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BAGATELA V!ZEMI 
FRANTI"KA JOSEFA
80° 20! SEVERNÍ "Í#KY

„Bylo okolo poledne; op!eni o"zábradlí, civ#li jsme do"cár$ mlh, jimi% ob&as 
pronikaly slune&ní paprsky. Tu náhle závoj par táhnoucí se p!ed námi odhalil 
daleko na"severozápad# matné obrysy h!ebene skal, je% se v"n#kolika minutách 
prom#nily v"zá!ící alpskou krajinu!“ T#mito slovy popisuje Julius Payer ve"své knize 
V"ledovém zajetí sobotu 30. srpna 1873 na"palub# lodi ADMIRÁL TEGETTHOFF. 
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V"prava, která se p#vodn$ pokou%ela o&Se-
verov"chodní pr#jezd, byla tou dobou u' 
rok uv$zn$na ledem. Driftující led je donesl 

k&neznámé zemi, kterou pojmenovali po&svém pa-
novníkovi. Rakousko-uhersk" d#stojník Payer se 
narodil v&Teplicích na&(eském území stejn$ jako 
n$kolik dal%ích (len# jeho posádky. Jeho (tivá 
a&p#sobivá kniha je tak v&na%em prost)edí dvojná-
sob silnou inspirací. Mo'ná i&díky ní po&146 letech, 
15. srpna 2019, stanuli na&b)ehu nejsevern$j%ího 
souostroví v"chodní polokoule, Zem$ Franti%ka 
Josefa, dal%í (e%tí rodáci.

Polární plavba za(íná v'dy odvá'n"m nápadem. 
Kdy' Zden$k *i'ka n$kdy kolem roku 2012 b$hem 
p)íprav plavby na&+picberky mluvil o&Zemi Fran-
ti%ka Josefa v&souvislosti s&tím, jak globální oteplo-
vání otevírá nové mo'nosti pro jachting, nejspí% to 

sám nemyslel moc vá'n$. Nápad byl ale na&sv$t$ 
a&pro jeho uskute(n$ní byla k&dispozici lo,. Deseti-
metrová ocelová plachetnice Van de Stadt 34 BA-
GATELA je sice pon$kud spartánsky vybavená, ale 
spolehlivá, seversk"m mo)em u' d#kladn$ prov$-
)ená. Její plavební vlastnosti jsou vyhovující i&pro 
drsné polární prost)edí. Jachtu postavil její kapitán 
Pavel Elstner s&my%lenkou plaveb na&sever.

Kdy' je nápad a&lo,, najde se i&posádka. Krom$ 
Pavla, jako'to kapitána lod$, a&Zde-ka, kter" se 
p)irozen$ stal organiza(ním v#dcem v"pravy, 
p)ilákal originální cíl také jednu z&velk"ch osob-
ností (eského námo)ního jachtingu Petra Ond-
rá(ka. Posádku doplnili je%t$ veteráni plaveb 
s&BAGATELOU Jaroslav Bican (Jacek) a&Vladimír 
+t$pán (Míra), kte)í oba m$li ji' zku%enosti s&v"-
pravami do&Arktidy.

Zem$ Franti%ka Josefa je nyní územím Ruské fede-
race po&anexi v&roce 1926. P)ístavem, kde je t)eba 
)e%it formality vstupu na&ruské území, je p)i cest$ 
z&Norska Murmansk. Tohle m$sto je ale doslova 
obklopené námo)ními vojensk"mi základnami, 
a&tak je zde ruská byrokracie velmi náro(ná. Admi-
nistrativní jednání zabrala velkou (ást p)íprav celé 
v"pravy. A& na& administrativních úskalích selhal 
v&lét$ 2018 první pokus BAGATELY o&tuto plavbu. 
Zákon o&obchodní plavb$ popisuje situaci, kdy lo, 
po&vstupu do&Ruska nav%t$vuje víc p)ístav#, mezi 
nimi' proplouvá mezinárodními vodami. O&toto 
mnohonásobné p)ekro(ení mo)ské hranice je 
t)eba dop)edu 'ádat. Zda se to vztahuje 
i&na&plavbu sportovní, v%ak nikde psáno není. Tato 
nejasnost vedla k&tomu, 'e první pokus v&srpnu 
2018 byl ukon(en satelitní komunikací s&pohrani(-
níky a&náv%t$vou ozbrojené lod$ pob)e'ní ochrany " " "

ADMIRÁL TEGETTHOFF v ledu

BAGATELA v Murmansku p!ed vyplutím

Julius Payer: ADMIRÁL TEGETTHOFF 
u Wilczekova ostrova

Julius Payer: ADMIRÁL TEGETTHOFF v Zemi Franti"ka Josefa
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500 mil na&sever od&Murmansku t"den po&vyplutí. 
Neúsp$ch ale p)inesl cenné zku%enosti.

