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S/Y Niké
Délka: 7,42 m
Šířka: 2,13 m
Délka vodorysky: 6 m
Ponor: 1,35 m
Výtlak: 1,686 t
Balast: 0,6 t
Typ takeláže: Yawl, Cutter
Plocha oplachtění: 23,14 m2
Materiál trupu: modřín, dub,
letecká vodovzdorná
překližka,
G. R. P.
Počet kajut: 1
Počet lůžek: 4
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Křest Niké, štěrkovna Kališčok 1971

RICHARD
KONKOLSKI
Niké na mořích
a oceánech

1972–1975
Plymouth – Newport – New York – Bermuda – Portoriko – Dominikánská republika – Panama – Taboga – Kokosový ostrov – Galapágy – Francouzská Polynésie (Markézy – Tuamotu – Tahiti – Moorea) – Cookovy ostrovy – Nová
Kaledonie – Austrálie (od Townsville po Darwin) – Indonésie (Timor – Bali) –
Kokosové ostrovy – Rodrigues – Mauritius – Madagaskar – JAR (Durban –
Port Elizabeth – Kapské Město) – Svatá Helena – Ascension – Plymouth
Loď byla zhotovena z modřínu, leteckých překližek a laminátu se skelným
tkanivem. Původní polské plány Ing. Milevského na šestapůlmetrovou
Zoszku jsem přepracoval tak, aby Niké splnila podmínky pro start v sólo závodě přes Atlantik – OSTAR 1972. Pro získání samořiditelností byl zvolen typ
lodě yawl. Niké byla postavena svépomocí v Bohumíně a na vodu spuštěna
v roce 1971. Během plavby kolem světa byla takeláž pozměněna na cuttrový
typ a bezanový stěžeň byl odstraněn pro vylepšení plavby na vítr. Pro start
v závodě OSTAR 1976 byla loď odlehčena odstraněním části zabudovaného
interiéru. Rovněž byl nainstalován jednoválcový dieselový motor, hlavně pro
výrobu elektrického proudu. Také byla zajištěna nepotopitelnost lodě vyplněním volného prostoru lodního trupu polystyrénem.
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S/Y Niké II, Niké III,
Declaration of
Independence,
Niké IV
Délka: 13,40 m
Šířka: 4 m
Délka vodorysky: 10,92 m
Ponor: 2,25 m
Výtlak: 13,5 t
Balast: 5 t
Plocha oplachtění: 86 m²
Typ takeláže: Cutter
Materiál trupu: G. R. P., Airex
Foam, Kewlar 49
Počet kajut: 4
Počet lůžek: 11
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Vyhraný start prvního BOC, 1982

1979–1987
Základem druhé, větší Niké byly plány Polské jachtařské loděnice ve Štětíně
pro loď typu Cetus, určené pro mezinárodní prestižní závod Admiral Cup.
Lodní trup sendvičové konstrukce s použitím Airexu a Kevlaru byl přizpůsoben požadavkům pro start v závodě OSTAR 1980. Interiér, oplachtění a celou
řadu detailů jsem však projektoval sám. Lodní trup a interiér postavily polské
loděnice, naprostá většina detailů však byla zrealizována svépomocí. Niké II
byla spuštěna na vodu v roce 1979 ve Štětíně.
Během závodu Parmelia Race byly svépomocí provedeny menší úpravy pro vylepšení lodě pro OSTAR 1980. Po návratu ze závodu jsem Niké II
kompletně přestavěl pro účast v prvním sólo závodě kolem světa The BOC
Challenge 1982. Zásadní změny se týkaly interiéru, umístění motoru, nádrží a veškerých vnitřních instalací. Byl přepracován plán paluby, kdy se provedlo zabudování dvou uzamykatelných prostorů pro uskladňování předních
plachet. Vytvořili jsme uzamykatelnou nadstavbu, ve které bylo umístěno
ovládání lodě a navigační potřeby. Na místo původního plytkého kokpitu
pro mnohačlennou posádku přišel úzký a hluboký, pro bezpečnější plavbu
v bouřlivých oblastech jižních zeměpisných šířek. Bylo pozměněno kormidlo
a takeláž, včetně umístění stěžně. Změny proběhly v takovém rozsahu, že by
Niké II nerozpoznala ani posádka, která na ní plula v závodě Parmelia Race.
Loď pak byla během závodu přejmenována na Niké III.
V roce 1985 byla Niké III přestavěna dle požadavků organizátorů závodu
BOC Challenge 1986. Změnami prošla takeláž, hydraulika s autokormidly,
elektroinstalace, byly zabudovány vodotěsné přepážky, změnilo se umístění antén pro dálkovou a satelitní komunikaci a byla provedena řada dalších
změn. Rovněž na zádi přibylo samostatné sekundární kormidlo s autopilotním ovládáním a konstrukce pro upevnění řady zařízení, hlavně pro účely
navigace a komunikace. Pro závod byla loď přejmenována na Declaration of
Independence – Prohlášení nezávislosti.
Po závodě BOC Challenge 1986 byla loď ve velké míře přestavěna pro
turistické potřeby a přejmenována na Niké IV.

