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 Letos poprvé po létech plaveb na námořní plachetnici volíme změnu, kanálovou loď. Rozšíření 
posádky o dva lodníky ve věku okolo jednoho roku nedává moc jiných šancí. Navíc plavba na kanálech 
umožňuje přibrat ty rodinné příslušníky, kteří po první plavbě plachetnic í pochopili,, že to byla jejich plavba 
zároveň poslední a již nikdy tuto hrůzu nechtějí zaž ít.  
 

 A tak se stav posádky ustaluje na sedmi dospělých, plus devíti  
a patnácti měsíčním prckovi. Plánování se plně podřizuje miminům a 
tak volíme holandské kanály v termínu před začátkem prázdnin. Do 
Holandska dojedeme snadno autem a v uvedeném termínu by mělo 
být stabilnější počasí a hlavně teplo. Sice už bude zavřený 
Keukenhof, ale tulipány hold oželíme. 
 
 Výběr lodi je už složitější záležitost. Na internetu je sice výběr 
různých lodí na kanály, ale popravdě, naše zkušenosti v dané oblasti 
jsou nulové, tak jsme nabídky schopni posuzovat tak akorát podle 
obrázků a ceny. Plavbu plánujeme v oblasti tzv. Groene Hart  

(Zeleného srdce) ve středu Holandska, kde působí asi tak tři větší charterové společnosti, alespoň další 
nabídky nějak nenacházíme. Brzo je jasné, že něco jako loď podle našich představ neexistuje a tak to bude 
o zvážení kompromisů. Nakonec zejména po osobním setkání na výstavě Lodě na vodě v Praze se 
rozhodujeme pro firmu Dutch Masters a některou jejich loď Derby. Jako jeden z prvních ranních návštěvníků 
na výstavě Lodě na vodě se dávám do řečí s panem Hagenem, představitelem firmy Dutch Masters. P. 
Hagen se projevuje jako příjemný společník a protože na výstavě zatím nikdo téměř není můžeme příjemně 
zapříst rozhovor. Nicméně po sdělení našich plánů a zejména složení naší posádky se nám dostává 
kategorické rady, “Zrušte to!“ s upřesněním, že loď pro sedm dospělých plus dvě děti neexistuje. Loď pro 
takovou posádku, plus kočárky, postýlky, a další, potřebujeme dost velkou s vhodnými kajutami. Na lodi to 
chce také nějaký prostor pro děti na palubě, kde by si mohly lézt. Například na lodích Pénichettes není 
vlastně ani venkovní sezení a střecha nástavby není pro batole to nejlepší místo. Chtělo by to loď taky pokud 
možno loď bez schodů, ze kterých budou děti padat. Když se k tomu přidá ještě požadavek na průplavnou 
výšku lodi, tak se jedná o neřešitelnou úlohu. Nakonec ustupujeme z požadavku lodi bez schodů, a p. Hagen 
opět varuje, že to nedoporučuje, ať tedy jedeme do jiné oblasti, ale tam mají zase malé lodi. Nakonec se na 
výstavě přátelsky rozcházíme a posilám emailovou poptávku lodě, co jsme si vybrali plus nějakou záložní 
alternativu. Odpověď mě trochu překvapuje, tady evidentně funguje něco jinak. Dostává se nám odpovědi,  
že máme na týden zablokovánu loď, ale zcela jinou než jsme poptávali. Jestli ji chceme tak do té doby musí 
být peníze na účtu charterovky. A co lodě z výběru co jsme objednávali? Začíná kolečko emailových a 
telefonických dotazů. Charterovka nic neví a holanďani moc nekomunikují. Odborné dotazy na to, kde loď 
vlastně propluje asistentka pana Hagena vzdává, prý si máme počkat na šéfa, který je někde na lodi. Když 
konečně se podaří sehnat doplňující informace o lodi a rozhodujeme se, že ji bereme je již po čtrnácti dnech 
a loď už není k dispozici. V mezičase se vrací pan 
Hagen, který nás ubezpečuje, že bylo dobré, že jsme tu 
loď nevzali a že si máme vz ít jinou. Ta je sice 
modernější, ale malá. Tak tu taky ne. Nakonec se 
dohadujem na volbě lodi Derby 2, která vyjma již 
zmíněných schodů je značně vysoká. Výšku výrazně 
zvyšuje stan (odborné označení bimini na kanálové lodi,  
jak jsme upozorněni) na palubě kryjící kormidelní 
stanoviště. O stanu a čelních oknech se předpokládá, že 
jdou sklopit, takže loď se dá snížit. Po tomto rozhodnutí 
je tu dalších sedm dní na zaplacení, které stíháme jen 
tak tak. Vystavení faktur, převod peněz, atd. Po 
zaplacení lodě nám firma Dutch Masters posílá svůj  
vlastní Plavební manuál a detailní popis vybraných tras. 
Zejména detailní popis vybraných tras je k nezaplacení 
pro plánování plavby. Obsahuje časové odhady 
jednotlivých úseků, které se dopředu těžko odhadují 
spolu s množstvím podrobných informací. Začátečníci 
určite ocení i Plavební manuál. 

