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Anthony Smith

Anglický moøeplavec pøeplul v nedávném 
roce 2011 Atlantik na vlastnoruènì 

navrženém voru An  Tiki. V té dobì mu bylo 
84 let a posádku mu dìlali další tøi dùchodci, 

nikdo mladší 56 let. An  Tiki byl sice vor, ale 
modernì vybavený: Palubu tvoøily duté válce, 

které bylo možno podle potøeby plnit vodou 
nebo plynem. Vor mìl solární panely, 

generátor vìtru a nožní pumpu pohánìjící 
elektronické pøístroje. 

Eduard Ingri�

Èeský muzikant, autor èeských operet, písnì Tesknì 
huèí Niagara, pozdìji šéfdirigent peruánské Státní 

opery v Limì, poradce spisovatele Hemingwaye byl 
pøedevším èeským trampem. Hned po válce se 

rozhodl navštívit západní svìt, bohužel se pak už 
nesmìl vrátit. Nápad pøeplout Pacifik na voru mìl 

snad už pøed Heyerdahlem, se kterým se stýkal. Svùj  
vor Kantuta sice v r. 1954 ztratil v ohromném víru, 
ale o ètyøi roky pozdìji na voru Kantuta II úspìšnì 

zopakoval Heyerdahlovu trasu.

Thor Heyerdahl

Norský moøeplavec pøeplul v roce 1947 na 
balzovém voru Kon  Tiki s šestièlennou posádkou 
z Jižní Ameriky do Polynésie, aby dokázal, že 
Polynésané mohou být pùvodem Indiáni.
 Plavba skonèila úspìšnì, Heyerdahl pozdìji 
absolvoval další plavby na èlunech z rákosu. 
Vor Kon-Tiki je vystaven v muzeu v Oslo.

Ve svých 61 letech doplul v r. 1954 na voru 
Seven Little Sisters 

(základ tvoøilo sedm balzových kmenù) sám jen 
s koèkou a papouškem z Jižní Ameriky na Samou. 
Ve svých 71 letech opìt sám absolvoval na voru Age 

Unlimited (Vìk nerozhoduje) plavbu z Jižní Ameriky do 
Austrálie. V r. 1968 v 75 letech vyplul na osamìlou plavbu 
pøes Atlantik na lodi Little One, ale ta byla pozdìji 
spatøena už jen bez Willise. Amerièané jej považují za 
svého, Nìmci také, protože se narodil v Hamburku, ale jeho 
pùvodní jméno bylo Václav Vališ a rodièe èeští 
vystìhovalci.

Eric de Bisschop

Francouzský moøeplavec podpoøil Heyerdahlovu 
myšlenku, ale plavbou opaèným smìrem. 

Roku 1956 se vydal na bambusovém voru Tahiti Nui 
z Tahiti k Jižní Americe, vor se však cestou rozpadl. 

O dva roky pozdìji vyplul Bisschop z Peru k na voru 
z cypøišového døeva. Bouøe vor ponièila, posádka 

z materiálu sestrojila náhradní plavidlo 
a doplula.Bisschop však cestou zemøel.

Rudolf Krautschneider

Známý èeský jachtaø chtìl pøekonat Atlantik na voru jen 
a jen ze smrkového døeva. Vor Eurika o hmotnosti 22 tun 
byl dokonèen v r. 2015 a po pokøtìní vdovou po Eduardu 
Ingrišovi dopraven do portugalského pøístavu Portimao. 
Tamìjší úøady však bránily odplutí: 
Je to plavidlo nebo materiál? 
Má se vyvážené døevo proclít? 
Jsou na plavidle všechna pøedepsaná 
zaøízení a hlavnì papíry?
Po témìø pùlroèním jednání Ruda Krautschneider sundal 
veškeré technické vybavení a vlastní vor prodal místním 
rybáøùm za symbolické jedno euro.

Josef Boháè

zaèal stavìt s Krautschneiderem, 
ale pozdìji postavil ze šestnácti 
smrkových kmenù vor vlastní. 

Boháè postupuje pomalu. 
Po Krautschneiderových 

zkušenostech vyzkoušel vor na 
Lipenské pøehradì a postupnì jej 
pøipravuje ke splutí èeských øek 

a evropských kanálù 
a hlavnì jej hodlá zaregistrovat 

jako námoøní plavidlo. 
V pøíštím roce chce pøeplout 

Biskajský záliv a pak startovat 
z Portugalska na Atlantik.

William Willis