Svou jachtařskou činnost bych rozdělil na několik samostatných období, která na sebe navazovala. Každé další mělo vyšší cíle a čerpalo ze zkušenosti
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předcházející doby. I má pracovní činnost měla ohromný a nepostradatelný
vliv na dosažení sportovních úspěchů.
Zájem o vodu se u mne zrodil již v době, kdy mé klukovské výpravy směřovaly k nedaleké řece Olši, Odře nebo Ostravici a k nespočetnému množství
rybníků v okolí rodiště. S tím byla spojena stavba klukovských plavidel i lodních modelů. Literatura s námořní tematikou pak nasměrovala můj zájem
k moři.
Měl jsem rád přírodu, chtěl jsem být lesníkem, ale skončil jsem u stavařiny. Vyučil jsem se zedníkem, udělal průmyslovku a během vojenské služby
pak dálkově dvouletou nadstavbu nejnovější stavební technologie a techniky.
Později jsem byl přijat na vysokou školu, dal jsem však přednost studiu námořní vědy v Polsku.
Stavařina mi dala ochutnat vše, co jen mohla nabídnout. Podílel jsem
se na výrobě těžkých panelů pro průmyslové stavby, na údržbě průmyslových objektů. Na projektové činnosti i na investiční výstavbě od železničního
svršku přes silnice po kotelnu s výrobou dvaceti tun páry hodinově a konče
třeba osmdesátimetrovým komínem. Projektováním a stavebním dozorem
rodinných domků jsem si přivydělával na hrazení svých jachtařských potřeb.
Znalost stavební mechaniky spolu s lodní modelářskou praxí mi dovolila
vyprojektovat a postavit nejen mé lodě pro okruhový jachting, ale pomohla
i při projekci Niké a Niké II, při jejich stavbě a pozdějších úpravách.
Stavařská činnost mi také pomáhala hradit náklady během plaveb.
V Newportu jsem zrekonstruoval střechu a kuchyň, v Austrálii jsem postavil
rodinný domek a malý obchůdek a v Jižní Africe pak větší rodinný dům. Dům
z tvárnic jsem také postavil náčelníkovi na ostrovech Tuamotu, to však byla
jen zábava a odměna za jejich pohostinství.
Také jsem cestou opravoval lodě jiných, montoval televizní antény na střechách australských domů nebo pracoval jako řezník tři měsíce v New Yorku.
Jachtařské základy v aerodynamice, hydrodynamice, závodních pravidlech a taktice a také v údržbě plachet a lodí a ve veslování jsem získal ve
svém mateřském jachetním oddíle TJ ŽD Bohumín. Ten patřil mezi přední
oddíly v republice a byl nejlepším ve vedení mládeže. Starší členové nám předávali cenné zkušeností i mimo závodní sezonu, kdy minimálně jednou týdně
pořádali školení na různá témata.
Má činnost v okruhovém jachtingu trvala deset let, od roku 1959. Hned
v prvním roce dorosteneckého závodění jsem získal I. výkonnostní třídu
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Niké se zrodila ve sklepě bohumínského
paneláku, 1968

