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Posádka 
Šestičlenná posádka byla organizována do tří 
dvoučlenných hlídek po čtyřech hodinách. 
Hlídky se točily po celou dobu plavby vždy ve 
stejném čase a to bez ohledu na zastávky. 
 
Výběr lodi a termínu 
Původní úvahy na termín plavby, zda podzim 
nebo jaro byly rychle zkorigovány na přelom 
květen červen. Místní jachtař Danny a 
statistiky hovoří jasně, v květnu je v oblasti 
nejstabilnější počasí a od druhé poloviny 
června začíná období s trvalými srážkami. Je 
sice tepleji, ale deštivo. Uvedené skutečnosti 
plně potvrdil fakt, že poslední tři dny pobytu ve 
Skotsku byly teploty nad 20-25°C a zcela 
jasno. 

 
Možnosti charteru nejsou na západním pobřeží 
Skotska tak bohaté jako v ostatních 
jachtařských oblastech Evropy. V oblasti je asi 
6 charterových společností obvykle tak se 
čtyřmi-šesti loděmi. Většina zájemců o jachting 
ve Velké Británii má své vlastní lodě a 
zahraničních zákazníků asi zase moc není. 

Část lodí s možností půjčení jsou lodě některé jachtařské školy nebo instruktora, které jsou mezi jednotlivými 
kurzy také k dispozici pro charter. Dalším specifikem jsou termíny  pronájmu. Na rozdíl od středomoří zde 
nefunguje charter od soboty do soboty. Ale místní půjčují lodě na libovolně dlouhou dobu většinou 3-4 dny. 
Kombinace uvedených skutečností a nutnosti se trefit do jediného termínu s ohledem na časové 
zaneprázdnění části crew způsobila, že výběr lodi s velikostí 40ft a více měsíc předem se snížil na jedinou 
možnou loď. V nabídce pak už byly jen lodě okolo 33-36ft které jsou ostatně pro oblast nejobvyklejší.  
Všechny lodě ve velikostí 40ft-42ft byly k dispozici za v podstatě stejnou cenu okolo 2000 GBP.  
 
Nalod ění a p řevzetí lod ě 
Jediné přímé letecké spojení z ČR ve Skotsku má Edinburgh. Pro plánování dopravy do Ardrossan se plně 
osvědčily stránky www.travelinescotland.com. V našem případě kombinace dvou autobusů a vlaku nás 
dostala přímo do přístavu Ardrossan, kde vlak končí na mole, kde z jedné strany je trajektový přístav a 
z druhé marína.  
Ardrossan je podle místních sice díra, ale umístění maríny je luxusní. Do vzdálenosti 100 m je zmíněná 
vlaková zastávka, vynikající restaurace a supermarket ASDA, perfektní kombinace. 
Začátek plavby a vlastně celý její průběh poznamenává skutečnost, že skipperovi nedorazilo jeho zavazadlo. 
Na letišti v Praze ho prostě jen nenaložili. První ztráta času - dohadování se na letišti a otázka co dál. 
Nakonec se domlouváme, že nám zavazadlo dopraví zítřejším letem a další večer dovezou do přístavu. Toto 
ale znamená ztrátu jednoho dne.  
Vlastní předání lodě je rychlé a bezproblémové. Majitel charterové společnosti Colin rychle předvedl co kde 
na lodi je a jak co funguje, dostal kauci 1000 GBP a loď byla naše. S ohledem na skutečnost, že se jedné o 
zcela nový Oceanis 40, který má za sebou jednu týdenní plavbu (i od výrobce přijel na podvalníku) 
v chartermanagementu rychle zjišťujeme, že Colin nemá moc představu, co na lodi je a kde. A tak 
nacházíme originální vybavení výrobce + věci majitelů + Colinovo vybavení. Loď tedy je nadstandardně 
vybavena, možná až přeplněna. Vyjma kompletních sad map oblasti od Admirality a Imray jsou na lodi 
veškeré dostupné piloty a příručky pro oblast západního pobřeží. Dále na lodi nacházíme několik 
jachtařských obleků Aigle Actimum (to ocenil zejména skipper jehož oblečení je neznámo kde) a další a 
další věci, takže nakonec i nůžky na vanty máme dvakrát. 