O&rok pozd$ji se ve%keré p)ípravné papírování )e%ilo 
je%t$ mnohem d#kladn$ji. .estn"m %est"m (lenem 
posádky se stala v& Praze 'ijící Ruska paní Sizová 
z&agentury Moravia Contact, p)es kterou %la v$t%ina 
komunikace s&ú)ady v&Rusku. Ona také na%la v&Mur-
mansku agenta, kter" zprost)edkoval kontakt 
s&ú)ady na&míst$. Díky nim se pak druhá v"prava 
v&srpnu 2019 ji' nesetkala s&ú)edními obstrukcemi, 
ale naopak s&v)el"m zájmem a&podporou. BAGA-
TELA byla nejmen%í lo,, kterou zde kdy odbavovali. 

Samotná plavba za(ala 25. (ervence 2019 v&seve-
ronorském Vardø, kde se se%li Pavel, Jacek a&Míra. 
Pavel s& n$kolika p)áteli p)iplul s& BAGATELOU 
z& Tromsø, kde lo, zimovala. Ve& stejnou dobu 
do&oblasti dorazilo zamra(ené po(así s&(erstv"m 
severním v$trem. Ten sam" vítr sv"mi 13 m/s pak 
po&n$kolika dnech p)íprav lod$ pohán$l drsn", ale 
rychl" p)ejezd do& Murmansku. Díky místnímu 
agentovi prob$hly v%echny vstupní formality ne-
(ekan$ hladce a& BAGATELA spo(inula relativn$ 
pohodln$ v& sousedství atomového ledoborce 
LENIN, kter" zde kotví jako muzeum. Po(asím 
a&mo)skou nemocí zdecimovaná posádka se tak 
mohla z&divokého p)ejezdu neru%en$ vyspat.

Zden$k s&Petrem dorazili do&Murmansku letecky 
2.& srpna. Lo, tou dobou byla zcela p)ipravená 
na&plánované vyplutí druhého dne. Bohu'el stejn" 
severní vítr, kter" byl p)ízniv" na&cestu z&Vardø, tou 
dobou v&ústí Kolského zálivu práv$ p)edvád$l, 'e 

vydr'í foukat dlouho a&je%t$ siln$ji. Hned od&za-
(átku tak zavládla nervozita (asového presu. Vítr 
byl nep)ízniv" u' víc ne' t"den. Tohle léto bylo 
také bohaté na&led, kter" z&oblasti Zem$ Franti%ka 
Josefa mizel jen velmi pomalu. 

A' v& pond$lí 5. srpna opustila BAGATELA Mur-
mansk s&pon$kud rozpa(it"m po'ehnáním ú)ed-
ník# z&kapitanátu, kte)í m$li obavy pustit daleko 
na&sever tak malou lo,. Vyplouvalo se samoz)ejm$ 
na&motor a&proti v$tru, kter" se nem$l ke&zm$n$ 

sm$ru, jen tro%ku polevil. T)i dny trval boj motoru 
proti v$tru a&vlnám, ne' zvít$zil vítr. Dal%í dva dny 
pak BAGATELA visela v&drifu, ne' se v$tru urá(ilo 
alespo- tro%ku zm$nit sm$r. 11. srpna kolem pole-
dne bylo kone(n$ mo'né vypnout motor a&pokra-
(ovat (ist$ na&plachty.

