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KOLEM SVĚTA SVÉRÁZNĚ

Martin Doleček

MOJE CESTA K MOŘI

NULTÁ KAPITOLA, KTERÁ SE NEVEŠLA DO KNIHY

Slovo redaktora
Více než třicet let uběhlo od okamžiku, 
kdy Richard Konkolski obeplul jako první 
Čech sólově zeměkouli. Druhým Čechem 
v pořadí se stal letos Martin Doleček. 
Obě ty plavby mají mnoho společného. 
Oba jachtaři jsou svého druhu buldočí 
povahy, pro které “ne” není odpověď. 
Oba tu plavbu pluli na minimálním roz-
počtu a financovali ji sami. A oba pluli 
na malé, dřevěné plachetnici postavené 
amatérsky. 
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Martin momentálně pracuje na své kni-
ze “Kolem světa svérázně”, která má 
vyjít na konci ledna 2020. Co se do kni-
hy ale nevešlo, jsou Martinovy začátky. 
A proto je Vám, příznivcům Krásy jach-
tingu a Martinových plaveb, poskytuje-
me alespoň touto formou. 

Elis
Vše začalo tak nějak dospíváním… Už 
odmala nás, myslím tím svého mladší-
ho bratra Jirku a starší sestru Veroniku, 
rodiče brali každý rok, když to bylo jen 
trochu možné, na dovolenou. Jezdi-
li jsme převážně do Chorvatska. Vzpo-
mínám si na plno dobrodružství, které 
jsme společně prožívali. Nejdřív jsme 
si vozili nafukovací čluny, abychom se 
mohli dostat na místa ostatním lidem 
nepřístupná, spali jsme různě po po-
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břežích v autech (ve dvanáctsettrojce) 
nebo ve stanech nebo pod širým ne-
bem. Také jsme si zkusili být v obytné 
avii.
Každý rok byl něčím zajímavý a krás-
ný a všechny tyto zkušenosti nás vedly 
k tomu, že by se nám vlastně mohla ho-
dit plachetnice. Být stále u moře, uží-
vat si vody, a hlavně mít stále střechu 
nad hlavou a nebýt odkázaný na kemp 

Vzpomínám si na plno dobrodružství
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a mačkat se na přeplněných plážích. 
Dlouho to byl pro nás jen sen, až jsme 
se jednoho dne rozhodli, že si svůj sen 
splníme.
O lodích jsme nevěděli vůbec nic! Tedy 
něco málo můj taťka, který si někdy 
za dob dinosaurů dělal zkoušky na mo-
torový člun a plachetnici i s mým stre-
jdou a bratranci. Asi věděl, že plachet-
nice má plachty, kormidlo a pár dalších 
převážně teoretických věcí. Nejvíc se 
o lodě zajímal můj bratranec Patrik Za-
mazal – nynější architekt dřevěných ro-
dinných domků. Ten se rozhodl jednu 
takovou menší plachetnici jménem Ro-
zárka s jednou kajutou postavit. Měla 
asi 5,5 metru.
My jsme na stavění lodi neměli odvahu 
ani znalosti, ale jednoho dne nám při-
šla pod ruce velice levná plachetnice. 
Všichni jsme byli natěšení a odhodlaní 
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hned nastupovat na palubu a vyplout. 
Vše levné má ale samozřejmě háček. 
Naše nová lodička měla totiž trošičku 
větší díru a vyrvaný kýl. Její původní 
majitel škrtl o dno v chorvatských vo-
dách, vytrhl se mu kýl, a šel ke dnu. Byla 
to dřevo-laminátová šarpie, asi 7 metrů 
dlouhá se jménem Elis.
Od bratrance jsme věděli, že se taková 
věc dá opět zprovoznit, když už se dala 
jednou celá postavit. Po společné do-
mluvě a pár dní přemýšlení jsme se roz-
hodli Elis koupit a opravit. Netušili jsme 
ještě, kolik práce nás čeká, kolik nás to 
bude ještě stát a jak to vlastně zvlád-
neme. Věděli jsme ale, že funkční pla-
chetnice by byla pro nás dalších pár let 
nemyslitelná.
Vzpomínám si, jak jsme loď přivez-
li domů. Byla právě zima, mráz a sníh 
a plno našich přátel vůbec nechápa-
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lo, co se nám stalo a co můžeme ještě 
zamýšlet s takovým vrakem. My jsme 
se ale naděje a touhy mít svou loď ne-
vzdávali a pustili se hned do práce. Úto-
čiště před zimou nám dělala taťkova 
opravovna na auta, hned za domem, 
kde jsme strávili většinu dětství. Dílo 
spočívalo v tom opravit poničená žeb-
ra, slepit kýlový masiv, vytvořit novou 
obšívku, celou loď znovu olaminovat, 

