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Plachty starých 
Egypťanov

Plachta sa nesporne objavila na viacerých miestach nezávisle na sebe, ale nie 
vždy máme o tom dostatok vierohodných informácií. V staroveku máme jej vývoj 
najlepšie zdokumentovaný v krajine pyramíd, v Egypte. Obdivuhodná kultúra  
a technická vyspelosť starých Egypťanov sa prejavila aj v stavbe lodí a na morepla-
veckom umení. Najstaršie vyobrazenia egyptských plavidiel pochádzajú z obdobia 
piatej dynastie Starej ríše (asi 2500 – 2600 rokov pred Kr.) a nachádzame ich 
na reliéfoch chrámov v Abúsíre. Znázorňujú návrat lodí z výpravy do Byblosu  
(v dnešnom Libanone). Z toho možno usudzovať, že tieto lode už boli schopné 
plavby po mori. Iným, presvedčivejším a najmä hmatateľnejším dôkazom je tzv. 
„slnečná loď “ faraóna Chufewa, ktorú v 50. rokoch 20. storočia archeológovia 
objavili v takmer neporušenom stave priamo vedľa pyramíd. Toto 40,5 m dlhé  
a 7,9 m široké plavidlo malo asi faraóna sprevádzať na jeho púti do záhrobia, takže 
nebolo určené na plavbu na mori. Loď bola postavená z cédrového dreva pochá-
dzajúceho z libanonských hôr. Trup mal ploché dno bez kýlu, ktorý nahrádzalo 
hrubé výstužné lano napnuté na podperách nad palubou. Podobnú konštrukciu, 
ale so sťažňom a plachtou mali aj lode používané na Níle ako aj plavidlá postavené 
z papyrusu, ponášajúce sa na neskoršie trstinové lode juhoamerických Indiánov. 
Papyrusové lode mali prekvapujúco dobré plavebné vlastnosti a plavili sa nielen na 
Níle, ale aj po celom východnom Stredomorí a v Červenom mori. Napriek tomu, 
že takéto lode bolo možné použiť aj na ďaleké výpravy, ubehlo ešte celé tisícročie, 
kým sa starí Egypťania odvážili podniknúť veľkú námornú výpravu. Hodnoverné 
pramene uvádzajú, že okolo roku 1500 pred Kr. sa kráľovná Hatšepsovet vydala 
po mori do tajomnej krajiny Punt. Lode pravdepodobne vyplávali z niektoré-
ho egyptského prístavu v Červenom mori. Cieľ výpravy, krajinu nazývanú Punt, 
sa dodnes nepodarilo spoľahlivo identifikovať a podľa názoru archeológov by to 
mohlo byť pobrežie dnešnej Eritrey, Somálska alebo južnej časti Arabského polo-
strova. Napokon to nie je podstatné, lebo dôležitejší je fakt, že práve vďaka tejto 
veľkolepej výprave si zo zachovaných reliéfov v Tébach môžeme utvoriť presnejší 
obraz egyptského plavidla z tohto obdobia. 

Loď s vyhnutou provou a kormou mala dĺžku asi 30 m a jej kýl nahrádzalo 
výstužné lano napnuté nad palubou. Poháňali ju veslá, na každej strane ich bolo 15 
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a na korme bola dvojica kormidlových vesiel. Loď niesla sťažeň s veľkou obdĺžni-
kovou plachtou, ktorú však bolo možno použiť asi len pri zadnom vetre. K iným 
historickým plavidlám patrili lode, ktorými Egypťania mohutné 350 t a takmer 
30 m vysoké žulové obelisky previezli z Asuánu do Luxoru. Loď viezla dva obelisky 
naraz a podľa výpočtu odborníkov bola asi 65 m dlhá, 18 m široká a mala nosnosť 
vyše 700 t. Lodiarstvo bolo v starovekom Egypte na vysokej úrovni a to isté možno 
povedať aj o moreplaveckom umení starých Egypťanov. Je prirodzené, že neskôr  
z ich skúsenosti čerpali aj ostatné národy, najmä Feničania a Gréci. 

Slnečná loď faraóna Chufewa 
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Cez Pacifik na Pacifiku
Bernard Gilboy

Prvá plavba cez Atlantický oceán mala v sebe nádych neopakovateľného dob-
rodružstva. Aj keď sa v širšej verejnosti na ňu čoskoro pozabudlo, medzi „ľuďmi 
mora“ mala značný ohlas a našla si aj nasledovníkov. Už 6 rokov po Johnsonovej 
plavbe prišiel na rad Pacifik, najväčší z oceánov. Prvým, kto sa s ním odvážil úspeš-
ne popasovať, bol 30-ročný Američan írskeho pôvodu Bernard Gilboy. Pravda, 
nešlo mu len o to, aby cez oceán preplával, ale zaumienil si, že ho prekoná skrz-na-
skrz zo západného pobrežia Ameriky až do Austrálie. A navyše, bez zastávky! 
Nevdojak sa natíska prirovnanie s Johnsonom. Ak jeho atlantická trasa merala asi 
2 500 míľ, na Gilboya čakal takmer trojnásobok – vyše 6 500 míľ!