Stavba Niké, Lachema 1970

Potupná cesta k moři na korbě
náklaďáku, 1971

a stejně tak, když jsem přešel mezi dospělé. Pravidelně jsem držel přebornické tituly v okrese i kraji ve dvou třídách po celou dobu této činnosti. Na
mistrovství republiky jsem končíval mezi třetím a desátým místem. Tam byl
povětšinou můj výkon ovlivněn „studentskou nemocí“ – nedostatkem ﬁnancí
na lepší vybavení.
Později jsem začal přebírat povinnosti svých klubových mentorů. Udělal
jsem si kurz sudího III. třídy a později kurz a zkoušky na trenéra. Ten jsem
pak vylepšil na druhou třídu. Začal jsem přednášet teorii jachtingu oddílovým
druhům, pak i organizovat okruhový jachting jako předseda okresní a krajské
jachtařské sekce. Tato činnost mne pak uvedla do předsednictva okresního
výboru tělovýchovy v Karviné, v roce 1969 do předsednictva Českého svazu
jachtingu a Komise námořního jachtingu v Praze.
Poznání a praxe ve funkcionářské činnosti mi později značně pomohly
při zajišťování a organizování mých námořních plaveb a hlavně s překonáváním byrokracie ústředních orgánů jachetního sportu. Měl jsem z ní i osobní
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Uvítání v Polsku, 1975

Zdravím
Bohumín od
protinožců,
1973
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Řezníkem v New Yorku, 1972