Plachetnice Elis měla trošičku větší díru
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natřít a nastříkat potřebnými barvami. 
Poté nechat vyříznout železnou plot-
nu na kýl a ozinkovat ji, odlít nová olo-
va pro zátěž… Po půlroce každodenní 
práce za pomoci celé rodiny a přátel, 
po mnoha dlouhých nocích učení práce 
s různými pro nás novými věcmi (lepi-
dly, stroji, plány…) se nám vše podaři-
lo a v létě následujícího roku jsme loď 
slavnostně přivezli k Jaderskému moři!
Byl to krásný zážitek a pro nás všechny 
nakonec i obrovské překvapení, že naše 
plachetnice pluje, a to jen díky nám! 
Záhy jsme se každý naučili loď ovládat 
na plachty, bezpečně kotvit, vyvázat se, 
ovládat motor… Všechno to úsilí splnilo 
mnohonásobně naše očekávání a nikdy 
jsme nelitovali, že jsme se do toho spo-
lečně pustili.
Jak to ale v životě bývá, vše pěkné jed-
nou končí, ale zase něco další začíná. 
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Děti se nejdříve drží s rodiči a postup-
ným dospíváním se to obrací. I já jsem 
chtěl být samostatný, trávit volný čas 
i dovolenou hlavně se svými přáteli či 
s přítelkyní. Tak asi chápete, že i ta nej-
větší loď nemůže být nikdy dostatečně 
velká, když tam máte rodiče. A to ne-
myslím vůbec nijak zle…

Elis 2
Zde začíná ten můj sen, můj příběh. 
Touha mít svou loď pro své přátele, být 
kapitánem svého plavidla, získat svou 
lásku a podnikat dobrodružství, jako 
jsem měl možnost prožívat s rodiči… 
V osmnácti letech jsem se rozhodl udě-
lat si kapitánské zkoušky. Zároveň jsem 
navštívil bratrance – stavitele lodí Patri-
ka, a svěřil jsem se mu se svým plánem. 
Z mé strany bylo vše jasné. Potřebu-
ji loď, co nejlehčí, zároveň co největší, 
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ještě přepravitelnou na přívěsu a pro 
mne, jako studenta pouze s možnost-
mi brigád, cenově dostupnou. Byl jsem 
moc rád, že mě v tom Patrik nenechal 
a že se našla cesta. On je pro každou ta-
kovou srandu. Dospěli jsme k závěru, že 
by to měl být katamarán, který si budu 
ale muset postavit sám. On mi nama-
luje plány a bude radit a já se už budu 
muset postarat o to ostatní, a hlavně 
vydržet až do konce.
Po promyšleném bojovém plánu jsem 
se pak musel, trošku s obavami, svěřit 
rodičům. Máme doma ale jedno pravi-
dlo. Můžeme si dělat, co chceme, ale 
musíme to říct. Nelhat! Úplně mě pře-
kvapilo, jak mi to schválili. Miluji rodiče, 
které nezakazují svým dětem, co chtějí 
dělat, a ještě je umějí podpořit! Takže 
to hlavní jsem už měl: podporu rodiny, 
a ještě další super věc; prostor na se-
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stavení lodě opět v taťkově opravovně. 
Když se to rozkřiklo, dost lidí si začalo 
myslet, že jsme přešli z oprav automo-
bilů na výrobu lodí.
V tu dobu jsem chodil na učiliště a učil 
se stejnému řemeslu jako můj táta, 
tedy autoelektrikářem. Prázdniny jsem 
měl možnost trávit v jeho dílně a jako 
vedoucí na táborech pro děti. Bavilo 
mě vymýšlení různých blbostí a hraní 
her. Tam jsem se moc zamiloval do jed-
né skvělé holčiny (vedoucí!). Jmenovala 
se Eliška. Nikdy předtím v životě jsem 
k nikomu necítil to, co k ní. Udělal bych 
pro ni cokoliv! Byla moc krásná, sympa-
tická, inteligentní, svá, se smyslem pro 
humor, prostě moc fajn. Má vysněná 
láska! Chvíli jsem s ní chodil, vlastně jen 
na táboře a asi týden po… Dali jsme si 
pusu! Pak byl ale konec a ona si našla 
jiného kluka. V té době jsem ji měl stá-