 



Nalod ění a převzetí lod ě 
 
 Až po zaplacení lodě vš ímavějš í jedinci z posádky zjišťují, že loď máme od pátku, nalodění 11:00 do 
čtvrtka, vylodění 13:00. U uvedené firmy je to asi normální, ale nás to udivuje. Na moři  se loď obvykle 
přebírá odpoledne a ráno vrací.  Tady je to obráceně. Protože jedeme stejně t řemi vozy, tak první část  
výpravy, ta bezdětná, má za úkol přebrat loď, nakoupit a vyčkat než doraz í rodičovské týmy. Po překročení 
holandských hranic nás překvapuje skutečnost, že na pumpách nemají naftu. Ne na jedné,  ale na několika.  
Naštěstí s dojezdem posledních 26 km nacházíme benzínku s naftu. Jo a neberou tu karty. Evidentně by to 
na ně chtělo český kapitalizmus.  
 Přebírka lodi probíhá modelem tady je seznam, ten si projdi a jestli se ti něco nelíbí tak se ozvi.  
Potom místní mechanik vysvětlí pár specifických detailů lodě a jeďte. Místní trochu překvapujeme, že my 
zatím opravdu nikam nejedem a hodláme překážet v přístavu než dojedou další. Tak nás vyvazují k další 
lodi, aby se uvolnilo molo. Lodě se zde evidentně točí rychle. Zajímavostí je, že v místní kanceláří vládnou 
dva čeští studenti, tak se domluvíte česky. A mechanik je Polák. 
 
Přístav Hatenboer v Nieuwegein 
 
 Jedná se plně firemní přístav místní charterové firmy Hatenboer. Výhodou je možnost parkování 
zdarma uvnit ř ohrazeného areálu. Horší to již je přístav najít. Jeden tým si tuto koncovku navigačně moc 
nepřipravil a tak přes hodinu jezdil  po okolí. P řístav je uprostřed zeleně,  no spíše křoví, do kterého se musí 
ve správném místě odbočit. I když jedete okolo, tak nevidíte nic, co by nasvědčovalo že za hustým porostem 
je přístav a směrovky tu nečekejte. 
 
