
O starých lodích a plavcích,
VLADIMÍR GROII.

IJako u mnohých jiných pomůcek., tak zejména u námořních lodí 
■ a plaveb technický rozvoj, nastalý ve zcela nové době, zastírá v před
stavách přítomnosti základní hodnotu vynálezu či objevu. Ovšem ani první 

úspěšné plavidlo, které se odvážilo pustit s dohledu pobřeží, ani doved
nost jeho kapitána se neobjevily rázem; mnoho generací a mnoho kultur
ních oblastí pracovalo, tu nezávisle, tu užívajíc cizích zkušeností, aby 
podmanilo člověkovi moře.

Vznik a vývoj starověkého námořnictví jsou kapitolou kulturního ži
vota, která má dosti mezer; dovedeme sice postihnouti, co starověcí 
stavitelé lodí a plavci uměli, ale jenom málokdy lze poznat, jak to dělali.

Kolébkou pokroku loďařství a plavby je moře. Je sice pravděpodobné, 
že si člověk zřídil první plavidla na řekách a jezerech, ale tyto prámy, 
kocábky, nadmuté kožené pytle a jiné pomůcky stačily svou primitivností 
dlouhým staletím, ha i tisíciletím, leckde skoro bez změny. Taková plu
jící díž, ve které obyvatelé starověké Mésopotamie převáželi přes Eufrat 
neb Tigris sehe a náklad, neliší se skoro vůbec nijak od „guffy“, které 
užívají obyvatelé těchto krajin dodnes; podobně se dodnes na horním 
Nilu budují čluny z krátkých akaciových větví úplně týmž způsobem 
jako před tisíciletími.

Jakmile se však člověk začal odvažovati na moře, byť i jen při pobřeží, 
musel své plavidlo stavět jinak; bylo je třeba jednak chrániti před „zlo
mením páteře“, jak prý dodnes říkají námořníci, to jest dáti mu pevnost

Starověká guffa.
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Stavba lodi ve starém Egypte. (Relief.)

konstrukce, aby se loď, zdvižená hřbetem vlny, nepřelomila, jednak ochrá- 
niti před zaplavením a konečně zajistiti mu aspoň do určité míry ovla
datelnost a hybnost, nezávislou na povětrnostních podmínkách a moř
ských proudech.

První nesnáz — ochrana před zlomením — byla zprvu řešena tak, že 
se na zdvižené přídi a zádi člunů kolem lodi pevně utáhlo lano v místech, 
kde byl příční trámec (rozpora); přední a zadní rozpora pak byly spo
jeny lanem, vedeným přes několik tyčí zvýši člověka, zasazených do 
lodního dna. Takové zařízení se nachází už i na staroegyptských člunech, 
plujících po dolním Nilu, v jeho delta a také po moři. Lepší a dokonalejší 
způsob, jak zabezpečiti pevnost a vzdornost lodi, byla konstrukce, která 
prostor lodi nevytvářela vydlabáním nebo sroubením planěk po vnějšku, 
nýbrž zbudovala pevnou kostru z kýlu a žeber s vnitřními příčními 
výztuhami a rozporami. Nevíme, kde se ponejprv začalo užívati tohoto 
způsobu. 0 lodním kýlu a žebrech se zmiňují klínopisné tabulky baby
lonské, ale zdá se, že domovem tohoto vynálezu byla spíše oblast egejská 
nebo krajiny maloasijského pobřeží, kde plavba po moři byla podstatnou 
součástí života.

Kýl a žebra daly lodi pevnost, a poněvadž plaňky mohly býti lehčí, 
stalo se celé plavidlo hybnější a ovladatelnější, majíc těžiště níž položené. 
Konstrukce lodního „nosu“, jenž řezal vlny a zvyšoval stálost směru, 
byla už jen samozřejmým doplňkem, třebaže technicky ne zcela snadným.

Snížením lodního těžiska se umožnilo budování plavidel o vyšším 
vnitřním prostoru, lépe chráněném před zaplavováním. Trvalo však 
velmi dlouho, než se začaly celé lodi krýti palubou, třebaže tento vynález 
je prastarý, jak ukazují i nilské čluny. Nesnáze s umístěním veslařů 
vedly stavitele lodí k tomu, že opatřovali palubou jen lodní příď a záď, 
kdežto prostředek zůstával volný; tak tomu bylo i u lodí, o nichž mluví 
Homér, a také později. Plnou palubu měly v klasické době řecké a u Ří
manů jen obchodní plachetnice a velké bitevní lodi.

