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BAGATELA V ZEMI
FRANTIŠKA JOSEFA
80° 20´ SEVERNÍ ŠÍŘKY
„Bylo okolo poledne; opřeni o zábradlí, civěli jsme do cárů mlh, jimiž občas
pronikaly sluneční paprsky. Tu náhle závoj par táhnoucí se před námi odhalil
daleko na severozápadě matné obrysy hřebene skal, jež se v několika minutách
proměnily v zářící alpskou krajinu!“ Těmito slovy popisuje Julius Payer ve své knize
V ledovém zajetí sobotu 30. srpna 1873 na palubě lodi ADMIRÁL TEGETTHOFF.
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ADMIRÁL TEGETTHOFF v ledu

V

ýprava, která se původně pokoušela o Severovýchodní průjezd, byla tou dobou už
rok uvězněna ledem. Driftující led je donesl
k neznámé zemi, kterou pojmenovali po svém panovníkovi. Rakousko-uherský důstojník Payer se
narodil v Teplicích na českém území stejně jako
několik dalších členů jeho posádky. Jeho čtivá
a působivá kniha je tak v našem prostředí dvojnásob silnou inspirací. Možná i díky ní po 146 letech,
15. srpna 2019, stanuli na břehu nejsevernějšího
souostroví východní polokoule, Země Františka
Josefa, další čeští rodáci.
Polární plavba začíná vždy odvážným nápadem.
Když Zdeněk Žižka někdy kolem roku 2012 během
příprav plavby na Špicberky mluvil o Zemi Františka Josefa v souvislosti s tím, jak globální oteplování otevírá nové možnosti pro jachting, nejspíš to

Julius Payer: ADMIRÁL TEGETTHOFF v Zemi Františka Josefa

sám nemyslel moc vážně. Nápad byl ale na světě
a pro jeho uskutečnění byla k dispozici loď. Desetimetrová ocelová plachetnice Van de Stadt 34 BAGATELA je sice poněkud spartánsky vybavená, ale
spolehlivá, severským mořem už důkladně prověřená. Její plavební vlastnosti jsou vyhovující i pro
drsné polární prostředí. Jachtu postavil její kapitán
Pavel Elstner s myšlenkou plaveb na sever.
Když je nápad a loď, najde se i posádka. Kromě
Pavla, jakožto kapitána lodě, a Zdeňka, který se
přirozeně stal organizačním vůdcem výpravy,
přilákal originální cíl také jednu z velkých osobností českého námořního jachtingu Petra Ondráčka. Posádku doplnili ještě veteráni plaveb
s BAGATELOU Jaroslav Bican (Jacek) a Vladimír
Štěpán (Míra), kteří oba měli již zkušenosti s výpravami do Arktidy.

Julius Payer: ADMIRÁL TEGETTHOFF
u Wilczekova ostrova

BAGATELA v Murmansku před vyplutím

Země Františka Josefa je nyní územím Ruské federace po anexi v roce 1926. Přístavem, kde je třeba
řešit formality vstupu na ruské území, je při cestě
z Norska Murmansk. Tohle město je ale doslova
obklopené námořními vojenskými základnami,
a tak je zde ruská byrokracie velmi náročná. Administrativní jednání zabrala velkou část příprav celé
výpravy. A na administrativních úskalích selhal
v létě 2018 první pokus BAGATELY o tuto plavbu.
Zákon o obchodní plavbě popisuje situaci, kdy loď
po vstupu do Ruska navštěvuje víc přístavů, mezi
nimiž proplouvá mezinárodními vodami. O toto
mnohonásobné překročení mořské hranice je
třeba dopředu žádat. Zda se to vztahuje
i na plavbu sportovní, však nikde psáno není. Tato
nejasnost vedla k tomu, že první pokus v srpnu
2018 byl ukončen satelitní komunikací s pohraničníky a návštěvou ozbrojené lodě pobřežní ochrany
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Polární stanice

500 mil na sever od Murmansku týden po vyplutí.
Neúspěch ale přinesl cenné zkušenosti.
O rok později se veškeré přípravné papírování řešilo
ještě mnohem důkladněji. Čestným šestým členem
posádky se stala v Praze žijící Ruska paní Sizová
z agentury Moravia Contact, přes kterou šla většina
komunikace s úřady v Rusku. Ona také našla v Murmansku agenta, který zprostředkoval kontakt
s úřady na místě. Díky nim se pak druhá výprava
v srpnu 2019 již nesetkala s úředními obstrukcemi,
ale naopak s vřelým zájmem a podporou. BAGATELA byla nejmenší loď, kterou zde kdy odbavovali.