Plně oceňujeme supermarket ASDA 
vedle přístavu. Nákup za rohem a 
za ceny, o kterých se nám v 
Čechách může jen zdát. Takže 
skipper, když nemá zavazadlo, si 
nakupuje vše potřebné na plavbu, 
jediné co se mu nedaří sehnat jsou 
holinky. Zbytek posádky postupně 
nakupuje oblečení a věci za 
bezkonkurenční ceny a nákupy 
vrcholí po první noci kdy část 
posádky usuzuje že jejich spacáky 
nestačí a nakupuje si i peřiny. No 
nekupte to, peřina za 180,- Kč. 
Kdyby jsme tohle tušili, byl zcela 
nesmysl vést základní oblečení a 
jiné věci z Čech. Člověk se mohl vybavit na místě a ještě by ušetřil. 
Od Colina dostáváme ještě dobré rady k oblasti, z nichž jedna je k plánu plavby podstatná: 
Jestli chcete projet Jura Sound a Gulf of Corryvreckan tak jen ideálních podmínek; vítr a proud do zad; do 
průlivu musíte vidět, a jakmile tam uvidíte příliš rozbouřené moře, tak zmizte dokud je čas. Colin ještě 
dodává, že zná místní jachtaře, kteří to po čtyřiceti letech jachtingu v oblasti nezkusili ani jednou. A co je to 
Corryvreckan? Třetí největší vír na světě. Přílivové proudění z Firth of Lorne může v průlivu Gulf of 
Corryvreckan dosahuje 8,5kt, zvedá vlny nad 9 m a hluk víru má být slyšitelný na deset mil. 
 
Arran 
vzdálenost: 43 nm 
čas plavby: 8:30 
průměrná rychlost: 5 kt 
počasí:vítr 4-5, moře 3, déšť 
24.5.2009 vyplouváme jen na denní obhlídku ostrova Arranu, který je naproti přes Firth of Clyde. Večer se 
bohužel musíme vrátit do Ardrossan pro chybějící zavazadlo. Tuto skutečnost nakonec část posádky ocení 
s ohledem na stav žaludku. 
 
Arran turistický 
Hned z počátku se objevuje skutečnost, která je pro spojení jachtingu a turistiky v této oblasti zásadně 
limitující. V oblasti je velice málo přístavů, kde je možno se vylodit a jsou ve velkých vzdálenostech od sebe. 
Možnost kotvení v blízkosti zajímavých míst je také hodně omezená a mnohdy díky počasí zcela nemožná. 
Poslední možnost je turismu chtivé jedince vysadit na člunu. Nicméně pohled na vlny studeného moře 
odradí i ty nejzapálenější jedince. A to neberu v úvahu možnost, že v rámci vyloďovacího manévru ve 
vodách s normálním proudem 1-2 kt člunku selže motor. A tak se za celou dobu plavby nikdo ani nepokusí 
vytáhnout vyfouklý člunek z podpalubí.  

 
Na severu ostrova Arran je Loch Ranza, který je vyhlášené místní kotviště u zříceniny loveckého zámečku 
skotských králů. I když tato zátoka poskytuje dobrý úkryt proti větru, je ale vystavena poryvům v závětří 
okolních kopců a navíc zde kotva špatně drží. Takže na kotvení není zátoka nejlepší volbou a místní kotevní 
boje jsou asi často obsazeny (viz. poslední úsek plavby dále). 
Turistický průvodce uvádí, že na Arranu jsou staré kamenné kruhy. Bohužel na druhé straně ostrova od 
kotviště v průlivu mezi ostrovy Arran a Holy. 