Důležitou otázkou bylo, jak zajistit lodi pohyblivost a řiditelnost; 
je pochopitelno, že se s tímto problémem musela naplno vyrovnávat 
především plavba po moři, poněvadž při říční plavbě se o pohyb plavidla 
staral tok řeky a ve směru proti proudu se loď nebo prám vlekly. Plachty 
a vesla byly tu jen pomůckou, která však nabyla nesmírně na významu,
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Foinická válečná loď. (Assyrský relief.)

jakmile se plavidlo odvážilo na moře. Vývoj plachet a vesel byl velmi 
rozmanitý; v podstatě rozhodoval účel plavidla a způsob jeho užívání; 
podle toho se pak řídilo zdůrazňování té či oné funkce. Jestliže na př. 
u velkých nilských člunů a u pobřežních loděk sloužila vesla více k řízení 
směru plavby, stala se později výhradně prostředkem hnacím, kdežto 
směr lodi řídila kormidla, někdy za pomoci manévrů s plachtou. Soustava 
dvou kormidel na lodní zádi — s každé strany jedno — převládla ve sta
rověku zásadně u všech námořních plavidel a potrvala až do 14. stol. po 
Kr. Kormidlo bylo v podstatě zvětšeným veslem o širokém a dlouhém 
listu (lopatě).

Co do zavěšení plachet, převládala v celém starověku soustava lodí 
o jednom stěžni, mnohem méně častá byla plavidla o dvou nebo více 
stěžních; plachty se zavěšovaly na příčné ráhno, horizontálně nebo 
šikmo upevněné, a k tomu mohly býti staženy. U některých typů lodí 
se vyskytovaly dvě plachty nad sebou; zpravidla však se užívalo jen 
jedné plachty současně, ale větší lodi byly opatřeny plachtami různé 
velikosti a tvaru, které se podle potřeby vyměňovaly. Důležité určení 
měla menší trojrohá plachta, jejíž význam znali starověcí námořníci na 
Středozemním moři stejně dobře, jako jejich následovníci na jiných 
mořích dodnes. Starověkému textilnictví nepůsobilo potíží zhotoviti 
plachty potřebných rozměrů; zdá se, že plocha velkých plachet nepře
sahovala 100 m2, ale tam, kde se — jako u velkých obchodních a náklad
ních lodí — neužívalo ani výpomocné vesel a tím se důležitost plachty 
zvýšila, sešívaly se plachty z menších kusů, nikoliv z velkých pruhů, aby 
byly pevnější. Při sestavování velkých plachet se postupovalo tak, aby 
rozložená nebo v klidu zavěšená plachta netvořila rovnou plochu, nýbrž 
byla směrem do prostředka vyboulená ; tím se dosáhlo vydatnějšího za-
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Řecká dvojveslice s plachtou (ze starořecké misky).

chycení a využití síly větru. Obrazy na starořeckých vázách, které uka
zují plachtu směle vzdutou, nevyplynuly z malířovy obrazotvornosti, 
nýbrž zachycují skutečnost.

Nejtvrdším oříškem a zároveň největší technickou vymožeností starověkých 
lodí bylo zmnožení a využití hnací síly vesel. Dnešku se ovšem zdá, že to byl 
velmi primitivní prostředek, ale nebudiž zapomenuto, že ještě i proslulé 
benátské galéry byly v podstatě zcela stejné jako antická plavidla; teprv 
rozšířené užívání parních kotlů dalo lodím prostředek, jímž se nahradila 
vesla, a lodi se mohly emancipovat od složitých soustav plachet, které 
měly tolik nevýhod jako výhod.

Umístiti na lodi veslaře po obou stranách nebylo nic nesnadného — to 
znaly už i říční čluny, byť u nich bylo veslařů méně. U námořních lodí 
byla snaha usaditi veslaře co možná nízko a to z několika důvodů: 
především statického, aby loď dík hloub umístěnému těžišti lépe seděla, 
za druhé, aby se vesla nemusila stavětí příliš svisle a mohla lépe zahírati 
vodu, a konečně aby byli veslaři lépe chráněni se stran, proti příboji 
i proti střelám. Proto se upustilo od veslových opěr na okraji lodi a vesla 
procházela otvory v lodním boku, umístěnými v určité výši nad čarou 
ponoru.

