
Mozaika z cest

Lake District 2019 – část 1.

Arthur Ransome a jeho 13 dobrodružství

První knížku jsem dostal od rodičů (Trosečníci z Vlaštovky), tu jsem přečet jedním dechem,
protože jsem nemocný ležel doma v posteli. V doslovu jsem se dočetl i o dalších dílech, které jsem
začal  shánět.  Něco  v knihovně,  něco  od  kamaráda,  to  byla  třeba  právě  ta  v červeném  obalu
s ilustracemi Zdeňka Buriana (Boj o ostrov) a další, Holubí poštu, Zamrzlou loď, Nechtěli jsme na
moře, knihu o Lyskách a Velkou šestku. Ještě si vzpomínám na Tábor u tajuplného moře ve starším
vydání.1

V té době jsem pravidelně chodil do knihovny a nosil si domů tak 10 knih, které jsem rychle
přečetl a šel si pro další.

V roce 68 jsem vstoupil do Skauta a to mě zavedlo k jiným zájmům a jiným knížkám (E. T.
Seton).

Na podzim 89 jsem si udělal Kapitánské zkoušky na plachetnici, ale co je to za kapitána, když
nemá loď. Kamarádi radili, kup si loď, ale čím větší loď tím větší potíže, tak jsem koupil Jolový
křižník.

Kdo se motá kolem lodí, ví, že tak velká není, jak by se podle jména dalo soudit.

K Ransomovi jsem se vrátil až s dětma.

Začali  jsme plachtit  na Slapech a Orlíku a večer jsme dětem četli  o plachtění  Vlaštovek,
Amazonek a Lysek.

Děti vyrostly a na Orlíku se voda zbarvila do zelena, že se nedalo ani koupat, přestali jsme
tam plachtit a Ransome byl odložen.

Až předloni mi děti, které už bydlí jinde, dali k vánocům knížku Františka Novotného2.

Bylo to celkem radostné, opětovné setkání s atmosférou V+A.

„jeho knížky mají nějaké magické kouzlo, které způsobuje, že když si je přečtete v dětství,
musíte je číst i v dospělosti, a to stále dokola.“ (Fr.Novotný str.15) 

Tak jsem dopadl i já.

„Pro tisíce evakuovaných dětí, vyhozených válkou z rodného hnízda a zbavených rodičovské
péče,  to  byly  v bezútěšných  válečných  letech  vzácné  chvíle  pohody,  úniku  ze  stesku  a  vlastní
opuštěnosti do ztraceného ráje dětství se starostlivými rodiči a všemi radostmi mírového života.
(Fr.Novotný str.98)

Chápu, že kdo je nečetl v dětském věku, se do nich jako dospělý asi nezačte, měl jsem to
štěstí, že jsem je četl už v dětství.

Začal jsem pátrat i po dílech které jsem ještě neznal, dokoupil jsem je buď v bazarech nebo
jako nové v nakladatelství T+M. Doplnil jsem si info o  Slečna Lee, Piktové a mučedníci,  Velká

1 Na pokusu o úplný přehled českých vydání knih o Vlaštovkách a Amazonkách se pracuje. Snad se jej v průběhu 
roku 2021 ve Zpravodaji dočkáte (poz. red.)

2 NOVOTNÝ František: Za tajemstvím Vlaštovek a Amazonek, Praha 2012
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severní?

Lysky na severu nebyly nikde ke koupi, tak jsem se nechal zapsat do knihovny a knížku si
půjčil a  abych jí měl, tak jsem si ji pro sebe okopíroval.

Tak teď mám všechny a některé i ve více vydáních.

Tuto mapku jsem si obkreslil z knihy Trosečníci z Vlaštovky, když mi bylo 9 let.3

Na cestu na Coniston jsem tedy byl připraven už v roce 1964. Upřímně řečeno, nemyslel jsem
si, že se tam někdy podívám…a stalo se.

Místa dějů v knihách A.R.

