
O starých lodích a plavcích.
VLADIMÍR GROH.

HJe jistě samo o sobě velmi výmluvné, že typy plavidel, k nimž 
■ dospěl antický svět, stačily lidstvu skoro půldruhého tisíciletí 
takřka bez změny, a že další vývojové údobí, od 15. do 19. století, vlastně 

jen upravilo staré konstruktivní zásady přiklonivši se převážně k pohá
nění velkých lodí plachtami.

Ani moderní lodi a plavci nesmějí zanedhávati přirozené podmínky 
živlu, v němž se pohybují: musí znáti útvar a vlastnosti pobřeží, mořské
ho dna, úžiny, mělčiny, mořské proudy, pravidelné větry a býti připra
veni na účinky bouří, smrští atd. Tím důležitější to bylo pro antické 
plavce, poněvadž jejich lodi byly méně vzdorné a hnací síla i na nejlépe 
osazených veslicích daleko nesnadněji zmáhala odpor živlů. Znalost po
břežních oblastí a vlastností přístavů vyplynula ze zkušenosti, vlastní 
i sdělené. Většinou se udržovala ústním podáním, ale u Řeků byla o tom 
i odborná literatura, zprvu ve spisech obecnějšího obsahu, později ve 
zvláštních knihách obsahujících velmi podrobné údaje pro plavce i kup
ce. Z nejvýznačnějších děl tohoto oboru lze jmenovati knihu Timosthe- 
novu, jenž byl ve službách Ptolemaja II. (3. stol. před Kr.), souborný 
spis polyhistora Varrona (1. stol. před Kr.) a četné dílčí popisy počína
jící už v VI. stol. před Kr.; některé z nich jsou zachovány buď přímo, 
buď v pozdější úpravě.

Rozsáhlá znalost pobřeží byla nutná jednak vzhledem k významu 
vlastní pobřežní plavby, která u bohatě členěných zemí a ostrovů Středo
zemního moře, majících obtížné vnitřní komunikace, udržojvala vzá
jemné spojení, jednak vzhledem k poměrně nevelkému akčnímu radiu 
lodí a nutnosti ohnovovati zásoby, hlavně pak opatřovati pitnou vodu. 
Proto i plavecké příručky pečlivě zaznamenávaly naleziště pitné vody 
v blízkosti břehů.

Je pravda, že antičtí plavci dávali leckdy přednost plavbě v dohledu 
břehů nebo plavbě od ostrova k ostrovu i tenkrát, když se tím plavba 
prodlužovala; na př. při cestě ze středního nebo jižního Řecka na Sicílii 
nebo do jižní Italie se zpravidla nepřeplouvalo Jónské moře, nýbrž se 
udělala oklika na sever a teprv od ostrova Korkyry se nasadil západní 
směr; také z Italie do Hispanie se pravidelné lodní linky raději držely po
břežního kursu, ale je omyl domnívati se, že by staří plavci nebyli dovedli 
plouti i na širém moři. Mezi Egyptem a Kyprem či Malou Asií, Krétou a 
Řeckem, Kyrénou a Řeckem, Karthaginou a Sardinií nebo Itálií, ba 
i Sicílií jsou kusy moře, které nebylo možná zdolat pobřežní plavbou, ně
kde ani plavbou po etapách od ostrova k ostrovu. A právě mezi vyjmeno
vanými místy byl styk po moři velmi vydatný a dávného původu. Je zná
mo, že za příznivých okolností a bylo-li toho potřebí, zkracovala se okli
ka pobřežní a etapové plavby přímým kursem: tak Řekové vracející se 
od Troje pluli z Lesbu přímo na Euboju; římské kurýrní lodi namířily 
si z Hispanie leckdy rovnou do Italie. Plavby na širém moři předpoklá
daly znalost pravidelných větrů a mořských proudů; po této stránce se 
dálo se zkušenostmi a jejich sdělováním stejně jako se znalostí pobřeží: 
nejprv empirie, pak soubor vědomostí ústně tradovaných a u Řeků pí
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semné záznamy. Směry větrů byly zaznamenávány názorně; v plavec
kých příručkách řeckých se rozeznávalo 8—12 větrů různého směru. Lze- 
li připustiti, že leckterá ze starých plaveb na širé moře se skončila 
úspěšně jenom šťastnou shodou okolností, je vedle toho jisto, že se tako
vé plavby pravidelné opíraly o velmi přesnou orientaci v prostoru. Vědo
mosti o vzájemné poloze a vzdálenostech pobřeží pevnin a ostrovů ve 
Středozemním moři se poměrně brzo ustálily.