Severní pr ůliv  
vzdálenost: 73 nm 
čas plavby: 11:30 
průměrná rychlost: 6.3 kt 
počasí: vítr 2-3, moře 1, déšť 
25.5. ráno vyplouváme již se všemi zavazadly 
na palubě směr Severní průliv a přístav Port 
Ellen na ostrově Islay. V oblasti okolo ostrova 
Sanda Island a mysu Mull of Kintyre je 
množství proudů a vírů v závislosti na odlivu a 
přílivu, jak se voda z Irského moře žene do 
Atlantiku a naopak. Dodržení dostatečného 
odstupu od břehu 2-3Nm a vhodné 
načasováním nám sice umožňuje se vyhnout 
slapovým proudům, ale za cenu toho, že Mull 
of Kintyre jen občas zahlédneme v oparu v 
dáli. Po obeplutí Mull of Kintyre dochází i ke 
zlepšení počasí a na boční vítr pokračujeme 
mořem směr Port Ellen. Při vplouvání do Port Ellen se plně potvrzuje vhodnost termínu plavby i z jiných 
důvodů. Jsme více na severu a slunce zde zapadá o půlnoci a vychází ráno ve čtyři. A noc je v mezičase 
opravdu temná jenom tak hodinu, když není zataženo. 
 
Port Ellen turistický 

 
Na ostrově Islay jsou jedním z hlavních turistických lákadel místní distillery, palírny whisky, hlavní cíl pro 
jednoho znalce Tomáše tohoto nápoje v posádce. První ochutnání místní Single Malt Whisky zbytku 
posádky přináší poznání, že není whisky jako whisky a na rozdíl od spokojeného Tomáše zažívají počínající 
zklamání. V okolí Port Ellen jsou tři distillery a tak cíl zítřejšího výletu je jasný. Druhý den zjišťujem, že 
v palírně Laphroaig je již zcela obsazen termín dopolední exkurze, ale o kus dál je Lagavulin, kde nám sice 

neumožní exkurzi, ale jen ochutnávku místního světově 
proslaveného moku. V průběhu ochutnávky již Tomáš 
zcela ztrácí iluze o zbytku posádky. Zatím co on si 
vychutnává jednu z nejlepších Single Malt Whisky zbytek 
posádky nedokáže ocenit její silnou příchuť po kouři a 
rašelině, to vše společně s lehkým dotykem chaluh a 
začíná litovat, že si nevzal palubní rum na zapití. 
Tomášova beznaděj nad ignoranty vrcholí v okamžiku kdy 
šestnáctiletou whisku prohlašujeme za stěnolez a 
začínáme se domáhat palubního rumu na zapití. 
Ochutnávku v očích palubních alkoholiků trochu napravuje 
sud s datem 1966, který sice podle znalců obsahuje něco 
podřadného, ale procento alkoholu je rozhodující a přebíjí 
typickou chuť místní whisky. 
 

Marina Port Ellen 
Nově postavená marína je obecní, postavená ve vnitřní části místní zátoky a představuje jedno molo asi pro 
22 lodí. Na mole je voda a elektrika. Přístav poskytuje dobrý úkryt proti vlnám, ale už horší proti větru 
zejména z jižních směrů. Přístav má také dobře značený přístup v noci. 
Cena za noc je 14 GBP a platí se někde v městečku v domě kde je také sociální zázemí. Nicméně při 
pokusu o nalezení sociálek jsme zcela zklamali a tak ani nic neplatili. 



 
Vnit řní Hebridy 
vzdálenost: 156 nm 
čas plavby: 31:30 
průměrná rychlost: 5kt  
počasí: 26.5. vítr 6, moře 4-5, déšť; 27.5. vítr 2, moře 1 