sebeuspokojení. Zavedl jsem na kraji lodní třídu mládeže Kadety, založil
komisi námořního jachtingu v kraji, vyprojektoval loděnici pro svůj oddíl
v hodnotě několika milionů, sehnal na ni peníze a zorganizoval její výstavbu.
Podobně jsem pro své spoluobčany vybudoval přírodní koupaliště, tábor mládeže a řadu jiných staveb v brigádnických akcích „Z“.
Při tom všem jsem začal sjíždět naše řeky jako Ostravici, Lužnici, Vltavu
a Hron s Dunajem. To mi však nestačilo a začal jsem se ohlížet po větší vodní
ploše.
Období námořních plaveb na studeném a bouřlivém Baltském moři začalo v roce 1966 a v podstatě skončilo až v roce 1977, dva roky po mé první sólo
plavbě kolem světa, kdy jsem na polské jachtě Polonez, se kterou Krzysztof
Baranowski sám obeplul svět, vystartoval v závodě osamělých mořeplavců ze
Svinoústí kolem dánského Bornholmu zpět do Polska.
Vše začalo v roce 1966 jachtařským školením v Boškově nedaleko Lešna
a pak výpravou k Baltu. Tehdy jsem ve svých dvaceti třech létech poprvé uviděl moře. Za další čtyři roky jsem ho ale prokřižoval všemi směry. Prostřednictvím různých školení jsem prošel všemi námořními stupni a během sedmi
plaveb jsem získal dostatek námořní praxe ke složení kapitánských zkoušek.
Jako kapitán jsem se se smíchanou polsko-českou posádkou zúčastnil i dvou
námořních závodů a domů si přivezl trofeje za třetí a první místo. V kapse
jsem měl i diplom instruktora námořního jachtingu.
Tehdy jsem měl plán postavit si malou námořní plachetnici a již jsem na
její stavbu sušil dřevo. Tento záměr se však brzy proměnil v úmysl vystartovat
v sólo závodě přes Atlantik – OSTAR 1972.
Plavby na první Niké začaly jejím zrozením ve sklepě paneláku, dokončením v opuštěné hale bohumínské chemičky a křtem v roce 1971 na štěrkovně
Kališčok, jen padesát metrů vzdálené od břehů řeky Odry.
Niké to měla k moři daleko. Tam i zpět do domovského přístavu Bohumín
se musela nechat vždy potupně přepravovat na korbě náklaďáku. Její kýl se
dotkl poprvé mořské vody v roce 1971 v jachtařském přístavu Pogoň ve Štětíně, kde jsem si zřídil základnu pro své námořní výpravy.
Její zkušební plavba s četnými zastávkami vedla trasou ze Štětína kolem Dánska do norského Sandefjordu a pak Severním mořem přes ostrov
Helgoland a Kielský kanál zpět na Pogoň. Trasu téměř 1 400 mil jsem uplul
s posádkou ve složení Mirka Konkolská, Jirka Vrožina a Láďa Měkýš, který mi nejvíce ze všech pomáhal se stavbou Niké. Niké se dobře osvědčila
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a během plavby jsme natočili vůbec první dokumentární ﬁlmy pro televizi
v Ostravě.
O týden později jsem vyplul sám na nezbytnou nominační plavbu podobnou trasou ze Štětína úžinami Kattegatu a Skagerraku až k norským břehům,
pak přes Severní moře k břehům Anglie a zpět přes Kielský kanál do Štětína.
Byla to má první osamělá plavba a byla téměř 1 700 mil dlouhá. Tím jsem splnil podmínky pro účast v sólo závodě přes Atlantik a po transportu Niké do
Bohumína jsem ji mohl přes zimní období připravit na start závodu.
K ostatním posádkovým plavbám na první Niké patří tisíc mil dlouhá
plavba na start závodu OSTAR 1972, spolu s Mirkou a Jirkou Vrožinou z polského přístavu Štětín do anglického Plymouthu.
V roce 1975 jsem po uzavření své první sólo plavby kolem světa v Plymouthu vykonal podobnou plavbu jen s Mirkou, ale opačným směrem.
V roce 1976 jsem pak na Niké plul na start závodu OSTAR 1976 spolu
s Láďou Měkýšem a Karlem Stanovským. Tentokráte byla Niké pro různé
komplikace transportována do německého přístavu Hamburk, čímž se plavba
na start zkrátila na 800 mil.
V témže roce po ukončení závodu OSTAR 1976 jsem se vracel domů
z USA s Karlem Stanovským. Naše trasa vedla na sever z Newportu podél
pobřeží USA a Kanady až do přístavu Saint Johns na Newfoundlandu. Pak
jsme přelétli Atlantik na Azory a dále přes Biskajskou zátoku do Hamburku.
Tato má poslední plavba na Niké byla 5 000 mil dlouhá.
Po plavbě byla Niké transportována do investičního skladu Železáren
a drátoven Bohumín a později prodána do soukromých rukou. Parta jachtařů
Niké zprovoznila a organizovala nájemné plavby na Jaderském moři. Tam
Niké ztroskotala, později byla převezena do České republiky, kde řadu let
stála rozbitá ve stodole. Nakonec ji získal Český svaz jachtingu, zrenovoval
a vystavil u klubovny Českého Yacht Klubu v Praze. Před osmi lety Niké odkoupilo Národní technické muzeum v Praze a uložilo do depozitáře. Má být
vystavena veřejnosti v druhé polovině roku 2017.
Má účast v sólo závodech přes Atlantik začala v roce 1972. Závod se pořádá každé čtyři roky, vždy v roce olympiády. Pravidla i trasa jsou jednoduché.
Start v anglickém přístavu Plymouth, cíl v americkém Newportu. Každý závodník musí plout sám jen pod plachtami s využitím přírodních sil a nesmí
přijmout žádnou vnější pomoc. Trasa však vede Severním Atlantikem proti
směru Golfského proudu a proti převládajícím směrům větru. V době závodu