11

le moc v srdci. Právě s ní jsem si přál 
být na té lodi. A také s přáteli, co jsme 
měli kolem sebe. Nikoho nemůžeme 
ale k ničemu nutit. Když se člověk pus-
tí do něčeho náročnějšího, z čeho hned 
tak lehce nekouká jen ta sranda, pozná 
najednou i kvalitu přátel, které má ko-
lem sebe. Jestli umějí jen brát a začnou 
se vám vyhýbat, nebo jestli umějí také 
pomoct a něco si sami zasloužit. Můj 
sen měl být společný. Později se začal 
plnit s úplně jinými lidmi, než jsem si 
původně myslel, ale jsem moc rád, že 
to i tak nakonec dopadlo.
Našetřil jsem tedy první peníze a za-
koupil vodovzdornou stavební překliž-
ku. Byla to pětivrstvá finská bříza 6 mm. 
Poté nějaké to kilo epoxidového lepi-
dla. Vše muselo začít tím, že se nejdří-
ve slepily pomocí úkosů desky do sebe. 
Potřebovali jsme čtyři sedmimetrové 
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kusy. Stavba této lodi je teoreticky vel-
mi jednoduchá a rychlá, prostě ,,sdrá-
tuj a slep“. Pro nás jako amatéry byla 
náročná a zdlouhavá i samotná mani-
pulace s takovými rozměry materiálu, 
a už jenom dosáhnout, aby byly oba dva 
plováky stejné… no to byl zážitek. Opět 
jsem se ale se svými příznivci nevzdá-
val, protože když to dokážeme… bude-
me moci prožít něco, co ostatní ne. 

Stavba Elis 2 začíná
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Tyto čtyři desky jsme museli obkreslit 
a vyříznout. Všechny rozměry mi po-
skytoval postupem času Patrik. Vlastně 
jsme ani jeden z nás nevěděli, jak přes-
ně bude loď vypadat. To, co nás inspi-
rovalo, byl malý model, který Pat slepil 
doma na stole, a my ho poté pomocí 
laseru zvětšili. Vyříznuté desky nás če-
kalo zarovnat a smontovat pomocí mě-
děného drátu. Měli jsme tedy dva páry. 
Následovalo pustit se do vyrábění že-
ber, které se postupně vkládaly a vle-
povaly i s latěmi mezi svázané desky… 
i tato žebra jsme velikostně zjišťovali až 
při výrobě samotné lodi. Bylo skvělé, 
že jsem si mohl říct, co a jak by moh-
lo být. Přece jen to byl můj sen. A na-
víc, co je krásné na takové stavbě: když 
něco zkazíte, můžete nadávat jenom 
sobě, a o to líp se pak dělá. Kdyby se 
člověk stále ptal, jestli je to správný po-
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stup a profesionální přístup a materiál, 
nikdy bychom tu loď tak levně a rychle 
nedostavěli.
Začali jsme mít dva dlouhé tuhé špičaté 
trupy a čekalo nás vymyslet pohodlnou 
kabinu s možností pohodlného sednutí, 
lehnutí, výhledu a s možností rychlého 
praktického zavírání. O pár měsíců poz-
ději nás čekalo olaminování obou plo-
váků. S tímto profesionálně pomohl Ra-
dek ze sousedního Žamberka. Je to pilot 
ultralightů a letadlo i postavil. Nikdy nás 
v ničem takovém nenechal a vždy nám 
dobře poradil a pomohl. Vrhli jsme se 
na to společně jak s ním, tak i s rodiči, 
sourozenci a dalšími přáteli. Vždy se při 
takové práci posvačilo, pokecalo… Tako-
vé stavění lodi umí být i pěkné společné 
setkání.
Další etapa výroby spočívala ve vykyto-
vání a následném obroušení všech pře-
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chodů či vzniklých pórů skelnou tkani-
nou či lepidlem. Nejhorší práce je práce 
s laminátem. Vše vás pak svědí nebo 
ještě lepí a jste zapatlaní. Však někte-
ří určitě víte, o čem mluvím. Takto při-
pravené plováky jsme pak mohli začít 
válečkovat šedou epoxidovou základ-
ní barvou a čekalo nás ještě nastříkání 
celé lodi vrchní červenou polyuretano-
vou barvou. Ještěže naši jeli na dovo-