Po odpoledním vyplutí 26.5. z Port Ellen začínáme stoupat proti 
větru k západním výběžkům ostrova Islay. Slunečné počasí 
s větrem 27kt ze směru 250° žene z oceánu vlny a tato 
kombinace s předchozí ochutnávkou whisky nedělá zrovna 
dobře žaludkům posádky. A míjení nejzápadnějšího výběžku 
Islay také nepřidává na dobrém stavu žaludku většiny posádky. 
Tentokrát nepomáhá žádné načasování a dodržování 
třímílového odstupu od ostrova. Ostatně místní kartografové asi 
vědí, proč je na mapě tato oblast vyznačena jako nebezpečná 
pro malé plavidla, s ohledem na projevy slapových proudů. 
Perioda vln se zkracuje stejně tak jak roste jejich velikost, takže 
vyvrcholením jsou krátké čtyř až pětimetrové vlny, přes které 
stoupáme proti větru. Těžko určit, kolik mají vlny přesně, ve 

vírech se vlny porůznu interferují a výsledkem je sem tam pěkná krátká vlna z nečekaného směru.  
Po odpoutání od ostrova Islay začíná ten pravý oceánský jachting, zadoboční vítr, táhlé oceánské vlny 
rostoucí k 4m a každou půlhodinu krátká přeháňka a po ní zase sluníčko. Tato idyla, ale nemusí trvat 
dlouho, NAVTEX začíná přijímat jedeno varování na gale za druhým. Níže nad Atlantikem zformovala 
frontální systém a ten se vydal na cestu na východ. Z NAVTEX vypadávají čísla GALE FORCE 9 tak bude 
na čase se asi někde schovat. 
Okolo 3:00 hážeme kotvu v Loch Lathaich na ostrově Mull. Lochu, který poskytuje jeden z nejlepších úkrytů 
na Vnitřních Hebridech. Jakmile jsme na kotvě, začínají padat první kapky a fronta je tu. Kotva drží perfektně 
a tak se ráno posádka může v klidu prospat do dalšího dne. Na druhou stranu hlavní část fronty šla jižněji.  
Sice stahujeme zpoždění získané kvůli ztrátě zavazadla, ale jsme v nevhodné protifázi. Návštěva 
zajímavých míst  vychází většinou na noc a to je k ničemu. Takže padá rozhodnutí vynechat Oban a vyrazit 
na ostrov Iona s jeho opatstvím, které nakonec stejně neuvidíme. 
 
Loch Lathaich 
Podle pilota vynikající úkryt na počasí ze všech směrů. Loch je poměrně rozlehlý s hloubkami do 20m a tak 
je možno bez problémů použít celou délku řetězu,  bez obavy že změna větru dostane loď ke skále. Při 
kotvení je jen nutno nehodit kotvu do vraku v západní části zátoky. Dno je porostlé chaluhami (několik 
několikametrových exemplářů jsme si vytáhli kotvou) a kotva drží dobře. 
27.5. když vyplouváme ještě doznívá fronta, je zataženo a mlha se válí na okolních útesech, ze kterých 
padají nádherné vodopády. Scenérie jak ze  Ztraceného světa od Arthura Conana Doyla. Další místní 
zajímavost je hned za rohem, ostrov Staffa tvořený čedičovými 
sloupy vzniklými chladnutím sopečného magmatu. Než 
přejedeme pár mil na Isla Staffa počasí se zlepšuje a svítí 
sluníčko. Po ostrově Staffa je další cíl ostrov Iona. Nicméně další 
průběh plavby dělá z Iony nedostižný cíl. Drobná nepozornost 
hlídky při objíždění ostrova Iona na motor ke kotvišti u opatství a 
v podpalubí se začíná ozývat podivný zvuk. Tak kormidelníkovi 
na palubu jde pokyn na změnu otáček motoru, ve stejném 
okamžiku se ozvou mohutné nárazy do trupu, po kterých 
kormidelník vypíná motor. Ještě že měl plynovou páku už v ruce. 
Pohled za záď hovoří za vše. Dvě oranžové rybářské bóje se 
odpoutávají od lodě a odplouvají. 
Situace je jasná, motor má po zařazení vibrace, že by se utrhl 
z lože a útesy z obou stran. Tak plachty jdou na stěžeň a pryč. 
Na volnou vodu, pryč od opatství Iona. Vítr je naštěstí příznivý.  
Začíná řešení problému. Teplota vody je 10°C, tak dobrovoln icí 
na potápění nejsou žádní. Pokusy s podvodním fotoaparátem 
také nepřinášejí rozuzlení stavu pod lodí. Jediné co je jasné je, 
že veškeré plány na další plavbu jsou v tahu a je jediná možnost 
je plavba na plachty zpět Severním průlivem. Problém je, že má 
lehnout vítr a tak bude umění to stihnout do konce nájmu, když 
se dostaneme do protiproudu tak nemáme se slabým větrem 
šanci.  



