější výspou souostroví Tuamotu. Měří na délku pět mil a na šířku tři. Byl objeven už v roce 1820, ale
nikdy na něm nežili žádní lidé. Eduard a jeho kamarád si tuto informaci
přečetli v promočené námořní příručce z roku 1946, kterou náhodou vylovili z trosek voru. Po 122 dnech plavby měli sice pod nohama pevnou
půdu, ale také chmurnou vyhlídku, že jim nezbude nic jiného než žít řadu
měsíců – než je někdo objeví – jako Robinson s Pátkem.
Ohmataná plavební příručka naštěstí pravdu neměla. Po několika
dnech se totiž trosečníci setkali se třemi vystrašenými domorodci, kteří nevěřili vlastním očím, když před sebou spatřili dva otrhané bělochy
připravující v primitivním kotlíku na ohni kokosovou polévku. Nedovedli
pochopit, jak se těmto vousatým mužům podařilo přeplavat na primitivním voru vzdálenost deset tisíc kilometrů z Jižní Ameriky až k jejich ostrovnímu domovu.
Naložili trosečníky do pirog a zavezli je do vesničky na konci vnitřní
laguny. Oběma mořeplavcům se tu dostalo bouřlivého přivítání. Místní
stařešina pronesl oslavnou řeč, podle staré polynéské tradice je pokřtil
tahitskými jmény a dal jim k dispozici dvě nejkrásnější dívky z vesnice.
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