O pár měsíců později nás čekalo olaminování 
obou plováků
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lenou, protože kdyby viděli, co se v tu 
dobu odehrávalo v dílně, už by tam mě 
ani mé věrné kolegy nikdy nepustili. 
Asi chápete, jak to může vypadat, když 
něco stříká kompresorem amatér, navíc 
červenou barvou, která když zaschne, 
nejde vůbec dolů. Dlouhou dobu mělo 
vše růžový nádech a několik dní jsme 
po nocích drbali kachličky savem a re-
alem a já nevím, čím ještě. Navíc jsme 
se museli roztáhnout i na druhou půlku 
opravny, abychom mohli loď vůbec 
smontovat. Přece jen se z toho vyklubal 
celkem macek 7 m dlouhý a 4,5 m široký 
koráb.
Čím víc se ale vše podobalo lodi, tím víc 
se nám chtělo vše rychle dokončit a tím 
lepší nálada panovala. Jako nosníky 
jsem zakoupil tři jekly 50 na 50. Ty jsme 
uřízli, navrtali a sešroubovali plováky 
k sobě. Následovala výroba provizorní 
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prostřední podlážky z ohoblovaných pr-
ken, vyříznutí deklů a vnitřních podlá-
žek na sednutí a jedna důležitá věc! Vý-
roba kormidel a jejich závěsů (zatím vše 
ze železa). Jako kormidelní páky jsem 
zakoupil násady ke krumpáčům. Pak 
už jen usazení zatím jen malého stěžně 
s plachtou pomocí řetízků a upínaček 
od plotu a hurá konečně vše otestovat 
na naši nedalekou Pastvinskou přehra-
du.
Plavidlo jsme dostali na vodu pod čís-
lem N85, po sedmi měsících práce po-
mocí provizorního vozíku. Byl to opět 
úžasný zážitek i překvapení pro nás 
všechny vidět na vlastní oči, že ty des-
ky, laťky, lepidlo, jekly, a hlavně hodiny 
strávené prací, ale i vymýšlením, najed-
nou opravdu plavou.
Je jasné, že náš výtvor ještě nemohl 
na moře, a bylo potřeba mu věnovat 
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další čas a peníze na zdokonalení, ale 
my byli moc šťastní i za to, co jsme již 
dokázali, a že máme alespoň takové své 
plavidlo. Podnikli jsme plno společných 
plaveb i přeplaveb na místní přehra-
dě a užili jsme si krásné léto a podzim 
v Čechách. Přece nežijeme jen pro je-
den rok a příště se ,,třeba“ dostaneme 
v mém snu dál. 