 
Postupně v posádce krystalizuje rozhodnutí zavolat Colina. Argument, že za chvíli jsme z dosahu 
telefonního signálu rozhoduje. Jediným výsledkem několika telefonátů je vyplašený Colin a jinak nic. 
Kombinace vypadávajícího spojení a angličtiny způsobuje, že si moc nerozumíme.  
Časem zjišťujeme, že s hřídelí motoru se začíná dát pomalu, ale jistě otáčet rukama. Ať máme na hřídeli 
cokoliv, tak se to začíná uvolňovat plavbou na plachty. Postupně docilujeme toho, že se hřídel začíná 
protáčet proudem vody na lodní šroub. To začíná vypadat nadějně. Půlhodina protáčení vodou je  
následována půlhodinou chodu na malé otáčky. Další čas věnujeme pozorování průnikům vody okolo 
hřídele, otázkou je jak dopadlo těsnění hřídele. Situace se jeví jako dobrá a tak je další změna rozhodnutí a 
obrat směr Crinan Canal. Jestli zkolabuje pohon v kanále tak to je přece jenom lepší varianta než  skončit 
v proudech a bezvětří někde u Mull of Kintyre. 
Navíc jsem zrovna v příhodné pozici pro cestu přes Crinan Canal v ústí Firth of Lorn. Vychází i to, že zítra 
v 8:30 budeme v Crinanu a to akorát na kanálu začíná provozní doba. Příchod noci je tentokrát mnohem 
dřívější, už 21:30 rozsvěcujeme navigační světla, neklamná známka toho, že je silně zataženo. Další plavbu 
Firth of Lorn provází to správné skotské počasí jak si ho my z Čech představujeme. Drobné mrholení a 
mraky až na zem, dohlednost maximálně půl míle. Nastává doba maximálně ocenit výdobytky moderní lodě. 
Radar ohmatává okolí a topení dělá z podpalubí útulné, suché místo. Webasto topení se vůbec osvědčuje. 
Prokazuje schopnost fungovat za jakýchkoliv podmínek a tak běží téměř nepřetržitě, plus vyústění topení do 
zadní toalety, kterou přeměňujeme na sušárnu, hlídky jsou tak ušetřeny zážitku navléknout na sebe mokré a 
studené oblečení a vyrazit moknout na palubu. 

       
Počasí ráno 28.5. rozhoduje, že z víru Corryvreckan nebude nic. Počasí beze změny. Dohlednost se spíš 
zhoršuje než zlepšuje a moc nefouká. To není nejlepší konstelace na Corryvreckan. Takže adrenalinový 
zážitek nebude, no ono úplně stačí, že v sousedním Sound of Luing nevidíme půl míle vzdálené pobřeží. 
Sound of Luing je sice relativně široký a tak zde projevy přílivových proudů nejsou tak markantní, ale 
splavná voda mezi dvěma majáky má po pod půl míle a je samá podvodní skála. I taky další plavba v Sound 
of Luing a zejména v Jura Sound chvilkami připomíná sjíždění jezu u Mánesa.V 8:30  vplouváme do Loch 
Crinan kde je začíná Crinan Canal. 
 
Crinan Canal 
vzdálenost: 9 nm 
čas plavby: 7:30 
průměrná rychlost: 1,2kt  
Crinan Canal spojuje Loch Fyne s Sound of Jura.  Crinan Canal byl postaven během let 1793 -1801 s dalším 
vylepšením v 1816 a znovu v letech 1930 a 1932. Crinan Canal je jednou z nejkrásnějších vodních cest ve 
Skotsku a je provozován British Waterways. 