Hollandsche IJssel  
vzdálenost: 36 km 
čas plavby: 9:00 
 
 Po převzet í a následném překotvení lodi posádka prvního auta zavládá ještě nákup než přij íždí dalš í 
část výpravy. Poslední rodinný tým přijede až výrazně později a tak se rozhodujeme na něj nečekat a naložit 
je někde cestou. A tak vyrážíme. Směr Gouda. Po krátkém úseku hned odbočujeme na Hollandsche IJssel 
nicméně i tento krátký úsek nás stač í přesvědčit, že ovládání lodě nebude zrovna tak snadné jak jsme si 
představovali. Hydraulicky ovládané kormidlo má tři otočky na každou stranu, ukazatel neutrální polohy zde 
není. Nicméně to nevadí, střed si najdu podle počtu otoček. A tak vyplutí z přístavu a obrat o 90° by nem ěl  
být problém. Stačí si dát kormidlo do neutrálu odvázat loď přidat plyn otočit doprava a na kanále otočit 
kormidelním kolem o stejný počet otoček zpět, ale něco je špatně, že bych špatně počítal? Asi jo protože loď 
neustále zatáčí. Nebo setrvačnost? Ta se taky určite přidává, ale na přemýšlení není čas, tak na pár 
nadávek a jak se loď daří směrově stabilizovat, už je tu odbočka na Hollandsche IJssel, doleva o 120° do 
zdymadla. Zdymadlo je sice permanentně otevřené, ale úzké a loď se po stažení plynu stává ještě více 
neovladatelná. Nastává čas thrusteru. Z námořních plachetnic jsme na něj sice zvyklí, ale protože ne na 
každé lodi je součástí výbavy, tak se obecně snažíme ho nepožívat a manévry zvládat bez něj. A thruster 
požívat jen v případě opravdové nutnosti. Zato tady to asi nutnost bude. Protože to vypadá, že snížení 
rychlosti a výkonu loď značně destabilizuje raději přidávám plyn s tím, že se řiditelnost zlepší. Chyba, vlivem 
změny momentu lodního šroubu se okamžitě vychyluje záď lodě. Následuje lehké ot ření zádě lodi o jeden 
dřevěný kůl a po zdymadle výměna kormidelníka. A další nadávky. Nebudu to protahovat a trochu 
předběhnu. Postupně všichni, kdo se u kormidla vystřídali, zjistili, že naše představy o řiditelnosti lodě jsou 
někde jinde. S námořní kýlovou plachetnicí nesrovnatelně. Docela by nás zajímalo jak vypadá dno lodě.  
Možná, že když bychom ho viděli, tak by nás nepřekvapilo, že loď v podstatě nedokáže jet chvilku rovně a 
jakákoliv změna podmínek, jako vít r, či změna otáček se okamžitě projeví změnou směru plavby. I když jsme 
si později trochu na loď zvykli, těžko si dokážeme představit dát takovou loď do ruky někomu kdo v životě 
neměl loď v ruce, zejména při malých rychlostech. 
Na druhou stranu, charterovka asi ví co dělá a plně 
důvěřuje bytelnosti lodě. Na lodi byly ostatně jen čtyři 
fendry a jak jsme si všimli, byli jsme jediní, kdo je 
někam přendával, třeba na jednu stranu. Na lodi bylo 
již několik brutálních záseků. Holt loď zažila mnohem 
horš í rány než ty naše a celkem bez výrazných 
změny vnějšího tvaru, thruster se projevuje jako 
základní ovládací prvek a do couvání se raději moc 
nevrháme. 
 
 Poté, co se nám daří loď držet jak takž na 
uzdě, přichází první most. Po najetí k mostu se hned 
automaticky zvedá, alespoň něco tu funguje. 



Nicméně dalš í most se už moc ke zvednut í nemá a dvě červená světla hovoří, že se jen tak nezvedne. První 
problém provozní doby je zde. Opět otázka ovladatelnosti lodě, sice se bez problémů vyvazujeme na 
vedlejším vazišti, jen jaksi finálně otočeni o 180°. No nic, alespo ň máme o čem přemýšlet, než se most za 
hodinu zvedne.  
 
 Hodinu věnujeme prohlídce městečka Montfoort a větrného mlýna De Valk, který je dnes po 
kompletní letité rekonstrukci opět funkční a mele mouku,  kterou je možno zakoupit  v přilehlém obchůdku.  
Stejně tak nás zaujal místní trh s množstvím sýrů, ryb a jiných poživatin. To bohužel netušíme, že je to 
poslední tržiště na které naraz íme. Po otevření mostu dalš í elegantní otočkou o 180° získáváme správný 
směr a vyrážíme směr Oudewater, kde plánujeme ukončit dnešní etapu a nalodit poslední zbytky posádky.  
V městečku Oudewater ve vyvazujeme na městském vazišti. Po zatlučení kotev, všechny vazáky jsou už 
obsazeny, nastává čas na smontování grilu a večeře. Po půlnoci doráž í poslední část posádky a jsme 
kompletní. 
 