Ani on nebol na mori nováčikom. Na obchodných lodiach strávil ako námor-
ník asi 10 rokov. Na myšlienku uskutočniť plavbu cez Pacifik ho priviedla práve 

Bernard Gilboy na 5,8 m dlhej lodi PACIFIC
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Dvakrát okolo sveta 
Harry Pidgeon

Slocumova osamelá plavba okolo sveta musela na svoje zopakovanie čakať po-
merne dlho. Vojna v Európe sa pomaly chýlila ku koncu, keď sa v USA chystal na 
dobrodružné potulky po svete Harry Pidgeon. Mal dobrodružnú povahu, kedysi 
na kanoe splavil aljašský veľtok Yukon, neskôr sa na plti plavil po Mississippi. 
Potom bol profesionálnym fotografom a keď mal 45 rokov, rozhodol sa radikálne 
zmeniť svoj život.

V akomsi odbornom časopise našiel plány neveľkej zátokovej jachty. Pidgeon 
zväčšil plány tak, aby bola loď podľa jeho mienky schopná oceánskych plavieb. Do 
stavby sa pustil roku 1917 a po takmer dvoch rokoch tvrdej práce bola 10,5 m dlhá 
loď, nazvaná Islander, hotová. Pidgeon sa najprv odvážil plávať len v pobrežných 

vodách a keď sa už cítil dosť istý, 
podnikol plavbu z Kalifornie na 
Havajské ostrovy. Bola to zna-
menitá škola, ale ukázala mu aj 
tienisté stránky osamelej plavby.

Po návrate do Kalifornie po 
dôkladnej príprave vyplával 18. 
novembra 1921 do Tichomoria. 
Pôvodne pomýšľal, že sa z po-
tuliek po Oceánii vráti späť. 
Ale potom sa ukázalo, že cesta 
bude podstatne dlhšia a povedie 
okolo celej zemegule. O svojich 
pohnútkach neskôr povedal: „... 
Prečo som sa o to pokúsil? Hlavnou 
príčinou bol nedostatok peňazí, 
aby som si mohol kúpiť väčšiu loď, 
na ktorej by bola stála posádka a tá 
by sa venovala lodi namiesto mňa. 
Ale chcel som aj niečo dokázať 
vlastnými silami...“

harry pidgeon dvakrát Sám oboplával Svet
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Nemožná trasa?
Chay Blyth

Plavba v južných moriach, presnejšie v pásme „revúcich štyridsiatok“ a nižšie, je 
veľmi náročná. Máme na mysli plavbu smerom na východ, s vetrami, morskými 
prúdmi a veľkými vlnami v chrbte. Ešte ťažšie je to pri plavbe opačným smerom, 
z východu na západ. Takejto trase sa osamelí moreplavci dlho vyhýbali. Tento 
variant si vyslúžil prívlastok „nemožná“ trasa. Hranice ľudských možností sa však 
aj v jachtingu posunuli veľmi ďaleko a tak nečudo, že aj „nemožná“ trasa, bez za-
stávky, proti vetrom, prúdom a vlnám, napokon našla svojho premožiteľa už pred 
vyše štyrmi desaťročiami. Stal sa ním Chay Blyth, Škót, ktorý roku 1966 spolu 
s Johnom Ridgwayom úspešne prevesloval Atlantik a o dva roky neskôr sa – už 
menej úspešne – zúčastnil pretekov o Zlatý glóbus. Jeho účasť sa kvôli technickým 
problémom predčasne skončila v Južnej Afrike. Pri návrate domov ho zaujala 
myšlienka pokúsiť sa oboplávať svet bez zastávky aj západným smerom.

Celý plán, na papieri celkom jednoduchý, mal jeden háčik – peniaze. Blyth 

Sir Chay Blyth na palube BRITISH STEEL
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Z Grónska do 
Beringovho prielivu 

Willy de Roos

To, čo z politických dôvodov nemohla splniť Gedania, sa podarilo holandskému 
jachtárovi Willymu de Roosovi na jachte Williwaw. Jeho plavba mala byť o to 
ťažšia, že bol na palube sám ako prvý samotár v týchto končinách. De Roos, ročník 
1923, žil v Belgicku a najprv mal najrôznejšie iné záľuby, motorizmus, maliarstvo, 
zbieranie modelov vláčikov, ale to všetko nebolo ono. Napokon si kúpil malú loď, 
na ktorej sa vydával na more. Považoval to najprv za príjemné a ľahké trávenie voľ-
ného času, až kým sa nepresvedčil, že more vie byť aj tvrdým súperom. Neodradilo 
ho to, práve naopak, začal sa plavbe venovať naplno. Uvažoval, čo ďalej, lákali ho 
ďaleké plavby, ba aj v polárnych moriach. Na to potreboval pevnú, solídnu loď. 
Zrodila sa oceľová, 13 m dlhá jachta Williwaw. Solídne bolo aj jej vybavenie, ktoré 

De Roosova loď WILLIWAW bola postavená na samotné výpravy
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