Veškeré informace o provozu na kanále jsou na adrese http://www.waterscape.com/canals-and-
rivers/crinan-canal. Na druhou stranu nutno poznamenat, že tyto informace jsou tak vyčerpávající, že spíš 
vyděsí. Úžasný několika stránkový formulář o povolení průjezdu s kolonkami, které asi nová loď plní, ale kde 
je sehnat? I popis vlastního provozu je lehce zavádějící, jak posléze zjišťujeme. 
Délka Crinan Canal je 9nm a dá se teoreticky projet za 6-7hod. Maximální rozměry lodě, která se vejde do 
kanálu jsou: délka 26,82 m/88 stop, šířka 6,09 m, ponor 2,89 m a maximální výška stěžně 28,95 m. Na 
kanále je 15 zdymadel a 7 mostů. Zdymadla z moře a zdymadlo č. 14 ovládaná strojně ostatní jsou na ruční 
pohon. Zdymadla u moře jsou na rádiovém spojení  na kanále 16 nebo 74.  
Vjezd do Crinan Canalu je trochu komplikován farmou na jakési korýše, která vyplňuje celý Loch Crinan. 
Poznámka na mapě to řeší šalamounsky „Kdo tady co zničí, to si zaplatí“ stručně přeloženo. My raději po 
předchozí zkušenosti s bójí volíme plížení mezi břehem a krajní bojí označující farmu. Na naše volání na 
obou kanálech nikdo nereaguje, ale vrata komory jsou otevřena a nějaký človíček pobíhá okolo a tak 
vjíždíme do první komory. Po vystoupání do Crinan Basin nastává fáze získání Transit Licence. Děsivý 
formulář se naštěstí nekoná, stačí jen zaplatit 113,88 £, ještě dostáváme návod ke plavbě kanálem a pokyn 
vyražte.  Transit Permit má platnost tři dny do té doby musí loď opustit kanál na protějším konci. Jestli člověk 
stráví v kanále den nebo tři je jedno. Jeden den, v našem případě byla otvírací doba kanálu 8:30 – 17:00 je 
na projetí jen taktak. Dali jsme si krátkou zastávku na oběd v restauraci a kanál jsme opouštěli jako poslední 
loď dne. Proto hodně lodí stráví na kanále alespoň dva dny. Na kanále je množství úvazišť a je možno půjčit 
univerzální klíč od elektriky vody a WC. A kdo si chce udělat procházku po okolí tak to určitě stojí za to. 
Stejně tak kanál poskytne dobrý úkryt před počasím. 
Po vjezdu do kanálu nechápeme co budeme dělat když potkáme loď v protisměru. Kanál je opravdu úzký a 
samá zátočina. Vidět je tak 70 m za nejbližší roh. V první komoře na nás čeká druhá loď, že máme jet spolu. 
Do komory se nám s druhou lodí nechce, ale pokyn obsluhy je nekompromisní.  
Nastává dělba práce. Dva jdou po břehu, otvírají a zavírají komory a zahákávají  lana obou lodí. Skipper 
zajíždí do komory. Jeden člen posádky hodí zadní lano a jistí loď. Potom vypnout motor a kormidelník musí 
přeběhnout na příď, kde další hodil přední lano, které si převzal. Další dva zatím odráží loď od druhé lodi a 
ještě musejí hlídat fendry na boku. Po vystoupání zpět ke kormidlu a nastartovat. A další komora. U všech 
komor je k dispozici místní obsluha, která posádku zaškolí a dál jí již obsluhu přenechá a případně pomůže. 
V průběhu napouštění vznikají v komoře poměrně slušné proudy, naopak vypouštění je zcela klidné.  Jak 
vidíme na druhé lodi, plavba kanálem v dvoučlenné posádce je bez šance a tak jim pomáháme. Minimum 
jsou čtyři lidi. 