Pominu-li místa na moři, jsou tu dvě místa, Broads, kde místa přesně odpovídají skutečnosti,
ba dokonce v knize Klub Lysek je téměř návod jak plout ze severních řek na jižní, přes Breydonské
jezero a druhé je Lake District – Coniston Water, zde naopak je leccos jinak.

Někde jsem četl, že A.R. smíchal topografii dvou jezer dohromady - Coniston a Windemere.

Já bych to viděl tak, že příběhy začínající v Boji o ostrov, pokračující Trosečníky z Vlaštovky,
Zamrzlou  lodí  kapitána  Flinta,  Holubí  poštou  atd.  se  odehrávají  u  jezera  Coniston,  jen  si  AR
z Windemere vypůjčil ostrovy, protože Coniston má více méně jen jeden4.

3 Podle vydání v edici KOD z r. 1960. Mapky do vydání knih AR v této edici vytvořil Jaromír Vraštil.
4 Podrobnější článek o syntéze dvou reálných jezer v literární „Jezero“ vyšel ve Zpravodaji č. 15, s. 9 - 15
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Vycházím  tedy  z toho,  že  když  ve
skutečnosti  na  ostrově  Divokých  koček
nestanovali,  museli  bydlet  v BankGround
Farm, nikoli někde u Windemere, proto je
Coniston tím hlavním jezerem.

A.R. hodně cestoval a leckdy se 
musel spolehnout na dobrou mapu, proto 
nebylo pro něj složité vzít za základ 
„smyšlené“ mapy, Coniston Water, do které
si doplnil místa, která potřeboval do svých 
příběhů, byla to místa, která viděl i někde 
jinde v Lake District.

V některých  případech  situaci
pozměnil jen málo, například ostrov Peel si
trochu  posunul  k severnímu  konci  jezera
Coniston,  z Cesmínového  háje  jsou  na
ostrov  asi  4  míle,  (jedna  cesta  6,5  km).
Nepředpokládám,  že  by  to  maminka
Vlaštovek  jen  tak  na  ostrov  doveslovala,
nebo  paní  Dixonová  s putýnkou  ovesné

kaše,  nehledě na to,  že z ostrova mělo být
k Dixonům  vidět.  „První  přijela  paní
Dixonová.  Zrovna  když  se  oheň  začínal
rozhořívat, spatřili ji trosečníci, jak jde dolů
po  louce  od  statku,  v  jedné  ruce  nese
bandasku a v druhé velikánskou putnu“5.

V knize Winter Holiday bydleli 
sourozenci Callumovi na statku u Dixonů, 
observatoř pro vysílání signálů na Mars 
alias stará stodola, nemohla být od statku 
příliš vzdálená a jestli z ní bylo dobře vidět 
do Holly Howe musela být blízko, a poloha 
Bank Ground je pevně zakotvena u jezera 
Coniston water, cca 1 km od severního cípu 
jezera.

Za Dixonův statek, co se polohy týče, 
by nejlépe vyhovoval Low Bank Ground.

Jestli tedy Dixonův statek byl jen tak
daleko od Holly Howe, aby k němu dolétly
signály  na  Mars,  musel  být  i  ostrov
Divokých koček blíž k Cesmínovému háji.

5 Boj o ostrov, kapitola XXXI, Návrat mořeplavců (překlad Z. Wolfová)
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Možná předloha pro Dickovu observatoř z níž vysílal signály na Mars

Anglie, Coniston, Lake District 2019

Termín druhé cesty do Anglie (v roce 2018 jsme byli na Broads) ovlivnil Brexit, resp. zvolení 
Borise Johnsona premiérem, (tento zápis je ještě z doby, kdy nebylo úplně jisté, že Brexit bude).

Co bude po 31.říjnu 2019, tomu se nedá věřit. Dokud je Anglie v Evropské unii, je jízda tam, 
jako bych jel třeba z Prahy do Budějovic, jen je to trochu dál (1700 km), no možná jako do Brna, 
protože provoz po dálnicích v Anglii se dá přirovnat k naší dálnici D1, a nepotřebujete žádné 
povolení či vízum, stačí natankovat a jet.