Od&té doby u' motor nenasko(il. Problém vy%el 
najevo o& den pozd$ji p)i pokusu nastartovat 
kv#li dobíjení baterie. Po&po(áte(ní panice bylo 
rozhodnuto pokra(ovat. Nikomu se necht$lo 

Posádka

Polární stanice
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do&dal%ího pora'eneckého návratu jako loni. Sa-
moz)ejm$ v& p)í%tích dnech za(aly pokusy 
o&opravu. Chechtav" zvuk naprázdno protá(e-
ného startéru se stal na&n$jakou dobu pochmur-
nou sou(ástí expedice.

St)eda 14. srpna prob$hla v&napjatém o(ekávání 
a&vyhlí'ení zem$. Na&mo)i se objevily plovoucí kry 
a&ledovce, bizarní tvary v&odstínech sv$tlé mod)i, 
lesknoucí se v&ob(asn"ch paprscích slunce, ov$n-
(ené t)í%tí vln, majestátn$ se nesoucí mo)em, igno-
rujíce jeho pohyb. Setkání s&nimi byla stále (ast$j%í, 
ale zem$, ze které se odlomily, z#stávala skrytá. 
Stejn$ jako v&Payerov$ knize se mlhy naráz roze-
stoupily a&odhalily pohled na&úpln$ pusté pob)e'í 
pokryté kamením, ledovci a&sn$hov"mi poli. Zem$ 
Franti%ka Josefa tedy skute(n$ existuje! Navigace 
zde ji' probíhala postaru na&papírov"ch mapách, 
proto'e b$'né elektronické naviga(ní systémy ig-
norují v%e nad 80. stupn$m severní %í)ky.

T$sn$ po& p#lnoci 15. 8. 2019 BAGATELA hodila 
kotvu na&prudce se sva'ující dno zátoky Tichaja 
Buchta (80° 20´ severní %í)ky – sou(asn" (esk" re-
kord) p)ímo p)ed shlukem historick"ch d)ev$n"ch 
domk# tvo)ících stejnojmennou stanici národního 
parku Russkaja Arktika. Sílící vítr foukal k&nep)í-
jemn$ blízké plá'i, ale siln" proud se hnal podél 
pob)e'í a&jeho vliv na%t$stí p)evládal. Zátoka d$lala 
(est svému jménu, ze v%ech stran obklopena pev-
ninou Hookerova ostrova a& men%ího ostrova 
Scott-Keltie nedop)ála 'ádnému v$tru %anci zved-
nout p)íli% vysoké vlny. 

V& zátoce po& v$t%inu roku zamrzlé 'ádná infra-
struktura k& podpo)e kotvení není. I& BAGATELA 
dostala pon$kud drsnou p)ipomínku zdej%í rea-
lity, kdy' do& její p)íd$ narazil velk" kus ledovce 
hnan" proudem a&i&s&kotvou ji p)enesl n$jak"ch 
200 metr# dál podél pob)e'í. Odnesla to jen ztrá-
tou levého pozi(ního sv$tla, ale pro posádku to 
byl zá'itek velmi adrenalinov". Bez funk(ního mo-
toru se takovéto situace zvládaly dost obtí'n$. 

Na&svahu nedaleko stanice se mezitím potloukala 
trojice ledních medv$d# hledajících mrtvé ptáky, 
kte)í nedokázali po&prvním opu%t$ní hnízda dole-
t$t z&útes# a' do&vody. 

P$ti(lenná posádka stanice byla velmi pohostinná 
a&ochotná. S&opravou motoru ale pomoci nemohli. 
B$hem prohlídky a& historického v"kladu do%lo 
na&pon$kud pochmurné 'ertování, kdy' pr#vodce 
vypráv$l: „Payerov$ v"prav$ tu um)el strojník Ota 
K)í'. Pozd$ji Sedovova v"prava tu ztratila (lov$ka 
a&také to byl strojník. Fialova v"prava zde také p)i-
%la o&strojníka. Tady na&ostrovech je nebezpe(né 
b"t strojníkem.“ Kdosi z&posádky BAGATELY na&to 
odpov$d$l: „Tak to jsme tady v%ichni v&bezpe(í, 
soud$ podle stavu na%eho motoru tady není %i-
roko daleko jedin" strojník.“