Potvrzují to i nejstarší mapy, jež zachycují obraz světa —- rozumí se, 
že tehdy známého světa — způsobem uspokojujícím praktickou potřebu; 
doba zdokonalení a rozkvětu plavebních příruček je také dobou rozkvě
tu antické kartografie po stránce obsahové i technické1). Je tedy zcela 
nepochyhno, že se antičtí plavci dovedli orientovati pro plavby na širém 
moři i při těchto plavbách, že tato orientace prakticky vyhovovala, ale 
ovšem byla obtížná a spojená s risikem. Touto posléze uvedenou okol

ností si vysvětlíme, proč na určitých místech vedle kratší přímé plavby 
potrvaly plavby oklikou v dohledu země.

Dnešní plavidla mohou kontrolovati svůj směr a ujetou dráhu velmi 
snadno: mají kompas, přesné měřiče rychlosti a výkonu, zaznamenávají 
polohu pomocí sextantu a goniometrických údajů prostředkovaných 
telegrafií bez drátu. Význam a důležitost těchto mechanických pomůcek 
je dnes samozřejmá a není myslitelno, že by se lodi bez nich obešly. A 
přece si starší část dnešního pokolení ještě pamatuje docela dobře, že 
i velké zaoceánské parníky křížily mnohadenními cestami moře bez po
moci bezdrátové telegrafie; ačkoliv je význam TSF pro plavbu nepopira
telný, nutno vzájemně zase uznati, že poměrná bezpečnost plaveb před 
jejím zavedením nebyla právě špatná; zjišťování posice lodi a dodržová
ní kursu bylo ovšem pracnější než nyní, ale přece postačující. Podobně 
jest třeba představiti si situaci při každé technické pomůcce, která 
usnadňuje plavbu: dokud jí nebylo, pracovalo se s většími nesnázemi, 
ale určitého účinku se dosáhlo. Soustavné užívání nové pomůcky dalo 
zpravidla upadnouti v zapomenutí oněm rozmanitým dovednostem a 
obratnostem, jež vyplývaly na půl z vědomých, na půl z pudových po-

9 Viz Věda a život II., str. 161 a n.
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činů. Anebo volme jiný příklad: způsobilost a spolehlivost mechanické 
paměti slábne u lidí tou měrou, jakou roste užívání písma a zvětšuje se 
možnost snadného opatření tištěného textu. Těmito přirovnáními budiž 
jen vyjádřeno, že nesmíme měřiti orientační schopnosti starověkých 
plavců tím, co by zbylo dnešním námořníkům, kdybychom jim odňali 
technické pomůcky, jichž starověk neznal. Je zřejmo, že si starověcí 
plavci dovedli pomoci bez sextantu i bez kompasu, ale je nutno přiznati, 
že nevíme dobře, jak to dělali. Jsou ovšem známy některé pomůcky je
jich orientace, ale to je nepochybně jen zlomek toho, s ěím opravdu

Foinická dvojveslice (podle reliefu v paláci Sancheribově).

uměli zacházeti. Nejěastěji se uvádí znalost souhvězdí a jejich pohybu 
jako hlavní podklad orientace starých plavců. Je pravda, že tato znalost 
byla vynikající jak u orientálních plavců, tak i u Řeků, a že se proto 
těšila oblibě plavba nočním časem; je také pravda, že mezi podzimem 
a jarem plavba převážnou většinou odpočívala, takže v době mezi jarem 
a podzimem bylo na Středozemním moři dosti jasných nocí. Avšak 
s orientací hvězdnou nelze vystačiti: nejsou ani v létě všecky noci bez 
mraků a ve dne hvězd nevidět; plavby za denního světla byly tím ob
vyklejší, čím více člověk zaváděl úmyslnost a pravidelnost do svých cest 
po moři. Je-li pochopitelná přednost, kterou dávalo starověké plavectví 
letnímu času, není tím řečeno, že se v zimě snad vůbec neplulo; naopak 
byly podnikány nejenom nutné plavby obchodní a kurýrní, nýbrž někdy 
i cestovní. Zvýšené risiko těchto plaveb se zračilo i ve zvýšeném úroku, 
který v Řecku — a patrně i jinde — žádali věřitelé za úvěr poskytnutý 
na zimní plavby.