Elis 2 (tady ještě N85) na vodě
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Psal se rok 2004 a já si dal předsevzetí 
pokračovat ve svém snu. Dostat vylep-
šený katamarán na moře. Opět jsem se 
do toho pustil s těmi lidmi, kteří chtěli 
opravdu jet, tedy se svou první oprav-
dovou, kvalitní, spolehlivou, ale i od-
vážnou posádkou. Nejdříve jsme ale 
museli opravdu zabrat. Někdo by tomu 
totiž mohl říct i ,,výroba lodi den před 
odjezdem“.
Těch příprav a změn jsme měli v plánu 
opravdu hodně a času málo. Nejhorší 
nepřítel je vždycky čas. Naše heslo zně-
lo: ,,Teď už to půjde rychle!“ Potřebovali 
jsme: sehnat silnější nosníky, zapasovat 
je a sestrojit – svařit kvalitnější středovou 
konstrukci z lepšího materiálu. Přidělat 
závěs na motor a zabudovat palivovou 
soustavu, vyříznout okénka a nalepit 
plexiskla, nechat vytvořit kloudné 
masivní nerezové závěsy kormidel 
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a namontovat je, správně napasovat 
zapůjčený velký stěžeň z ELIS, 
zkontrolovat plachty…
Co byl jeden z dalších hlavních úkolů: 
trošku drasticky upravit dva vleky, pro-
tože v jejich originálním stavu by se 
nám naše plováky na jejich korbičky 1 
x 1 metr nevešly. A v neposlední řadě 
připravit i naše dvě stejná auta Renault 
Rapid, nářadí a vše, co bychom mohli 
potřebovat.
Mou konečnou posádku tvořil můj 
brácha Jirka a kamarádi Michal, David 
a Lucka. Mělo nás být ještě o dva víc, 
ale bohužel jeden můj, i když dobrý pra-
cant, neuměl mluvit pravdu, tak jsem 
si za něj nevzal zodpovědnost, a druhý 
zase stihl otočit auto na střechu a zrušit 
ho zrovna, když mi jeli pomoci. Přivezl 
mi neuvěřitelně zohýbanou nerezovou 
tyč, původně určenou na spřáhnutí kor-
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midel. Hlavně že oni byli celí. Ale jeho 
rodiče jsme už nepřemluvili.
Naše plavidlo muselo také dostat po-
řádné jméno. Původně jsem si myslel, 
že to bude jednoduše na dvě půlky „Pat 
a Mat“. Nakonec ale dostala loď jmé-
no Elis 2 jako má druhá opravdově vy-
sněná láska. Po náročných a zdlouha-
vých přípravách a už i ignorování slov 
mých rodičů, abychom se vzdali a jeli 
jen s nafukovacími čluny, ale stále s je-
jich pomocí i s pomocí ostatních rodičů 
mé posádky a známých, se nám přece 
jen podařilo vyrazit. Bylo to dost divo-
ké, protože brácha měl asi týden řidičák 
na auto a my mu připřáhli 7m vlek, kte-
rý měl kolečka jako od tůčka, a já sobě 
také. Udělali jsme testovací jízdu kolem 
Pastvin a jen jsme si říkali: ,,Zítra musí-
me ujet 1000 km bez nehody, navíc ne-
máme mezi sebou jiného řidiče!“
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Na Istrii, od nás nejblíže k moři, jsme ale 
dojeli, i když jsme se ocitli úplně náhod-
ně v rakouských Alpách. Při naší velké 
snaze se vyhnout dálnicím jsme svěřili 
mapu naší blonďaté Lucince…
Když jsme se objevili na břehu přístavu, 
vesničané si mysleli, že se tam bude to-
čit nějaký film či co. Vše vypadalo spíše 
jako kulisy. Když jsme během cesty ne-
stáli s auty vedle sebe, lidé přemýšleli 
nad tím, jak se taková špičatá loď může 
udržet rovně, když nemá kýl, a jak se 
tam můžeme vejít.
Před spuštěním lodi na moře jsem nás 
byl nahlásit na místním kapitanátu 
v Rabacu, zaplatit poplatek a vyslech-
nout si, jak mám mladou posádku a ať 
se držíme břehu. Když jsem se vrátil se 
všemi informacemi, a to hlavě pro SOS, 
mohli jsme začít montovat našich tisíc 
šroubků, vypakovávat se a druhý den 
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Elis 2 na moři