vydrží foukat dlouho a ještě silněji. Hned od začátku tak zavládla nervozita časového presu. Vítr
byl nepříznivý už víc než týden. Tohle léto bylo
také bohaté na led, který z oblasti Země Františka
Josefa mizel jen velmi pomalu.
Až v pondělí 5. srpna opustila BAGATELA Murmansk s poněkud rozpačitým požehnáním úředníků z kapitanátu, kteří měli obavy pustit daleko
na sever tak malou loď. Vyplouvalo se samozřejmě
na motor a proti větru, který se neměl ke změně

směru, jen trošku polevil. Tři dny trval boj motoru
proti větru a vlnám, než zvítězil vítr. Další dva dny
pak BAGATELA visela v drifu, než se větru uráčilo
alespoň trošku změnit směr. 11. srpna kolem poledne bylo konečně možné vypnout motor a pokračovat čistě na plachty.
Od té doby už motor nenaskočil. Problém vyšel
najevo o den později při pokusu nastartovat
kvůli dobíjení baterie. Po počáteční panice bylo
rozhodnuto pokračovat. Nikomu se nechtělo

Samotná plavba začala 25. července 2019 v severonorském Vardø, kde se sešli Pavel, Jacek a Míra.
Pavel s několika přáteli připlul s BAGATELOU
z Tromsø, kde loď zimovala. Ve stejnou dobu
do oblasti dorazilo zamračené počasí s čerstvým
severním větrem. Ten samý vítr svými 13 m/s pak
po několika dnech příprav lodě poháněl drsný, ale
rychlý přejezd do Murmansku. Díky místnímu
agentovi proběhly všechny vstupní formality nečekaně hladce a BAGATELA spočinula relativně
pohodlně v sousedství atomového ledoborce
LENIN, který zde kotví jako muzeum. Počasím
a mořskou nemocí zdecimovaná posádka se tak
mohla z divokého přejezdu nerušeně vyspat.
Zdeněk s Petrem dorazili do Murmansku letecky
2. srpna. Loď tou dobou byla zcela připravená
na plánované vyplutí druhého dne. Bohužel stejný
severní vítr, který byl příznivý na cestu z Vardø, tou
dobou v ústí Kolského zálivu právě předváděl, že

Posádka
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do dalšího poraženeckého návratu jako loni. Samozřejmě v příštích dnech začaly pokusy
o opravu. Chechtavý zvuk naprázdno protáčeného startéru se stal na nějakou dobu pochmurnou součástí expedice.
Středa 14. srpna proběhla v napjatém očekávání
a vyhlížení země. Na moři se objevily plovoucí kry
a ledovce, bizarní tvary v odstínech světlé modři,
lesknoucí se v občasných paprscích slunce, ověnčené tříští vln, majestátně se nesoucí mořem, ignorujíce jeho pohyb. Setkání s nimi byla stále častější,
ale země, ze které se odlomily, zůstávala skrytá.
Stejně jako v Payerově knize se mlhy naráz rozestoupily a odhalily pohled na úplně pusté pobřeží
pokryté kamením, ledovci a sněhovými poli. Země
Františka Josefa tedy skutečně existuje! Navigace
zde již probíhala postaru na papírových mapách,
protože běžné elektronické navigační systémy ignorují vše nad 80. stupněm severní šířky.
Těsně po půlnoci 15. 8. 2019 BAGATELA hodila
kotvu na prudce se svažující dno zátoky Tichaja
Buchta (80° 20´ severní šířky – současný český rekord) přímo před shlukem historických dřevěných
domků tvořících stejnojmennou stanici národního
parku Russkaja Arktika. Sílící vítr foukal k nepříjemně blízké pláži, ale silný proud se hnal podél
pobřeží a jeho vliv naštěstí převládal. Zátoka dělala
čest svému jménu, ze všech stran obklopena pevninou Hookerova ostrova a menšího ostrova
Scott-Keltie nedopřála žádnému větru šanci zvednout příliš vysoké vlny.