Oudewater 
 Další dopoledne věnujeme prohlídce městečka. Oudewater je turisticky zajímavé město, jeho střed 
je vyhlášen chráněným územím a kromě kostela sv. Michala je v centru množství zachovalých nebo 
zrestaurovaných budov.  
Nejznámější budova v Oudewateru je váha na 
čarodějnice, kde se už od patnáctého století 
převažovaly osoby podezřelé z čarodějnictví. Je 
to vlastně obyčejná městská váha na kterou 
mělo město zvláštní privilegium. Princip je 
jednoduchý, čarodějnice nemají duši, a tak jsou 
lehlé, navíc pak mohou létat na koštěti. Pokud 
tedy žena vzhledem ke své výšce vážila málo,  
koště jí uneslo a byla tedy čarodějnice.  
Rozhodoval poměr váhy k výšce vážené osoby. 
Císař Karla V. udělil Oudewateru privilegium 
vydávat osvědčení, že podezřelá má normální 
váhu a je tedy nemožné, aby létala jako 
čarodějnice na koštěti. A tak do městečka 
proudily davy lidí nejen z okolí, ale i z celé 
Evropy, aby se zvážily a odnesly si spásný list v 
podobě zvláštního osvědčení, že jejich zjištěná 
váha zcela odpovídá jejich vzezření, což je mělo ochránit před případným nařčením z čarodějnictví. Stejný  
princip se vztahoval i na muže. 
 
 Dnes je to turistická atrakce, kde je možno se nechat zvážit a nechat si vystavit originální certifikát,  
že nejste čarodějnice. Tak se jdeme nechat zvážit. Už předem je jasné, že Radka svojí tělesnou konstitucí 
nevzbuzuje jistotu, že projde zkouškou, ale od patnáctého stolet í tu žádnou čarodějnici nenašli. Tak snad 
taky projde. Ve váze se nás ujímá příjemná, mladá, byť poměrně nervózní slečna. Po shlédnutí filmu o 
historii váhy a čarodějnictví nastává fáze vážení. V mezičase zjišťujeme proč je slečna tak nervózní. Včera 
dělala maturitu a teď čeká až se dozví výsledky. My ale její rozpaky jen prohlubujeme. První si na váhu 
stoupá Radka. Počáteční sestavu závaží slečna evidentně přecenila. Když odebrala závaží pod 60kg a váha 
se ani nepohnula následuje dotaz kolik, že asi Radka váží. Pokrčení ramen, na to se přece ženy neptá.  
Nakonec váha sděluje 41kg. Jedno ze základních pravidel je, že čarodějnice musí vážit přes 45kg. Ověření 
podezření z čarodějnictví se ale nesestává jen z převážení, ale i z odpovědí na různé otázky. Zde Radka 
odpovídala tak zdatně, že se k čarodějnictví vlastně přiznala. To evidentně slečně na rovnováze nepřidává.  
Od patnáctého století tu přece žádnou čarodějnici neobjevili a ještě ta maturita. K završení úspěchu se 
vážením a odpověďmi na otázky zjišťuje, že Radky manžel Petr je také čaroděj. Prostě taková normální 
rodinka. Další už procházejí testem bez problémů a tak se 
loučíme a necháváme slečnu jejím úvahám o maturitě a 
čarodějnic ích.  
 
 Z Oudewateru pokračujeme po Hollandsche IJssel 
do Goudy, kde si chceme prohlédnout městský přístav 
přeměněný na muzeum, nebo skanzen. Není to muzeum 
v pravém slova svislu, ale útočiště pro soukromé historické 
lodě. Na mnoha lodích majitelé i bydlí a tak prohlídka lodí 
nepřichází v úvahu. Součástí přístavu je i loděnice, která 
sloužící majitelům k restaurování a údržbě lodí svépomocí.  
Celé muzeum umožňuje v Goudě udržet si historickou 



atmosféru a panoráma města. Při příjezdu do Goudy máme štěstí, díky nízkému stavu vody se vejdeme do 
zdymadla Mallegatsluis, které by za normálních podmínek pro loď naší výšky mělo být neprůjezdné.  
Mallegatsluis je jednoho z historicky nevýznamnějš ích zdymadel v Nizozemí, od roku 1398 zajišťovalo vstup 
do Goudy a stalo se zdrojem přílivu peněz do města lež ícímu na významné trase do Amsterdamu. Prohlídce 
přístavu a okolí věnujeme jen relativně krátkou dobu a s ohledem na otvírací dobu městských mostů jedeme 
dál.  
 