Je vskutku záhadné, čím se antičtí plavci orientovali na širém moři 
ve dne anebo za mračné noci. Lze pochopiti, že při začátku plavby uměli 
nasaditi správný celkový směr, ale není zřejmé, ěím dovedli kontrolo
vati dodržování tohoto směru, které přece bylo nějak nutné. Seberou-li
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se starověké zprávy o nebezpečích hrozících námořníkům, je patrno, že 
se báli 1. bouře a ztroskotání, 2. pirátů, 3. neznámých mořských oblud, 
4. větrů, kterými by byli zaneseni jinam. Jak viděti, báli se zabloudění 
jen v případech nepřízně živlů; nikde se neprojevuje obava, že by se loď 
na moři nevyznala. ’

R. 1900 byl na mořském dně u ostrůvku Antikythery nalezen náklad 
lodi, která tam kdysi ve 4. stol. po Kr. ztroskotala. Mezi uměleckými před
měty a rozmanitým nářadím našel se tam také zbytek vodou velmi poru
šeného bronzového přístroje, jehož důležitou součástí byla přesně praco
vaná ozubená kolečka. Okolnosti nálezu svědčí o tom, že tento přístroj 
patřil pravděpodobně k vybavení lodi, nikoliv do jejího nákladu, a bylo 
jedním z vynikajících znalců antického námořnictví (Augustem Košté
rem) proneseno mínění, že tu máme zachovaný zbytek nějakého přístro
je, jímž se měřila posice lodi. Svůj názor opírá zejména o slovo „pa
prsek^ a „měření“, která se nacházejí — ovšem bez zjistitelné sou
vislosti — na deštičce (velmi porušené), nalezené u zbytků přístroje. 
Mnohem pravděpodobnější je však jiný výklad, který ovšem také před
pokládá, že přístroj patřil k lodní výbavě: je totiž známo, že starověk 
znal, byť i všeobecně neužíval, automatických měřičů rychlosti; co o 
nich víme, hodí se velmi dohře na zbytky přístroje nalezeného u Anti
kythery.

Zasluhuje vůbec zvláštního připomenutí, že řečtí plavci počítali k 
nejdůležitějším údajům o plavbách ty, které se týkaly délky jednotlivých 
lodních linek; vzdálenosti byly zprvu měřeny a určovány dobou plavby, 
ale s rozvojem technických pomůcek začaly se dráhy označovati délko
vými mírami (stadii) ; jedna část plaveckých příruček se přímo nazývala 
„stadiasmoi“, protože určovaly přesně vzdálenosti. Nepřekvapuje tudíž 
existence automatického měřiče propluté vzdálenosti, jehož přesný po
pis je u Vitruvia (X. 9. 5n). Jde o měřič strojový, konstruovaný v pod
statě stejně jako novodobé měřiče, totiž převodem pohybu lopatkového 
kola soustavou ozubených koleček různé velikosti. Tyto přístroje nebyly 
ovšem všeobecně rozšířeny, nýbrž patřily jen k přepychové výpravě. 
Škoda, že nevíme, jak si počínali plavci na jiných lodích, zda znali zaří
zení podobné novodobým „uzlům“, či něco podobného.

Pro některé pravidelné plavby na širém moři se užívalo výhod perio
dických vzdušných proudů; tak na př. při cestách z Řecka nebo Kréty 
do Egypta se dávali starověcí plavci v létě hnáti týmž větrem, který 
ješte dnes prokazuje stejné služby plachetnicím na těchže místech. Užití 
znalosti vzdušných a vodních proudů bylo jistě důležité a vyplynulo z
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Odysseus a Sireny (ze starořecké vázy).

bedlivého pozorování ale nedalo se ho ovšem užiti vždy a všude; třeba 
ovšem starověkým plavcům přičísti k zásluze, že po této stránce byli vel
mi bedliví pozorovatelé, i když se dostali mimo obvyklou oblast cest. 
Zdá se, že už foiničtí plavci postřehli výhody pasátů v Indickém oceánu. 
Určité pak jich bylo užíváno v době římského císařství ke zkrácení 
dlouhé pobřežní plavby do Indie: počátkem července vypluly lodi z 
Egypta a od Okelidy (u Bab el Mandeb) dostihly zpravidla ve 40 dnech 
Indie; v prosinci se pak vracely.

Tou měrou jak se šířilo jeviště dějin a oblasti místně vzdálené naby
ly k sobě vztahu, rostl počet pravidelných lodních spojení a končiny, 
pokládané kdysi za nedostupné, přestávaly miti záhady a působiti hrů
zou. Zásluha patří foinickým plavcům a plavcům foinickýcb osad, ze
jména Kartbagině, pak Bekům, jejichž „apoikie“ se rozestřely po celém 
Středozemí a vnikly do Černého moře. Jejich rozkvetlý obchod, podpo
rovaný i politickými zájmy, hlavně bohatých hellenistických říší, vytvo
řil základnu, na níž se pokračovalo v římském světovém impériu.