Tichaja Buchta je stará sov$tská polární základna 
vyu'ívaná mezi roky 1929 a&1963. Sou(asná po-
sádka má za&hlavní úkol rekonstrukci a&prom$nu 
stanice v&historické muzeum. Po(ítá se s&náv%t$vou 
p)evá'n$ zahrani(ních turist# na&palub$ v"letních 
lodí. V& lét$ 2019 plánovala dv$ zastávky norská 
spole(nost Hurtigruten, ale její zástupci nep)eko-
nali administrativní formality. BAGATELA tak byla 
první zahrani(ní náv%t$vou tohoto roku. Odpole-
dne prob$hla prohlídka historick"ch objekt# a&ar-
tefakt# stanice, v(etn$ fotografování medv$d# 
z&bezpe(né vzdálenosti. Po&ní následovala skv$lá 
koupel v&typicky ruské lázni a&nemén$ skv$lá ve-
(e)e. Bylo vid$t, 'e si zde vá'í náv%t$vy a&z&ní ply-

V Tiché Bucht#

Boj s ledem " " "
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•  Ke&komunikaci jsme vyu'ívali hlavn$ satelitní 
komunikátor Garmin inReach spárovan" s&b$'-
n"m mobilním telefonem. Mohli jsme posílat 
a&p)ijímat neomezen$ mail# a&SMS zpráv. Na%i 
p)átelé a& známí mohli sledovat na& internetu 
tracklog lod$ v&reálném (ase. Systém dovoluje 
i&spu%t$ní SOS funkce s&mo'ností obousm$rné 
komunikace s&koordina(ním záchrann"m st)e-
diskem. Pro hlasovou komunikaci jsme m$li 
aktivovan" b$'n" satelitní telefon pro sí/ Iri-
dium, která je jediná funk(ní na&dalekém severu. 
A&je%t$ jsme m$li zakoupen" a&povinn$ aktivo-

van" rusk" sledovací systém Lookout pro sí/ Iri-
dium. Tento sledova( se musí registrovat 
u&agentury Morsvjazsputnik v&Moskv$. Posky-
tuje i&ve)ejné informace o&pohybu lod$ a&lze ho 
vyu'ít pro satelitní AIS. 

•  O&po(así a&stavu ledu nás pr#b$'n$ informo-
vali na%i p)átelé v&.esku Vratislav .ihák a&Vla-
dimír Synek. 

•  Navigace probíhala zpo(átku na&notebooku 
s&programem MaxSea. Po&poru%e motoru 

pak kv#li úspo)e energie na&tabletu s&pro-
gramem a&mapami iSailor a&OpenCPN. Na-
pájení tabletu sta(il zaji%/ovat zabudovan" 
solární panel. Pro oblast Zem$ Franti%ka 
Josefa jsme m$li kompletní pokrytí papíro-
v"mi mapami zakoupen"mi v&Rusku. 

•  Celá akce se konala pod laskavou zá%-
titou .eské asociace námo)ního jachtingu 
a&.eského Yacht Klubu.

www.cany.cz, www.cyk.cz

Technické zabezpe$ení expedice
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 Zabudovan! sonar CHIRP, zobrazení hloubky, pozice, 
nap"tí baterie a mnohem více!

V!hradní zastoupení SIMRAD pro "R

www.bohemia-marine.cz

U#ijte si sv$j den na vod".

V%e co pot&ebujete pro jednoduchou a p&ímo'arou 
GPS navigaci v jednom.

Nov! SIMRAD Cruise je velmi intuitivní, 
snadno ovladateln! a cenov" dostupn! 

chartplotter.

BEZSTAROSTNÁ PLAVBA

Sebejistá plavba s nov!m SIMRAD Cruise

• Jednoduché menu a ovládání pomocí oto'ného 
ovlada'e 'i klávesnice.

• Zabudovaná celosv"tová základní obrysová mapa.

• Podporuje %irokou %kálu mapov!ch podklad$ 
od C-MAP® a Navionics®.

• Dostupné ve velikostech 5” , 7” a 9”

Bez názvu-1   1 21.11.2019   11:32:44

noucí mo'nosti bavit se chvíli s& jin"mi lidmi. 
Ve(írek prob$hl v&dru'né nálad$ s&historicky 
nejsevern$j%ím p)ípitkem Ún$tick"m pivem. 
A&to byl konec (eského pobytu v&Zemi Fran-
ti%ka Josefa. 