Pochopitelná snaha zvýšiti hnací sílu a manévrovací schopnost lodí 
rozmnožením počtu veslařů, nemohla býti uspokojena prodlužováním 
lodí z důvodů konstruktivních: nebyly by měly dostatek pevnosti při své 
délce a nesnadno by se byly řídily. Největší prakticky upotřebitelná 
délka lodí s jednou řadou vesel po každé straně se pohybovala kolem 
35 m; to odpovídalo dobrým zkušenostem a ověřilo se to shodně ve velmi 
různých dobách a na různých místech: takové byly lodi, připomínané 
Homérem (s 25 páry vesel),stejně jako skoro o dva tisíce let mladší lodi 
byzantské. Proslulá „velká loď“ norského vladaře a mořeplavce Olafa 
Trygvasona (kolem r. 1000 po Kr.) nepřesahovala 40 m délky, tedy míry, 
které se zpravidla držely i středověké galéry.

Rozmnožení počtu vesel a veslařů se provedlo jinak, totiž umístěním 
jich nad sebou. Zdá se, že první pokusy tohoto druhu patří už nejstarším
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Altická triera. (Relief z athénské Akropole.)

údobím řeckého námořnictví; potom se vyskytují ve zlepšené podobě 
u foinickýcb lodí, plného rozvoje však se dočkaly lodi o dvou a více 
řadách vesel teprve u Řeků a Římanů.

U dvojveslic, to jest lodí s dvěmi řadami vesel nad sebou, se veslaři 
umístili tak, že se sedadla původní řady veslařů (zygitů) posunula do
vnitř, k podélné ose lodí, asi o šířku lidského těla; u lodního boku pak 
byla sedadla druhé řady veslařů (thranitů), o něco před sedadly zygitů 
a zvýšená o tolik, kolik zygita potřeboval k pohybu veslem.

Tyto dvojřadové lodi (dieres, biremis) zůstaly po celou dobu klasic
kého starověku a dlouho v době poklasické nejrozšířenějším typem lodí 
hlídkových, bitevních a kurýrních. Avšak vývoj šel dále a vedle dier se 
budovaly jako řadové lodi triery (triremes, trojřadové lodi) a polyery 
(lodi o více než třech řadách vesel).

Konstrukce trier a lodí víceřadových byla novinkou; nikdy dříve a 
nikde jinde nebyly takové lodi budovány než u Řeků, jimž přísluší prven
ství a zásluha. Na neštěstí však přes hojné zmínky, ěásteěné popisy a ně
kolik zobrazení nevíme nic autentického o tom, jak se taková triera sta
věla a řešila; tato otázka náleží k nejsvízelnějším v oboru starověké tech
niky. Z novodobých výkladů a rekonstrukcí se získává několik možných 
způsobů řešení; budiž připomenuto, že jedno z pravděnejpodobnějšícli 
podal náš krajan Josef Kopecký, kapitán velké plavby a důstojník loďstva 
bývalé monarchie. Nesnáze, naskýtající se novodobému badání, mají svůj 
původ v tom, že základní typ trier byl obměňován, jak je ostatně běžným 
zjevem i dnes, že lodi jednoho typu nejsou standardně stejné; zachované 
zprávy o antických trierách pocházejí z velmi různých dob a oblastí a ne
týkají se jednoho modelu. Při rekonstrukcích pak nutno bráti v poěet 
jak okolnosti statické, tak i to, že se všechna vesla musela pohybovati 
zcela stejným taktem a nemohla tudíž býti příliš nestejně dlouhá a těžká. 
Nehledíc k místním odchylkám a k vývojovým změnám, zdá se, že princip 
řešení spočíval v tom, že vzájemná poloha thranity a zygity, tedy veslaře 
horní a střední řady, zůstala stejná, ale opěra thranitova vesla se vysu
nula mimo lodní bok a spočívala na trámci, vzdáleném od lodního boku 
asi o šíři lidského těla. Pod thranitů pak posazen veslař třetí řady (thala- 
mites), ale posunutý o něco dozadu (t. j. směrem k lodní přídi, poněvadž
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veslaři byli tváří obráceni k zádi). Připojený náčrtek osvětlí toto umístě
ní nejlépe. Vesla každé trojice veslařů k sobě náležející nebyla tudíž svisle 
nad sebou, nýbrž šikmo, jak ukazuje relief, představující attickou trieru; 
je to jedno z nejpouěnějších zobrazení.