Některé lodní cesty, zejména do končin méně obvyklých, byly udržo
vány jako tajemství a konkurenti odrazováni přehnaným líčením ne
bezpečí.

Do Atlantického oceánu pronikli nejprv Foiničané a obyvatelé jejich 
kolonie Gades (Cadiz) dohře poznali pobřeží západní Evropy a dospěli 
až k britským ostrovům, odkud dováželi cín. Tajemství těchto plaveb 
střehli velmi pečlivě; v Atlantickém oceáně je totiž příliv a odliv mno
hem větší než v Středozemním moři a cizí lodi, špehující gadské, byly
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jimi úmyslně vedeny tak, aby uvázly. Teprv r. 56 před Kr. se podařilo 
Římanům objeviti směr gadských plaveb.

Velkou sensací byla objevná plavba Pytheova. Tento Marseillan, sou
časník Alexandra makedonského, plni kolem Hispanie a Gallie až 
aspoň k Orkneyským a Shetlandským ostrovům a zážitky své plavby, 
spolu s tím, co zvěděl o dalších končinách na sever ležících popsal v 
knize, kterou stihl osud, jaký byl údělem i jiným cestopisům, které při
nesly příliš mnoho nového a neslýchaného: Pytheovi se prostě nevěřilo a 
tuto skepsi vůči němu chovalo ještě mnoho pokolení dalších. I Polybi- 
ovi a Strabonovi se zdál příliš fantastický a málo spolehlivý, přesto, že

Loď Dionysova (ze starořecké misky).

někteří učení zeměpisci a astronomové, jako Eratosthenes a Hipparchos, 
oceňovali příznivě Pytheovy údaje.

Pytheova kniha není zachována a nemáme možnosti utvořiti si o ní 
přímý úsudek; nevíme, kolik plodů obrazotvornosti přimísil do svých 
popisů a nedovedeme ani určiti, která to byla země, k níž dospěl až 
nejzáze na severu a poznal, že se ve 24 hodinách nemusí vystřídati den s 
nocí. Zůstane už asi navždy záhadou, zda Pytheova ,, Thule“ je Island 
nebo něco jiného. Plavba Pytheova zůstala ojedinělým smělým počinem, 
jenž ve svém celku nenašel následovatelů a nevzbudil zájem ani poli
ticky, ani obchodně. Z jeho zkušeností netěžili ani vlastní Pytheovi kra
jané, jinak obchodníci velmi znamenití; důvod byl prostý: do severních 
končin k pobřeží mezi Bretagní a Dánskem vedly mnohem kratší a bez
pečnější obchodní cesty podél říčních toků. Vůbec pak mediterranní ob
chod, pokud se zajímal o severské produkty, získával je v hellenistické 
a římské době mnohem snáze pozemním obchodem a neshledával tedy
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nutno uchylovati se v tomto případě k dlouhým, drahým a riskantním 
plavbám.

Plavci z Karthaginy a karthaginských osad se ovšem pouštěli i podél 
afrického pobřeží v Atlantickém oceánu; udržovaly se zvěsti, že se po
dařilo z Gad obeplouti Afriku. Nic bližšího se však nepodařilo vypátrati, 
ale aspoň punské poznatky o plavbách kolem západního pobřeží Mauré
tanie byly Řeky velmi ceněny.

Od velmi dávných dob se konaly plavby po Rudém moři a pobřeží 
Arabie a v okolí Perského zálivu, ale zkušenosti domácích plavců, ba 
ani foinických námořníků nestaly se obecným majetkem. Za objevitele 
plavby kolem Arabie byl pak pokládán Skylax z Karyandy, jenž podnikl 
cestu ve službách perského krále Dareja (kolem r. 500 před Kr.), ale 
tu jsou určité pochybnosti historické. Epochální byl návrat části 
Alexandrovy výpravy z Indie po moři za velení Nearcliova, ale teprv 
počátkem římské císařské doby se stalo námořní spojení s Indií častěj
ší. Strabon udává, že asi 120 lodí ročně podnikalo tuto cestu; ncjzaz- 
ším cílem byl ostrov Taprobane (Ceylon). Jak vydatná pozornost se 
věnovala plavbám v těchto končinách, o tom svědčí existence (dosud 
zachované) plavecké příručky, týkající se těchto krajů.