Gouwe 
vzdálenost: 16 km 
čas plavby: 2:30 
 
 Další cestou na Gouwe přij íždíme k mostu v Waddinxveen, jehož dvě věže se tyčí vysoko nad okolí.  
Jde o první ze tří totožných mostů zde na Gouwe. Když přij íždíme k mostu, tak most se už s předstihem 
zvedá a mostař na nás přátelsky mává. Jak se k mostu blíž íme, tak nám jeho mávání nepřipadá zase tak  
přátelské a někdo poznamenává, že nám spíše hroz í. Při proplutí pod mostem máme jasno, nemával. I když 
domorodému jazyku nerozumíme, tak podle intonace je jasné, že nám mostař nadává. Teprve pozdější 
analýzou nám dochází, že proplouváme minutu po pracovní době. A přesčasy mu asi neplat í. Hned za 
mostem se vyvazujeme v Waddinxveen u městského parku a opět nastává čas gril.  
 
Oude Rijn  
vzdálenost: 56 km 
čas plavby: 9:00 
 
 V Waddinxveen se moc nezdržujeme a hned ráno vyrážíme směr Leiden. V Alphen a.d. Rijn 
odbočujme z Gouwe, na Oude Rijn. počasí není zrovna nejpřívětivější, zataženo, déšť. ještě, že máme stan 
nad kormidelním stanovištěm. Původní plán byl stan hned po příjezdu na loď složit, aby nás nic nerušilo, ale 
dosavadní průběh plavby tuto myšlenku zcela odsunul do pozadí, vždyť ten stan je docela příjemný. Neprš í 
v něm, nefouká. Do Leidenu připlouváme relativně brzo, v 14:00 a jdeme do města. Vyvázání nám zpestřuje 
Německý majitel lodi, co je již vyvázána před námi, který asi trpí chorobnou nutností něco organizovat, A 
vyvázání dvou lodí na prázdném úvazišti mu dává perfektní možnost se vyž ít, alespoň rychleji vylodíme 
kočárky a pryč od lodí a této osoby, do města. Večer nás ještě přijde poučit, že u grilu nemáme v dosahu 
hasíc í přístroj a co kdyby přišla policejní kontrola.  
 
Leiden 
 Typické holandské město protkané grachty s historickým centrem. Za návštěvu stojí muzeum ve 
větrném mlýnu Molen de Valk. Jen uvaziště je relativně daleko od centra. 30-40 min. 
 