Boj s ledem

V Tiché Buchtě

V zátoce po většinu roku zamrzlé žádná infrastruktura k podpoře kotvení není. I BAGATELA
dostala poněkud drsnou připomínku zdejší reality, když do její přídě narazil velký kus ledovce
hnaný proudem a i s kotvou ji přenesl nějakých
200 metrů dál podél pobřeží. Odnesla to jen ztrátou levého pozičního světla, ale pro posádku to
byl zážitek velmi adrenalinový. Bez funkčního motoru se takovéto situace zvládaly dost obtížně.

Na svahu nedaleko stanice se mezitím potloukala
trojice ledních medvědů hledajících mrtvé ptáky,
kteří nedokázali po prvním opuštění hnízda doletět z útesů až do vody.
Pětičlenná posádka stanice byla velmi pohostinná
a ochotná. S opravou motoru ale pomoci nemohli.
Během prohlídky a historického výkladu došlo
na poněkud pochmurné žertování, když průvodce
vyprávěl: „Payerově výpravě tu umřel strojník Ota
Kříž. Později Sedovova výprava tu ztratila člověka
a také to byl strojník. Fialova výprava zde také přišla o strojníka. Tady na ostrovech je nebezpečné
být strojníkem.“ Kdosi z posádky BAGATELY na to
odpověděl: „Tak to jsme tady všichni v bezpečí,
soudě podle stavu našeho motoru tady není široko daleko jediný strojník.“
Tichaja Buchta je stará sovětská polární základna
využívaná mezi roky 1929 a 1963. Současná posádka má za hlavní úkol rekonstrukci a proměnu
stanice v historické muzeum. Počítá se s návštěvou
převážně zahraničních turistů na palubě výletních
lodí. V létě 2019 plánovala dvě zastávky norská
společnost Hurtigruten, ale její zástupci nepřekonali administrativní formality. BAGATELA tak byla
první zahraniční návštěvou tohoto roku. Odpoledne proběhla prohlídka historických objektů a artefaktů stanice, včetně fotografování medvědů
z bezpečné vzdálenosti. Po ní následovala skvělá
koupel v typicky ruské lázni a neméně skvělá večeře. Bylo vidět, že si zde váží návštěvy a z ní ply-

❯❯❯

12/2019-1/2020 YACHT 61

❘

058-63_ZFJ.indd 61

28.11.2019 16:51:24

PLACHETNICE

❘

PLAVBA

Technické zabezpečení expedice
• Ke komunikaci jsme využívali hlavně satelitní
komunikátor Garmin inReach spárovaný s běžným mobilním telefonem. Mohli jsme posílat
a přijímat neomezeně mailů a SMS zpráv. Naši
přátelé a známí mohli sledovat na internetu
tracklog lodě v reálném čase. Systém dovoluje
i spuštění SOS funkce s možností obousměrné
komunikace s koordinačním záchranným střediskem. Pro hlasovou komunikaci jsme měli
aktivovaný běžný satelitní telefon pro síť Iridium, která je jediná funkční na dalekém severu.
A ještě jsme měli zakoupený a povinně aktivo-

vaný ruský sledovací systém Lookout pro síť Iridium. Tento sledovač se musí registrovat
u agentury Morsvjazsputnik v Moskvě. Poskytuje i veřejné informace o pohybu lodě a lze ho
využít pro satelitní AIS.
• O počasí a stavu ledu nás průběžně informovali naši přátelé v Česku Vratislav Čihák a Vladimír Synek.
• Navigace probíhala zpočátku na notebooku
s programem MaxSea. Po poruše motoru

pak kvůli úspoře energie na tabletu s programem a mapami iSailor a OpenCPN. Napájení tabletu stačil zajišťovat zabudovaný
solární panel. Pro oblast Země Františka
Josefa jsme měli kompletní pokrytí papírovými mapami zakoupenými v Rusku.
• Celá akce se konala pod laskavou záštitou České asociace námořního jachtingu
a Českého Yacht Klubu.
www.cany.cz, www.cyk.cz
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BEZSTAROSTNÁ PLAVBA
Prohlídka polární stanice