Mně nevadí jezdit vlevo, s dobrým navigátorem lze úspěšně projíždět i kruhové objezdy 
(kruhové objezdy jsou prý nejčastější místa nehod Čechů v Anglii, jak jsem se dozvěděl od úřednice
v pojišťovně, ale o tom až za chvíli), ani úzké cesty kolem Conistonu s množstvím zatáček, 
horizontů a kamenných zídek kolem úzkých cest mi nevadí, ale co mi vadí je, že jezdí rychle jako 
blázni v zatáčkách, kam není na úzkých cestách vidět, a VADÍ MI, ŽE NEJEZDÍ PO SVÉ STRANĚ
SILNICE. Je to ukázka Ruské rulety.

Rozhodnutí vyrazit do Anglie padlo tedy ze dne na den, bylo ale potřeba zajistit organizaci 
cesty, trajekt a ubytování. To všechno se stihlo a 4. září 2019 jsme vyjeli.

Při hledání ubytování jsem padnul na Bank Ground Farm alias Cesmínový háj, alias Holly 
Howe. Bylo jasné, že budeme spát právě tam. Ubytování jsme měli domluveno s panem domácím 
Jonathanem od pondělí 9. do pátku 13. září. Od pátku 6. 9. do neděle 8. 9. bychom spali u jezera 
Coniston v kempu asi tak v místě, kde je Podkoví zátoka a v pondělí se přesunuli do Cesmínového 
háje. Pokud by bylo v pátek 13. 9. pěkné počasí, zůstali bychom u jezera ještě několik dní.

Cesta přes Německo a Belgii do Francie jako loni.
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Do Calais jsme přijeli o několik hodin dříve, ale mohli jsme se přeplavit hned prvním 
trajektem, žádné celní kontroly a už jsme na trajektu. Tam nás zaujal jeden anglický gentleman tím, 
že se lišil od ostatních cestujících na trajektu, kteří byli spíše turisté. Tento pán se choval, jako by jel
MHD domů z práce. Nastoupil v Calais, otevřel si knížku a četl si až do Doveru.

Něco podobné bylo, když jsme z Livorna jeli na Korsiku a mezi spoustou turistů se vyjímal 
jeden pán, který, jak si představuji, jel z práce domů. V černém saku a polobotkách, s taškou 
síťovkou se mezi turisty v barevných tričkách se nehodil. Mně se na tom líbí to, že já tak jedu třeba 
jen jednou dvakrát za život jako turista, a on tak jezdí třeba každý den do práce.

Vylodili jsme se v Doveru a naskočili na M20, Londýn jsme objeli „zprava“ pod Temží 
tunelem Dartford, za poplatek placený předem přes internet. Za Londýnem jsme jeli po M1 až  jsme
se napojili na M6, Birmingham jsme objeli po M6 Toll (jeden z mála placených úseků v Anglii). 
M6Toll je sice placená, ale je to pár příjemných kilometrů, kde vám nehučí kamiony kolem uší. 
Jezdíme podle map, ne podle GPS, ale trasu máme předem dobře připravenou, včetně schemat 
křižovatek a objezdů. Výhodou je pak skutečnost, že podle mapy stále víte kde jste.

U města Cannock jsme se opět připojili na M6, projeli kolem Manchesteru, Prestonu a na 
sjezdu 36 odbočili na A590, v Greenoddu odbočili na A5092, v Lowick Green na A5084 a po ní 
jsme přijeli k High Nibthwaite na jižním konci jezera Coniston. Další cesta podél západního břehu 
jezera je již dosti úzká a lemována vysokými kamennými zídkami. Z High Nibthwaite jsme ujeli asi
dva kilometry do místa, kde je sinice přímo u jezera a je zde pěkný výhled na jezero a ostrov Peel 
alias ostrov Divokých koček.
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Další městečko na cestě je Torver (tam jsme již nedojeli).

Když jsme se od této kamenné zídky na břehu jezera Coniston pomalu rozjeli do malého, ale 
příkrého kopečku, měli jsme za sebou cca 1700 km a do kempu nám zbývalo asi 5 km.