26

vzniká nebezpečí srážky s driftujícími ledovci, které se uvolňují u Labradoru
a které snáší Labradorský proud přímo do trasy závodu. U břehů amerického
kontinentu plavbu ztěžují velmi časté a husté mlhy. Samotný Atlantik je v této
části značně bouřlivý. Závodu jsem se zúčastnil třikrát.
Poprvé jsem vystartoval v roce 1972. Sedm metrů čtyřicet dlouhá Niké
byla druhým nejmenším plavidlem na startu. Největší loď měřila 40 metrů.
Neměl jsem valuty a musel jsem si vézt zásoby na osm měsíců. Přetížená Niké
ztratila v bouři stěžeň, dostal jsem se zpět bez cizí pomoci a po získání nového
stěžně jsem opět vystartoval.
Nehodou jsem ztratil dvanáct dnů, ale do cíle jsem dorazil na poslední
chvíli v omezeném čase 60 dnů na 41. místě ze šedesáti startujících lodí a na
7. místě po handicapovém přepočtu. Po závodě jsem pak pokračoval ve své
první sólo plavbě kolem světa.
Start jsem opakoval na stejné Niké za čtyři roky v roce 1976. Tehdy se do
závodu přihlásilo 125 lodí. Ta nejdelší měřila 72 metrů, přičemž rychlost lodě
roste úměrně s její délkou. Atlantik byl neobyčejně rozdivočelý šesti po sobě
jdoucími bouřemi. Šest lodí se potopilo a dva závodníci zahynuli. Niké zakončila závod na druhém místě v handicapovém hodnocení. Zpáteční plavbu
domů jsem uskutečnil s Karlem Stanovským.
Potřetí jsem startoval v závodě v roce 1980 na nově postavené Niké II.
Tentokráte byly lodě rozděleny do třech tříd podle jejich délky. Neobvyklé
počasí se slabým východním větrem po dobu deseti dnů zvýhodnilo lehké vícetrupé lodě (jako katamarány a trimarany) a moderní hydrovznášedla. Niké
II překonala Atlantik za rekordních 21 dnů. Tímto časem by vyhrála všechny
předcházející závody, musela se však spokojit se čtvrtým místem. Do Polska
jsem se vracel s Mirkou a Ríšou 4 500 mil dlouhou trasou přes Azory, Portugalsko a Španělsko.
První ze třech sólo plaveb kolem světa jsem uskutečnil na malé Niké v létech 1972 až 1975. V USA jsem využil pozdního dojezdu do cíle po zlomení
stěžně během závodu OSTAR 1972 jako výmluvu. Sdělil jsem, že se nemohu
vracet domů v období hurikánů, a obdržel jsem souhlas k šestiměsíční plavbě
domů trasou pasátů kolem světa. Plavba, během které jsem navštívil přes čtyřicet zemí, se prodloužila na tři roky a byla dlouhá téměř 34 000 námořních
mil.
Niké byla tehdy druhým nejmenším plavidlem na světě, jež takovou
plavbu ukončilo, a já prvním Čechoslovákem, třetím Slovanem a prvním
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suchozemcem. Během plavby jsem vydal tři knihy a publikoval stovky novinových reportáží a desítky rozhlasových zpráv a televizních dokumentů. Sólo
plavbu jsem začal a ukončil v anglickém přístavu Plymouth a trasa závodu
OSTAR 1972 byla její součástí. Do Polska, kde mne čekalo neobyčejně vřelé
přivítání několikatisícového davu Poláků, jsem doplul s Mirkou.
Mou druhou sólo plavbou kolem světa byla účast v prvním čtyřetapovém závodě kolem světa – The BOC Challenge 1982. Trasa vedla z Newportu přes Kapské Město, Sydney a Rio de Janeiro zpět do Newportu. Byl jsem
spoluzakladatelem této události, ale vedení jachtingu v Praze mi zakázalo
účast. Tak jsem odjel na start bez patřičných dokladů a pro jistotu si vzal
s sebou Mirku i Ríšu.
V Polsku panovalo stanné právo a příprava na závod byla velmi komplikovaná. Plavbu na start, 6 000 mil dlouhou z Polska do Newportu, s námi vykonal polský jachtař Fredek Brodzinski, který mi pomáhal v Polsku s přípravou
Niké II.
Závod kolem světa trval deset měsíců. Vyhrál jsem v něm dvě etapy,
udělal pět světových rekordů a obsadil třetí místo. Stal jsem se prvním Evropanem, který obeplul Zemi sám v obou směrech. Doma jsem za to byl
odsouzen na jedenáct let a nemělo cenu se vracet, a tak jsme se usadili
v Newportu. Naopak Němci mi udělili můj čtvrtý titul jachtaře roku, po
Polsku a Československu.
Zprvu jsem měl sponzora pro start v dalším závodě, ale náhlá ekonomická krize v USA mne o něho připravila. Nakonec jsem vystartoval na zastaralé
Niké II, která byla nejtěžší a nejkratší lodí z celé ﬂotily. Byl jsem jediným závodníkem bez sponzora. Svůj čas plavby v závodě jsem zkrátil o čtyřicet dnů,
vylepšil všechny své světové rekordy a získal další (v pořadí celkem dvanáctý).
To vše však stačilo jen na páté místo.
Stal jsem se však prvním člověkem na světě, který obeplul Zemi sám třikrát. Můj sportovní výkon ocenil diplomem i prezident USA Ronald Reagan.
Schválně jsme nežádali o cizí občanství, aby všechny mé světové rekordy šly
na vrub Československa. Mezitím nás tamější změny a nové zákony připravily o rodné občanství, to jediné, co nám po odchodu zůstalo.
Nastal čas začít se starat o budoucnost. Usadili jsme se v Newportu, kde
jsem založil ﬁlmařské produkční studio. Na moře jsem pak vyplouval při své
ﬁlmařské práci. Zúčastnil jsem se řady plaveb na různých lodích a udělal i několik ﬁlmových dokumentů o rybolovu na moři.
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S/Y Lyra II
Délka: 10,50 m
Šířka: 3 m
Ponor: 1,75 m
Typ lodě: Atol od M. Maximoviče
Plocha oplachtění: ketch, 50 m2
Materiál: dřevo, laminát
Motor: Zetor
Počet kajut: 3