noucí možnosti bavit se chvíli s jinými lidmi.
Večírek proběhl v družné náladě s historicky
nejsevernějším přípitkem Únětickým pivem.
A to byl konec českého pobytu v Zemi Františka Josefa.
Neúprosný čas nás tlačil k návratu na jih. Ten
začal v poledne 16. srpna příšernou dřinou při
zvedání kotvy bez pomoci motoru. Když se konečně kotva uvolnila, šly rychle vzhůru plachty.
Cesta začala křižováním, protože vítr zůstával
pro změnu jižní. Plavba podél pobřeží Hookerova ostrova byla ještě plná dramatických ledovcových scenérií a probíhala pod
nenápadným dohledem několika místních
mrožů. Pak ale pobřeží zmizelo ve vracející se
mlze, a přestože vítr odchyloval trasu až těsně
k výběžku nedalekého Northbrookova ostrova,
žádná země se již neukázala. Veškeré informace o okolí zprostředkovávaly jen GPS souřadnice vynášené do papírové mapy.
Připomínky blízkosti země však zůstávaly v podobě plujících ledovců. Ještě dobrých 12 hodin
musel být kormidelník obzvláště bdělý, aby
zvládl kličkovat mezi ledovými horami vystupujícími z mlhy mnohdy ve skupinách.
Následovala řada dní plných nepříznivého
větru různých jižních směrů. Loď plula sice nevýhodným kurzem, ale plula. Horší bylo bezvětří. Motor by udělal za den možná 120 mil
správným směrem při minimální spotřebě,
kdyby fungoval. Několik dní potom vál slabší
vítr ze směrů zadních, tak se plulo na genakr
s využitím každého vánku. Jak se blížilo datum
ohlášených návratů posádky do zaměstnání

a konce platnosti ruských víz, náladu na lodi
svírala nervozita. Nepomáhalo ani to, že v pozdějších dnech za bezvětří už nesněžilo, a bylo
dokonce trochu teplo. Moře a oblačnost s nízkým arktickým sluncem byly opravdu krásné
na pohled. Jakžtakž ještě zapůsobilo blízké setkání se skupinou grónských velryb a množstvím delfínů. Čas se vlekl a BAGATELA s ním.
Na konci desátého dne, v neděli 25. srpna
v předvečer předpokládaných návratů domů,
byla stále 150 mil od Murmansku...
A ten večer to přišlo. Neptun, kterého zjevně
nějaké včasné návraty do zaměstnání nezajímaly, usoudil, že přetažení ruského víza už by
bylo moc. Vítr povívající od jihu nabral na síle
a začal se točit k východu. BAGATELA, spolehlivá a stabilní loď, se celá chvěla napětím a letěla s maximálně zrefovanými plachtami
rychlostí kolem 7,5 uzlu na zpěněných vlnách
celou noc a další den až do Kolského zálivu.
Tam musela využít služeb vleku malého remorkéru NORD, který byl sjednán murmanským
agentem. Setkání s ním přineslo velkou úlevu
a vedlo až ke šťastnému vyvázání BAGATELY
k plovoucímu molu u ledoborce LENIN, odkud
před třemi týdny a jedním dnem vyplouvala.
Na slavnostní přípitek padla poslední láhev
Únětické dvanáctky. Dokonce i motor se v Murmansku podařilo vyléčit. Těžko zpětně odhadovat prvotní příčinu selhání, ale po výměně
prasklé membrány palivového čerpadla a svíček žhavení se motor opět rozběhl.
Text a foto Vladimír Štěpán
a Zdeněk Žižka

Nový SIMRAD Cruise je velmi intuitivní,
snadno ovladatelný a cenově dostupný
chartplotter.
Vše co potřebujete pro jednoduchou a přímočarou
GPS navigaci v jednom.

Sebejistá plavba s novým SIMRAD Cruise
• Jednoduché menu a ovládání pomocí otočného
ovladače či klávesnice.
• Zabudovaná celosvětová základní obrysová mapa.
• Podporuje širokou škálu mapových podkladů
od C-MAP® a Navionics®.
• Dostupné ve velikostech 5” , 7” a 9”

Užijte si svůj den na vodě.
Zabudovaný sonar CHIRP, zobrazení hloubky, pozice,
napětí baterie a mnohem více!

www.bohemia-marine.cz
Výhradní zastoupení SIMRAD pro ČR
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