 21.6. vstáváme brzo, a jak na mostě před kterým kotvíme v 8:00 přestávají svítit dvě červené 
vyráž íme. Dnes nás čeká nabitý program. Cílem je mořské pobřeží u města Katwijk, kde konč í Oude Rijn 
hráz í na mořském břehu Severního moře. Oude Rijn je slepá ulička kterou musíme proplout tam i zpět. Jiná 
volba, ale není. Času je relativně dost, přece jenom jsou dlouhé jarní dny, ale problém je otvírací doba 
mostů. Příručka Wateralmanak sice uvádí otvírac í časy, ale celá je v jazyce místního kmene a tak množství 
poznámek je pro nás značně nesrozumitelné. Po zkušenosti z nevrlým mostařem z předvčerejška a 
nahlodáni pochybnostmi z množství nesrozumitelných poznámek v knize, jsme večer vsadili na jistotu a od 
paní, co vedle našeho kotviště šlechtila zahrádku, jsme si nechali vybrané pasáže přeložit do angličtiny. 
Výsledkem byl drobný šok a nutnost pečlivého naplánování plavby okolo Leidenu tam i zpět. Otvírací doba 
mostů z příručky je totiž v době ranní a odpolední dopravní špičky omezena jen na komerční plavbu. Ranní 
dvouhodinové okno na proplut í okolí Leidenu je jen tak tak, abychom to stihli, jinak nás čeká pár pěkných 
hodin někde mezi železničním a silničním mostem.  
 A tak neváháme a vyrážíme. Kritickou oblast zvládáme s 5 min. rezervou. Nic méně nečekaná 
překážka se nám staví do cesty až později, když dojíždíme k mostu, který se nechce zvednout. Most je 
bezobslužný. Doposud předpokládáme, že tyto mosty fungují na základě vyhodnocení informace 
z kamerového systému automaticky, ale tento nic nedělá ať na něj najíždíme z jakékoliv strany. Svítí jen 
jedna červená a podle příručky je provozní doba. Tady to vypadá, jako kdyby systém na kamery nefungoval 
automaticky, ale měl obsluhu která šla na pivo, nebo co. Ani pokus s komunikačním tlačítkem na mostě 
k ničemu nevede. Po řadě bezradných pokusů se vyvazujeme u mostu a čekáme co bude.  Cesta zpět je 
stejně již zavřená dopravní špičkou. Naštěstí po čase zvednut í mostu aktivovala loď v protisměru a tak nám 
otevřela cestu. Problém byl asi v tom, že  hned za mostem probíhala stavební činnost a buď z toho důvodu 
byla automatika vyřazena zcela a nebo nám spíš připadá, že nějaký stavební stroj se trefil do sloupu 
s kamerami a ty míří někam mimo.Před doplut ím do Katwijku se nám počasí definitivně mění. Ranní drobný 
déšť střídá slunce, které nás již neopustí do konce plavby. Hned se rozšiřují možnosti kde se na palubě 
usadit a konč í období nuceného pobytu pod stanem.Na konci Oude Rijn je rozsáhlá marína Katwijk s volným 
kotvením u protějš ího břehu. 



 
Katwijk 
 
 Přímořské letovisko s poklidnou atmosféru,  
alespoň v době naší návštěvy. Návštěva mořské pláže je 
rozhodně příjemným doplněním kanálové plavby. Počasí 
je sice slunečné, ale vět rné, což na nás navléká jachtařské 
bundy. Nicméně po pláži pobíhají spoře oblečení 
domorodci. Do moře, ale nikdo moc neleze. Zde končí 
hráz í Oude Rijn (Starý Rýn), jedna z mnoha větví Rýna,  
jedné z nejdůležitějš ích evropských řek. Protože celé 
Zelené srdce Holandska (Het groene Hart) vlastně lež í v 
bývalé deltě Rýna tak nám postupně dochází, že většina 
naší plavby je na nějakém Rýnu. Přes hráz se lodí nedá 
dostat, ale na vnit řní straně jsou rozsáhlé možnosti kde se 
vyvázat.  
 
 Po příjemném poledni u moře, které zvedá náladu nejen dospělým, ale i dětem, a drobné svačince 
v plážové restauraci vyrážíme zpět směr Leiden, tak aby nás tu neuvěznila odpolední dopravní špička a 
zavřené mosty. Cestou zpět se opět blížíme k vzpurnému mostu z dopoledne a čekáme, co bude. Most se 
ale poslušně hned zvedá. Z této strany automatika funguje. Jak míjíme most, vš ímáme si jasné známky, že 
někdo tu měl po nás podobný problém. Z trámu s tlačítkem na komunikaci s obsluhou mostu je čerstvě 
odštípnutá asi metrová tříska, někdo evidentně tlačítko požíval, ale trochu prudčeji k němu přirazil. 
 
 Cestou ještě zvládáme krátké zabloudění do Oegstgeester Kanal, kam nás nalákala velká výletní 
loď, která tam zákeřně odbočila z Oude Rijn. Pravda ,znak zákazu plavby nás trochu zmátl. „Jak to, že nebyl 
z druhé strany, když jsme pluli tam?“, ale motorová výletní loď tam jede taky. Konec této zajížďky udělala 
nízká lávka, před kterou výletní loď důmyslným mechanizmem snížila výšku o polovinu, a my konečně 
pochopili, že tudy jsme sem opravdu nepřipluli. V Leidenu nás opět čeká sprint mezi mosty dřív než začne 
dopravní špička. Při plavbě okolo Leidenu nás předjíždí nákladní loď, v jejímž závěsu se protahujeme všemi 
mosty, i těsně po začátku dopravní špičky.  
 