Po ujetí asi 200 metrů se přímo proti nám na vrcholu vyřítilo auto. Byli jsme asi 20 metrů 
před vrcholem, mezi zídkami nebylo kam uhnout, dupnul jsem na brzdu a čekal náraz, v podstatě 
jsem už stál, jen jsem stačil říct: „to je vůl“.

Ten anglickej Trouba v protisměru nezvládl zatáčku na vrcholu kopce a z kopce se dolů řítil 
v protisměru. Došlo téměř k čelnímu nárazu, vystřelily téměř všechny airbagy na pravé straně i ten 
stropní v celé délce auta.
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….a co následovalo.

Přijeli místní strážníci, sanitka a potom i odtahovka. Díky pevnému autu a všem airbagům se 
nám, kromě šoku a modřiny, nic nestalo, ale auto bylo nepojízdné. Být 1700 km od domova 
v Anglii s plně naloženým autem, měli jsme sebou i vybavení na kempování a vaření, což obnášelo 
asi patnáct tašek, stoleček i židličky, je problém.

… a co teď ?

Jedna varianta byla nechat se odvézt do hotelu a počkat na odtah do ČR.

Druhá varianta zůstat a pokračovat. Věděl jsem, že pokud odjedeme , už se asi do Conistonu 
nepodívám.

Byl pátek a od pondělí jsme měli domluveno bydlení v Cesmínovém háji. Auto i s věcma 
odtáhli do městečka Furness, tam jsme čekali na taxík, který nás měl dopravit do nejbližší půjčovny 
aut, ta byla ve 120km vzdáleném Manchesteru.

Přijel taxík do kterého se nakonec podařilo nacpat všechny tašky atd. Přijeli jsme na letiště 
v Manchesteru a šli si půjčit auto, ale žádné potřebné velikosti nebylo.

A opět co teď ? Taxíkář splnil úkol a chtěl odjet. Máme si tedy všechny věci vyložit na 
chodník?

Zoufalá neřešitelná situace. Co budeme se vším dělat? Museli jsme se hned rozhodnout co 
dál. Jediný záchytný bod byla rezervace bydlení v Cesmínovém háji. Za 120 liber nás tam taxikář 
zase zpátky odvezl.

Ubytování jsme měli rezervováno až od pondělí, teď byl pátek večer 10 hodin. Při vší smůle 
se nakonec vše trochu obrátilo k lepšímu. Zcela náhodou byl ještě správce Jonathan v Bank Ground 
a nabídl nám dočasné ubytování v cottage (ve vedlejším objektu Ces. Háje) a ještě nám pomohl 
nanosit všechny tašky atd. dovnitř.

Dočasné ubytování bylo prvotřídní.

Střechu nad hlavou jsme měli, teď začalo mohutné telefonování s pojišťovnami, jak zařídit 
cestu domů a odtah auta do ČR.
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 Vstup do „Cottage“6 Kuchyně

A dokonce postel s nebesy

Rozhodnutí zůstat v Anglii se s odstupem času (lodní deník dopisuji až v době 
Koronaviru)ukázalo jako velmi správné, myslím, že nyní je cestování do Anglie ?? Ještě, že jsme to 
„stihli“ - v roce 2018 jsme byli v Broads, 2019 Coniston.

No ale vraťme se do pátku 6. září 2019.

Naše možnosti zkoumání oblasti, byly velmi omezené, neboť jsme přišli o auto. Všechny 
cesty přes městečko Coniston byly o 1,5 km delší.

Zůstaly nám tedy jen dvě hlavní místa, Kančenžanga a ostrov Divokých koček.

Rozvahu kam zamířit jsme museli podřídit předpovědi počasí. Na sobotu 7.září se zdála být 
předpověď počasí pro výpravu do hor příznivá.

Luboš Jordán (Pokračování příště).

6 Cedulka vedle dveří patrně odkazuje na původní funkci stavení. Stable = stáj.
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