Elis 2 na moři
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konečně vyplout. Společnost a další část 
posádky nám dělala má sestra se svým 
přítelem Tomášem. Oni spali v místním 
kempu, kde nám poskytovali zázemí.
Užili jsme si deset krásných a dobro-
družných dní. Určitě všichni si dodnes 
vzpomenou na to, jak jsme za bílého dne 
ve velkých vlnách s hrůzou v očích hle-
dali nůž a rychle odřezávali naši nepro-
mokavou celtu, která byla mezi plováky 
na přídi myšlená na pohodlné chození 
a spaní na palubě, na což se všichni tě-
šili už doma na zahradě. Nikdo netušil, 
že by nás právě ona mohla ohrozit. Tedy 
do chvíle, než se začala plnit vodou jako 
velký pytel a nořit celou loď až po dekly 
pod vodu. Hned nám bylo všem jasné, 
proč tam mají ostatní katamarány sítě.
Také jsme jednou utíkali z otevřeného 
moře a krásné zátoky před bouřkou. 
Nejdříve ukrutně foukalo. Tak, že nám 
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málem Elis 2 sama odplula. Poté hustě 
pršelo, kolem nás šlehaly blesky do vody 
a já jsem své posádce jako zkušený ka-
pitán řekl: „Vše bude v pohodě, jen se 
hlavně nedržte ničeho železného!“ Jen-
že čeho jsme se pak tedy měli držet, 
když celá vrchní konstrukce byla ze že-
leza, a navíc prosolená vlnami a upro-
střed trčel stěžeň? Spíše to vzbudilo pa-
niku, nežli ji zmírnilo. Přece jen jsem ale 
slyšel, že lepší je nemít žádné uzemnění 
nežli špatné, a zároveň radu: při tako-
vé bouřkové situaci omotat kotevní ře-
těz kolem vantů stěžně a spustit kotvu 
do vody… Všichni jsme se raději v du-
chu začali modlit a rychle pádili s plným 
plynem závěsného motoru do krytého 
přístavu a vše dobře dopadlo.
Na zpáteční cestě, po ujetí asi 2000 km, 
se mi pod naší zahradou podařilo velice 
lehce vlek překlopit, ohnout voje a loď 
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poškodit, v tu chvíli jsme věděli, že další 
cesta k moři bude vyžadovat bezpečný, 
bržděný vlek a k tomu silné auto. To se 
asi dlouho u moře jako studenti neuká-
žeme.
Začal opět ubíhat rok další, a to 2005. 
Celou dobu po návratu jsem měl v hla-
vě otázku: Jak jen se na to moře opět 
a co nejlehčeji dostat? Ten rok byl pro 
mne maturitní. Po zdárném vyučení 
jsem totiž přestoupil pomocí rozdílo-
vých zkoušek hned do druháku čtyřleté 
střední automobilní školy s oborem sil-
niční doprava v Ústí nad Orlicí. Měl jsem 
tuto školu moc rád. Člověk tam potkal 
plno cvoků a mladých vynálezců. Stále 
se bylo čemu smát a byla tam možnost 
poznat plno super učitelů a mistrů. Na-
víc jsme všichni zdarma dostali řidičák 
jak na osobák, tak i na náklaďák. Jeden 
zádrhel jsem tam ale přece jen po ta tři 
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léta měl. Opravdu mi nešel cizí jazyk! 
K maturitě jsem byl připuštěn jen díky 
tomu, že jsem nejmenované paní pro-
fesorce Vašátkové doslova slíbil, že se 
nikde nebudu zmiňovat o tom, že mlu-
vím německy, nebo že mě právě ona 
učila němčinu, a já se čtyřkou prošel… 
V tomto případě jsem se ani nemohl 
moc nahlas zmiňovat o svém velkole-
pém pomaturitním plánu.
Po ukrutném učení a zdárně slože-
né maturitní zkoušce, a to naštěstí ne 
z němčiny, každého z nás čekalo velké 
rozhodnutí: Co dál? Někteří se rozhodli 
pro vysokou školu, jiní hned založili ro-
dinu či hledali práci. Já jsem byl rozhod-
nutý pro něco úplně jiného. Za předpo-
kladu, že prolezu, poslechnu dědečka 
a nejdříve se rozhlédnu a vycestuju, 
když už je ta možnost. A jak jinak, než 
se svou vysněnou láskou Elis 2. Během 
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těch několika měsíců a návštěv u mého 
bratrance Pata jsme dospěli k rozhod-
nutí: Dostat do stejného místa k moři 
jako loni, ale úplně jinou cestou. Přímo 
po Labi, umělých kanálech a řekách Ně-
mecka, Holandska, Belgie, Francie a pak 
prostě jednoduše už jen levně na plach-
ty kolem Itálie až do Chorvatska…

Martinova kniha: 
https://www.ifp-publishing.cz/jach-
ting/kolem-sveta-sverazne/

Vyplutí na velkou cestu!