Lze-li tento krátce nastíněný výklad
uspořádání triery pokládati za celkem
vyhovující, aspoň pro attickou trieru,
jsme zcela bezradní v otázce konstrukce
lodí víceřadových, ačkoliv ětyřřadové a
pětiřadové lodi (tetrery, pentery) nebyly
nijakou zvláštností, a připomínají se
dokonce lodi o daleko větším počtu TT , . , ,

i - i_ - i Umístěni veslařů na tnere.veslových rad.
Poměr délky a šířky attických trier a celkem vůbec u lodí stejného 

neb podobného určení byl zpravidla 6:1; u nákladních lodí byla ovšem 
šířka větší a poměr k délce průměrně 1:3 nebo 1:4. Velmi rozdílná byla 
únosnost lodí; kdežto u trier obyčejně váha naloděné posádky, výstroje, 
zásob a zátěže nesměla překračovat! 50—60 tun, mohly dopravní a ná
kladní lodi pojmouti mnohem více; zatížení 250 tunami se u nich připo
míná často, ale vedle toho jsou doložené případy, že loď — ovšem zvláště 
stavěná — nesla až asi 1350 tun. To se stalo na př. tehdy, když koncem 
římské republiky a začátkem císařství byly dopravovány z Egypta do 
fiíma obelisky.

U dopravních a nákladních lodí nezáleželo na rychlosti plavby a na 
prudkých pohybech; převážnou většinou —-au větších plavidel tohoto 
druhu obecně — se spoléhalo na vítr jako hnací sílu. Při jejich konstrukci 
odpadal ohled na umístění veslařů a na všechno, co s tím souviselo, za
to se však muselo dbáti všech okolností, jimiž by se zvýšilo využití větru 
a usnadnila manipulace s plachtami. Lodi se proto stavěly nejenom širo
ké a o vzdutých stěnách, nýbrž i s palubou prohnutou a stoupající k přídi 
i k zádi.

Antická plavidla se vytahovala na břeh mnohem častěji, než novodobá. 
Ačkoliv byla kotva dobře známa i její užívání, náleželo k základním pra
vidlům opatrnosti vytáhnout! loď na souš nejen po skončené plavbě, ale 
i při delších zastávkách. Později se od toho upouštělo u velkých a těžce 
naložených plavidel, poněvadž jejich váha je zajišťovala —- i při kotvení 
mimo přístav — od přílišného zmítání a případného vyvržení na břeh. 
Avšak jako kdysi homerští hrdinové zabezpečovali své lodi vytažením 
na pobřeží, dělalo se to později stále u veslových lodí, jejichž podstatnou 
částí nákladu byla posádka. V přístavech bylo k tomu dokonce zvláštní
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zařízení, kde loď vjela do své koje, jejíž dno se zvyšovalo a tvořilo vleč
nou rampu. I triery se takto zajišťovaly, jsouce spouštěny na vodu jen 
v případě potřeby.

Vedlo by daleko popisovati podrobnosti výstroje a zařízení lodí; jsme 
o nich celkem dosti dobře zpraveni jak zmínkami v literatuře a na vý
tvarných památkách, tak i nápisnými seznamy inventářů. Lodi měly svá 
jména, z nichž se mnoho udržuje dodnes; ženská převládala početně nad 
mužskými. Oblíbeným a velmi rozšířeným zvykem bylo zdobiti lodní příď 
malbou neb řezbou oka, hlavy, ruky, ochranného zvířete atd.; význam 
těchto ozdob byl symbolický a vyznačoval bdělost a odvrácení nebezpečí. 
I starověcí námořníci byli naklonění pověrám.

Ze všech plavidel antických národů mediterranních se nám zachovaly 
hrou osudu skutečné zbytky jenom z lodí, které nepluly po moři, ba 
byly konstruovány ke zcela zvláštnímu účelu, pro který se jim leckdy 
říká plující besídky. Jsou to ony proslulé lodi na nemském jezeře, neda
leko Říma, zbudované kdysi v prvých dobách římského císařství. Je ještě 
v dobré paměti rozruch, vyvolaný nákladnými a smělými opatřeními, 
jichž bylo potřebí k vyzdvižení lodí a jejich konservaci. Zvláštní určení 
nemských lodí, které byly vlastně jen jakýmisi pramicemi, určenými 
k tomu, aby se na nich mohla shromážditi vznešená společnost jako 
v hodovních sálech a společenských místnostech, nedovoluje ovšem tech
nické poznatky, získané studiem těchto plavidel, přenášeti v celém rozsahu 
na stavitelství lodí vůbec, ale i tak zůstává nesmírně poučný poznatek o způ
sobu práce: isolování spodních prostor, vyčerpávání vniklé vody pumpa
mi, obkládání planěk plstí a olověnými pláty atd. Starobylost a délka 
loďařských tradic našla tu nové potvrzení, poněvadž jde podstatně o způ
soby práce dosud běžné i v celku i v podrobnostech. Tak na př. sbírka 
hřebů, jichž užili antičtí stavitelé při konstrukci nemských lodí, je až do 
maličkostí podobná hřebům z novodobých loděnic.

Nemská loď.