 
 
Firth of Clyde 
vzdálenost: 90 nm 
čas plavby: 19:30 
průměrná rychlost: 4,6kt  
počasí: vítr 2, moře 1 
Po proplutí kanálu přejíždíme do sousedního městečka Tarbert na noc. V Tarbert k našemu překvapení 
nacházíme Colina ve funkci pianisty v místním hotýlku, kde je se svojí posádkou a posádkou svého 
společníka. Typická pánská jízda, které, jak zjišťujeme, Colin organizuje pro firmy a další zájemce. Večer se 
tím mění na poněkud noisy zábavu s tancem na židlích a zpěvem opileckých písní, po kterém Angličané 
ráno na pozdrav „How are you?“ odpovídají zcela jinak než jak se učí na hodině angličtiny. 
 
Tarbert 
Příjemné přístavní městečko s novou marínou, které stoji za to 
navštívit.  
spojení kanál 14 
Na molech je voda a elektrika na kartu (základní spotřeba je 
v ceně kotvení) 
cena za noc 26 £ 
pozor na ponor – návštěvnické molo je blízko skal na konci 
přístavu a při max. odlivu 2m vody nezaručuje. Přístav poskytuje 
dobrý úkryt na všechny směry větru. Vjezd je dobře značený i 
noci. Jen bojky před molem působí trochu nepříjemností. 



 
29.5.2009 pokračujeme přes Kyles of Bute do Firth of Clyde. Počasí udělalo asi na místní poměry zázrak, je 
23°C jasno a slune čno s větrem okolo 7kt z 150°. P ři plavbě v Kyles of Bute si připadáme že jde kombinaci 
jachtingu na Lipně a výletu do Jeseníků. V Firth of Clyde jedeme až k Greenock a potom se vracíme na 
ostrov Arran do Loch Ranza. Loch Ranza je vyhlášené místní kotviště v zátoce se zříceninou hradu. Asi 
opravdu vyhlášené, protože poprvé ve Skotsku narážíme na problém místa. V zátoce je asi deset kotevních 
bojí, které jsou všechny již obsazeny, stejně tak jako vhodná místa ke kotveni. Nakonec po několika 
bezúspěšných nočních pokusech o zakotvení se nám daří o půlnoci zakotvit poblíž skaliska u vjezdu do 
zátoky, v místě ne příliš ideálním. V případě změny směru větru asi skončíme dost blízko skály, naštěstí je 
příliv, který za chvíli skálu zakryje dostatkem vody. Samotná zátoka je dost neklidná vlivem neustálých 
poryvů padacích z pobřežních kopců. Vlivem poryvů kotva moc nedrží a několikrát dryftujeme zátokou o kus 
dál, kde se kotva zase sama chytne. V 6:30 na to už nemáme nervy, začínáme splouvat mezi lodě na bojích 
a tak mizíme na moře k závěrečnému úseku směr Ardrossan. V přístavu Ardrossan si loď poměrně rychle 
přebírá Colin.  

                
Na závěr jen několik poznámek k charteru. Místní zvyklosti jsou trocho odlišné od toho co Čech zná 
z Chorvatska. Něco jako smlouva neexistuje, lidé si tu navzájem věří. Maximum, co jsem z Colina vyrazil pro 
potřebu pojištění kauce byla faktura a podmínky charteru. Kauce se nevrací hned po plavbě, ale až deset 
dnů po předání lodě. Platba kauce kartou je neznámá věc, jen hotovost nebo bankovní převod. Začátek a 
konec charteru není pro místní obvyklá sobota odpoledne a ráno, ale neděle 16:00. Ještě častější jsou asi 
termíny pronájmu kratší než týden, s návratem v neděli 16:00. V tomto se místní bez problému přizpůsobí, 
ale hrozí, že požadavek na loď v sobotu způsobí, že loď nebude k dispozici. Úklid musí obstarat kompletně 
posádka, případné penále za neuklizenou loď je nastaveno tak aby Colina nikdy nepostihla ta hrůza a 
nemusel loď uklízet sám. 
 
 
 
Tomáš 
 
 
 
 
 

 


