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Sedm plachet, to
obnáší kilometry [an,
do kterých je umění
se nezamotat.
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Lemmer je maté městečko na okraji bývalého mořského zá[ivu, dnes vlastně
obrovského jezera zvaného |jssetské moře (|Jsselmeer). odtud Baniaard
vyplouvá na sVoU skoro symbolickou prvnícestu v nadcházejícísezoně. Plachty
letínahoru hned po vyplutí, tedy hned poté, co kapitán Aard zaškolit posádku
alespoň v tom nejnutnějším ' KaŽdý, kdo se plaví, musí přitoŽit ruku k dí[u.
Na palubě neníposádka a cestující, tady jsou najednou všichni námořníky,
na jejichŽ schopnostech a zručnosti
závisíÚspěch ceté ptavby. A Banjaard
je docela stožitá todlsedm plachet -
to obnášíkitometry lan, které odněkud
někam vedou. Odvázat nesprávné
lano v nesprávnou chvíti může taky
znamenat pěkný průšvih.

Při pohledu na mapu vypadá Ijsselské
moře jako neškodný rybník. Zátoka
Zuiderzee byla totiŽ V roce 1932 pře-
htazena úctyhodnou hrází Afsluitdijk,
dlouhou 32 kilometrů a širokou místy
až 90 metru. Ijsselské moře je s roz|o-
hou 1100 km2 největším nizozemským
jezerem a vlastně ani nepoznáte, že nejste
na moři. Poplujete-li středem býva\é, až
25 km široké zátoky, břeh neuvidíte. Také
změny počasí a silný vítr mohou v této
oblasti zaskočit av|ny zde mohou dosa-
hovat výšky až 4 metry, T akže itohle'je-
zero,, dokáže námořníkům připravit perné
chvilky. Jen hloubka celéhojezeraje tro-
chu jiná než na širém moři - v nejh|ubším
místě dosahuje pouhých pěti a půl met-
ru. Toto místo leží na jihovýchodě jezera
u městečka Urk. Největšími říčnímipří-
tokyjsou řeky lJssel a Vechte'

Lelyho dílo
Nizozemci odjakživa bojují s mořem,
které se snaží ukousnout jim půdu'
na kterou si oni sami ale už po staletí
dělají nároky. Myšlenkou, jak přehradit
zá\iv za Frískými ostrovy, se zača| zabý-

vat už v druhé půlce l7.
století Hendric Stevin.
Tehdy ale ještě nenaztál
čas pro stavbu obří hrá-
ze.  VŠeho se chopi l  aŽ
v roce 1891 energický

inŽenýr Corne|ius Lely, který připravil
celý projekt výstavby. Jenže trvalo ješ-
tě dalších 29 let, než se začalo pořádně
stavět. Na hráz se spotřebovalo neuvěři-
telných 23 milionů m3 písku, 13,5 mi|io-
nů m3 zeminy a 1,5 milionu m3 kamene.
ochrana okolí bývalého zálivu Zulderzee
před záplavami se díky této stavbě velmi
zlepšila: místo 300km dřívějších ochran-
nýchhrázi je dnes zapotřebí udržovatjen
45 km. Přes hráz dnes vede čtyřproudá
dálnice, která spojuje provincie Noord
Hol|and a Frísko (Freisland). Původně se
tu počítalo t se železnicí, ale k položení
kolejí přes vody Ijsselského moře nikdy
nedošlo. Aby mohly do jezera vplouvat
i lodě s vysokými stěžni' hráz přerušují
dva otáčecí dálniční mosty, které v přípa-
dě potřeby umožňují proplout i plachet-
nici se stěžni vysokými 32 metrů, jako
má Banjaard, omezeni pro plavbu však
nese malá p|avební hloubka a mě|činy je
třeba při plavbě velmi pečlivě sledovat
v mapě. Malá p|avební hloubka byla i dů-
vodem, proč se tato trasa opustila jako
spojnice Amsterodamu s volným mořem:
před |egendární mělčinou zvanou Pampus
nezřídka čekala dlouhá řada námořních
korábů na příznivější stav vody' Dodnes
se pý v holandštině používá výraz ,,sÍát
před Pampusem.., kteý vyjadřuje neko-
nečné čekání ' až se zvýši stav vody, aby
bylo možné proplout.

Aby tu a|e hrází nebylo málo, v roce
l976 přišli Nizozemci s dalším nápadem -

postavit další hráz, Houtribdijk. Ta rozdě-
lila Ijsselské moře na dvě části. Sevemí
část si ponecha|anázev lJsselmeer, jiŽní
část byla pojmenována Markermeer podle
poetického ostrova Marken. Markermeer

www.l ideazeme. czLIoÉ a ZnltĚ



I
!t

IM

www.l i  d eaz em e. c z



l Evropaspeciát

LroÉ e ZtvĚ www.lideazeme.cz



Se Stal Se svými 700 km2
druhým největším jeze-

rem Nizozemska. I přes
tuto hráz vede silnice
a stejně jako v Ijsselském
moři zajišťuje proplutí
dvojice obřích plavebních
komor.

Chvílimoře,
chvílibtáto
Za hrází s nevyslovitel-
ným jménem Afsluitdijk
začiná další div, kvůli
kterému sem zejména
v létě míří řady turistů
místních i zahraničních.
Waddenzee je nesmírně
zajimav á mořská kraj ina,
kterou na severu ohra-
níčlji Západofríské os.
trovy. Střídavě se stává
bažinatou pevninou a při
přílivu zase mořskou hla-
dinou. Příliv a odliv slané
vody ze Severního moře
se tady opakují kažďých
12 hodin a 25 minut.
Vzhledem k tomu, že tuto
zvláštní krajinu chrání val
ostrovů Texel, Vlieland'
Terschell ing, Ameland
a Schiermonnikoog, vy-
tvoři l se tu ojedinělý
ekosystém tzv. amfibické
krajiny, která je střídavě
mořem a střídavě pev-
ninou. Mikroskopický
plankton umožňuje život
bezpočtu bahenních živo-
čichů. najaře a na podzim
se tu zase srocují hejna tažných ptáků,
aby se naposledy posilnila před dalekou
cestou. Při odlivu se dá suchou (ovšem

zablácenou) nohou dojít až na Ameland
a Schiermonnikoog.

A1e Banjaard právě vyplouvá
z Lemmeru směr sever, naším dnešním
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cílem bude ospalé městečko Makkum.
Zdá se, že počasí j e zalim docela pÍimív é
ttato, že je začátek dubna. občas vyleze

Téměř stoletý Baniaard VyplouVá a na oba
stěŽně letí celkem rychte bíté plachty'
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