Neúprosn" (as nás tla(il k&návratu na&jih. Ten 
za(al v&poledne 16. srpna p)í%ernou d)inou p)i 
zvedání kotvy bez pomoci motoru. Kdy' se ko-
ne(n$ kotva uvolnila, %ly rychle vzh#ru plachty. 
Cesta za(ala k)i'ováním, proto'e vítr z#stával 
pro zm$nu ji'ní. Plavba podél pob)e'í Hooke-
rova ostrova byla je%t$ plná dramatick"ch le-
dovcov"ch scenérií a& probíhala pod 
nenápadn"m dohledem n$kolika místních 
mro'#. Pak ale pob)e'í zmizelo ve&vracející se 
mlze, a&p)esto'e vítr odchyloval trasu a' t$sn$ 
k&v"b$'ku nedalekého Northbrookova ostrova, 
'ádná zem$ se ji' neukázala. Ve%keré infor-
mace o&okolí zprost)edkovávaly jen GPS sou-
)adnice vyná%ené do& papírové mapy. 
P)ipomínky blízkosti zem$ v%ak z#stávaly v&po-
dob$ plujících ledovc#. Je%t$ dobr"ch 12 hodin 
musel b"t kormidelník obzvlá%t$ bd$l", aby 
zvládl kli(kovat mezi ledov"mi horami vystu-
pujícími z&mlhy mnohdy ve&skupinách.

Následovala )ada dní pln"ch nep)íznivého 
v$tru r#zn"ch ji'ních sm$r#. Lo, plula sice ne-
v"hodn"m kurzem, ale plula. Hor%í bylo bezv$-
t)í. Motor by ud$lal za& den mo'ná 120 mil 
správn"m sm$rem p)i minimální spot)eb$, 
kdyby fungoval. N$kolik dní potom vál slab%í 
vítr ze sm$r# zadních, tak se plulo na&genakr 
s&vyu'itím ka'dého vánku. Jak se blí'ilo datum 
ohlá%en"ch návrat# posádky do& zam$stnání 

a&konce platnosti rusk"ch víz, náladu na& lodi 
svírala nervozita. Nepomáhalo ani to, 'e v&poz-
d$j%ích dnech za&bezv$t)í u' nesn$'ilo, a&bylo 
dokonce trochu teplo. Mo)e a&obla(nost s&níz-
k"m arktick"m sluncem byly opravdu krásné 
na&pohled. Jak'tak' je%t$ zap#sobilo blízké se-
tkání se skupinou grónsk"ch velryb a&mno'-
stvím delfín#. .as se vlekl a&BAGATELA s&ním. 
Na& konci desátého dne, v& ned$li 25. srpna 
v&p)edve(er p)edpokládan"ch návrat# dom#, 
byla stále 150 mil od&Murmansku...

A&ten ve(er to p)i%lo. Neptun, kterého zjevn$ 
n$jaké v(asné návraty do&zam$stnání nezají-
maly, usoudil, 'e p)eta'ení ruského víza u' by 
bylo moc. Vítr povívající od&jihu nabral na&síle 
a&za(al se to(it k&v"chodu. BAGATELA, spoleh-
livá a&stabilní lo,, se celá chv$la nap$tím a&le-
t$la s& maximáln$ zrefovan"mi plachtami 
rychlostí kolem 7,5 uzlu na&zp$n$n"ch vlnách 
celou noc a&dal%í den a' do&Kolského zálivu. 
Tam musela vyu'ít slu'eb vleku malého remor-
kéru NORD, kter" byl sjednán murmansk"m 
agentem. Setkání s&ním p)ineslo velkou úlevu 
a&vedlo a' ke&%/astnému vyvázání BAGATELY 
k&plovoucímu molu u&ledoborce LENIN, odkud 
p)ed t)emi t"dny a&jedním dnem vyplouvala. 
Na& slavnostní p)ípitek padla poslední láhev 
Ún$tické dvanáctky. Dokonce i&motor se v&Mur-
mansku poda)ilo vylé(it. T$'ko zp$tn$ odha-
dovat prvotní p)í(inu selhání, ale po&v"m$n$ 
prasklé membrány palivového (erpadla a&sví-
(ek 'havení se motor op$t rozb$hl. 

Text a!foto Vladimír "t#pán 
a!Zden#k $i%ka

Prohlídka polární stanice
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