★
Majáky v.pravém slova smyslu začali budovali až Řekové. Byly ovšem 

už dávno před tím známy pobřežní signální ohně zapalované v případě 
potřeby na určitých místech a to buď jako výstraha varující před ztrosko
táním, anebo jako znamení vracejícím se plavcům. Byly pak i pravidel
né signální ohně udržované u vjezdu do přístavů nebo na důležitých mís
tech, na př. výspách, kde se zahýbala prudce pobřežní čára atd. Tech
nická úprava těchto strážných a orientačních světel byla velmi prostá: 
obyčejně to byl pouhý sloup nebo pilíř, na jehož vrcholu plál otevřený 
oheň.

Za pravzor skutečných světelných majáků se pokládá alexandrijský 
Faros postavený na stejnojmenném ostrůvku pojatém do rozsáhlé pří-

Antický maják v La Coruňa 
v dnešní své podobě.
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stavní stavby. Tato věž o výši 120 m byla dobudována už r. 280 před 
Kr. a měla za úěel orientovat zdaleka lodi o vjezdu do přístavu, avšak 
jen za dne; bodila se k tomu výškou a masivností. Světelným zařízením 
byla však opatřena až mnohem později; ještě ani současník císaře 
Augusta zeměpisec Strabon, jenž Faros důkladně popisuje, se nezmiňuje 
ani slovem o tom, že by Faros v noci svítil. Potom však byl Faros opatřen 
ve své nejvyšší části světelným zařízením, jehož úprava sice není zná
ma, ale musela býti poměrně dokonalá, protože vrhala světlo do vzdále
nosti asi 35 km; pravděpodobně se užilo soustavy dutých zrcadel.

Počínajíc 1. stol. po Kr. vzniklo pak asi 20 dalších světelných majáků 
na různých místech římského imperia; žádný z nich se však nevyrovnal 
Faru ani velikostí stavby, ani dosahem světla. Některé z těchto majáků 
měly oheň v kryté „lucerně“, jiné volný na svrchní ploše. Alexandrij
ský Faros se zřítil začátkem 14. stol.; r. 1644 spadl Caligulův maják 
v Boulogne sur mer. Jediný dodnes stojící je v La Coruna, starověkém 
Brigantiu, na severozápadním cípu pyrenejského poloostrova, zbudova
ný začátkem 2. stol. po Kr.

O látkách, jež nahradí mýdlo.
ANSELM BOIIANES.

Mýdlo je předmět denní potřeby a bez něho si nelze ani dobře život 
v dnešní době představiti. Používání mýdla jest jedním z prvních známek 
civilisace národa a jeho spotřebou lze měřit též výši kultury a životní úrovně 
země.

V posledních letech byly - však novými chemickými pochody připraveny 
z mastnot látky, jež předci svým účinkem a novými namnoze ani netušenými 
vlastnostmi mýdlo na tolik, že již věhlasní myslitelé i odborníci národního 
hospodářství vyslovili názor, že tyto nové látky v budoucnosti mýdlo úplně 
vytlačí. Z dějin je dostatečně známo, že vynálezy nebo objevy nových uži
tečnějších látek způsobují naprostou změnu v používání některých látek, do 
té doby nepostradatelných. Účelem článku jest rozšířiti vědomosti o těchto 
nových látkách a o poznatcích učiněných při jejich používání.

Nejprve co jest mýdlo. Mýdlem nazýváme látky vyrobené z mastnot všeho 
druhu působením alkalických louhů, a odedávna používané k mytí těla a 
praní prádla. Chemicky jsou to v podstatě směsi sodných nebo draselných 
solí různých „mastných“ kyselin (na př. kyseliny stearové, palmitové, ole
jové) s počtem atomů uhlíku v molekule od C8 až do Ci8. Jsou to tedy 
stearany, palmitany, olejany atd. sodné nebo draselné.

Výroba mýdla se prováděla nejdříve primitivně pouhým svářením tuků se 
zahuštěným výluhem z dřevěného popela. Nedá se zjistiti, kdy bylo mýdlo 
prvně vyrobeno. Dálo se to asi v různých kulturních zemích starověku v ne
stejnou dobu; jest jen známo, že po živnostensku se vyrábělo v fiímě až po 
době Kristově. Ve středověku bylo mydlářství v našich zemích důležitou ce
chovní živností. Po prvních pokrocích chemie asi před sto lety začalo se vy
rábět! mýdlo po továrensku pomocí levného louhu sodného pod vedením od
borníků s chemickými vědomostmi.

Mýdlo takto vyráběné vyhovovalo dlouho potřebě v domácnosti i požadav-
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