BEDŘICH SKÁLA
A LYRA II NA VŠECH
OCEÁNECH
Milan Švihálek

1984–1991
Černé moře – Turecko – Jugoslávie – Mallorka – Gibraltar – Kanárské ostrovy –
Karibik – Panama – Francouzská Polynésie (Markézy – Společenské ostrovy) –
Austrálie (Sydney) – Torresova úžina – Mauritius – JAR – Svatá Helena – Martinik – Bermudy – Azorské ostrovy – Gibraltar

Je pozoruhodné, s jak mimořádnou silou hovoří moře k nám suchozemcům.
Pro chasníky zrozené uprostřed pevniny jsou nebe, vítr, vlny a plachty jen
zdánlivě vzdálenými pojmy. O mořské nostalgii svědčí nejen dodnes živá
historie rakousko-uherské maríny, v níž sloužilo velké množství českých,
moravských a slezských námořníků, ale v současnosti i pestré osudy mnoha
zajímavých osobností z řad suchozemských osamělých mořeplavců, jachtařů
a světoběžníků. Díky lidem jako Richard Konkolski, Rudolf Krautschneider
a Milan Koláček se může naše oceánské tuláctví chlubit příběhy srovnatelnými se světovými. Ale který z českých osamělých mořeplavců byl vlastně
první?
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Jmenoval se Václav Vališ, na oceánu však proslul pod jménem William
Willis. Narodil se v Hamburku roku 1893 českým rodičům a o svých začátcích
prozradil, že již v jinošských letech křižoval pobřežní vody na malých plachetnicích. Proč se vzdal svého původního jména, není známo, stejně jako se nic
neví o tom, kdy odešel do Ameriky. Jisté je, že profesionálním námořníkem
se stal v roce 1937, kdy se dal poprvé najmout na nákladní loď.
Po 2. světové válce ho zaujaly plavby norského badatele Thora Heyerdahla, který se s vorem Kon-Tiki snažil dokázat, že tichomořské ostrovy byly osídleny peruánskými indiány. Willis po Heyerdahlově vzoru postavil v roce 1954
balzový vor, pojmenoval ho Seven Sisters (byl sestaven ze sedmi obrovských
balzových klád) a vydal se z peruánského Callaa k Plaveckým ostrovům vzdáleným 6 700 námořních mil. Po 115 dnech přistál na ostrově Pago Pago. V té
době mu bylo jedenašedesát let, ale nebyla to zdaleka jeho poslední plavba.
O deset roků později, na prahu sedmdesátky, se na Paciﬁk vydal znovu. Vor
tentokrát zbudoval z plechových sudů a na plachty napsal vyzývavé heslo Age
Unlimited (Věk nerozhoduje).
„Tak jako horolezci cítí potřebu zlézat vrcholy nebetyčných hor, já se
musím přeplavit z Jižní Ameriky patnáct tisíc kilometrů kolem polynéských
ostrovů, sám v bouřích Paciﬁku, až do Austrálie. Bude to vyvrcholení mého
toulavého života, mé cesty za poznáním a zkušenostmi, vyvrcholení života,
v němž jsem už byl mořeplavcem, zlatokopem, spisovatelem…“
Skutečně to dokázal. „Člověk, který je sám, nesmí nechat mozek odpočívat, nechce-li být bezmocný ve chvíli, která vyžaduje rychlé rozhodování,“ napsal do deníku. „Zpíval jsem si staré námořnické písně, recitoval básně, učil
se zpaměti pasáže z knihy o mořeplavectví, vymýšlel jsem si různé problémy
a dumal nad jejich řešením.“
Přeplavba Tichého oceánu osamělým mužem na vratkém voru je jedním
z nejskvělejších a nejserióznějších výkonů svého druhu. „Přes všechny potíže,“ vysvětluje Willis osobní krédo, „našel jsem vždy na oceánu pozoruhodný
klid a mír. Člověka se tam zmocní prostor, vesmír. Ocitá se tváří v tvář svému
Stvořiteli… Lidský duch je očištěn, malicherné věci pozbývají význam a kolem lidské bytosti je pouze nekonečnost. Tehdy si člověk uvědomuje, jak je
vlastně malý a slabý… A přece se musí dnem i nocí spoléhat jen na vlastní síly
a schopnosti, zříkat se spánku.“
Stárnoucí sedmdesátník, který si zachoval energii mladíka, se nechtěl s mořem rozloučit. Na tiskové konferenci v únoru 1965 v New Yorku
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Žádné GPS. Kapitán Lyry II byl odkázán
na zjišťování polohy lodi pomocí sextantu

Tropické slunce vysušilo Bedřichovo
tělo jako mořskou tresku

novinářům sdělil, že až mu bude osmdesát, podnikne plavbu vorem přes
Tichý oceán potřetí. V létě roku 1968 se vydal na plachetnici z amerického
Rhode Islandu do anglického Plymouthu. Do cíle měl dorazit za osm až deset
týdnů, ale koncem července potkala jeho člun sovětská rybářská loď nedaleko Irska. Plavidlo se bezmocně houpalo na vlnách a bylo prázdné. Všechny
pokusy vysvětlit Willisovu smrt zůstaly u pouhých dohadů.
Sveřepost, zarputilost a svéhlavost, s jakými Václav Vališ alias William
Willis vzdoroval oceánům, jako by zdědil královédvorský rodák Bedřich
„Béďa“ Skála. Narodil se půl století po čechoamerickém osamělci do jiných
časů a jiných poměrů. Moře je však stále stejné a žádá si i tytéž lidské vlastnosti. Kdo neumí vlnám a větru naslouchat s pokorou a bázní, úspěchu se
nedočká. Na začátku Béďova příběhu o nejdelší cestě, jakou člověk může vykonat, o cestě kolem světa, taková pokora byla. A samozřejmě – pokolikáté
už? – i klukovské sny.
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VYDAVATELÉ I AUTOŘI UPŘÍMNĚ DĚKUJÍ INDIVIDUÁLNÍM PODPOROVATELŮM I FIREMNÍM
SPONZORŮM, KTEŘÍ SVOU POMOCÍ PŘISPĚLI
K VYDÁNÍ TÉTO, VĚŘÍME ŽE, VELMI PODAŘENÉ
KNIHY. VELICE SI VAŠÍ POMOCI VÁŽÍME.

Romanovi Čížkovi z Kounic

Jiřímu Denkovi, S/Y ALTEGO II

Petrovi Havelkovi z Říčan

Jaromírovi Minářovi z Brna Řečkovic

Aleši Řihoškovi z Přerova

Filipovi Šejbovi z Bochoře

Liborovi Trpělkovi z Brna

Janě Vybíralové z Brna

Ing. Pavlovi Žákovi, MBA