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder  
vzdálenost: 35 km 
čas plavby: 4:45 
 

Na jezerech Kagerplassen odbočujme na Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, kanál okolo 
polderu Haarlemmermeer. Zde zač íná to správné Nizozemí. S lodí na kanále se zač ínáme pohybovat  
několik metrů nad okolní krajinou, ze které větrné mlýny od roku 1839 odčerpaly a stále ještě odčerpávají 
veškerou vodu.  

K večeru dojíždíme na jezero Westeinderplassen, kde by měla být možnost vyvázání. To, co zde 
nacházíme, překonává veškeré naše představy. Na jezeře Westeinderplassen, vzniklém těžbou rašeliny, je 
hodně ostrovů, většinou v soukromém vlastnictví. Obvyklá velikost je jen několik desítek metrů krát ještě 
míň, mezi ostrůvky je spleť mělkých kanálů, širokých jen metry a to vše hojně zarostlé stromy a vegetací.  
Některé jsou obdělávané i jako zemědělská půda, ale drtivá většina ostrovů je využívaná k rekreaci. Hodně 
ostrovů je přístupných pouze lodí. Vedle soukromých ostrovů  existuje i několik veřejných, a na jednom 
z nich se vyvazujeme. Ostrůvek o velikosti asi 20x60m s deseti stromky s námi sdílí jen italská loď, ze které 
za celý pobyt nikdo nevylezl, ani se neukázal na palubě. A tak ostrov máme jen sami pro sebe. Nádhera.  
Podle mapy jsme očekávali zastavěné území, a teď si užíváme slunečného večera na zeleném trávníku. A 
zajímavost - je zde funkční WiFi zdarma, uprostřed jezera!  

 



22.6. dopoledne je v plánu návštěva největš í květinové burzy na světě v městě Aalsmeer. Burza se 
koná každý den v komplexu o rozloze 15 000 m² s pěti aukčními sály, kde se denně prodá kolem čtrnácti 
milionů květin, určených do všech světadílů. Pokus nalézt na mapě avizované kotviště nám nevychází,  
protože jestli někde ve spleti pobřežních ostrůvků existuje, tak naše loď se tam určitě nevejde. Náhradním 
řešením je, že jeden dobrovolník zůstává na lodi, zat ím co se ostatní vyloďují na břeh a vyrážejí hledat  
burzu. Burzou vede vyhlídková trasa ze které je přehled o celém dění na burze. Lze nahlédnout do aukčních 
sálů i sledovat logistiku burzy.  
 

V poledne, po prohlídce burzy se vracíme přes jezero Westeinderplassen na Ringvaart van de 
Haarlemmermeerpolder a pokrčujeme do Amsterdamu. Plavba po Westeinderplassen na Ringvaart van de 
Haarlemmermeerpolder je si ten nejhezčí usek naší plavby, vyvýšený kanál nad okolní krajinou lemují 
zelené pastviny s odvodňovacími kanály. Na několika místech se také u kanálu zachovaly i  větrné mlýny,  
které odčerpávaly vodu z okolního podru. Blízko městečka Roelofarendsveen kanál podchází dálnice A4 
pomocí nejstaršího akvaduktu v Nizozemsku. V severovýchodní části polderu lež í mezinárodní letiště 
Schiphol, také pod úrovní moře. Kanál vede jen kousek od přistávacích drah a přistávajíc í letadla létají 
kousek nad lodí. Na kanálu je intenzivní provoz lodí všeho druhu, díky hloubce 2,5 m není problém zde 
potkat i námořní plachetnice křižujíc í kanálem proti větru na plachty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam 
vzdálenost: 19 km 
čas plavby: 3:15 
 

Do Amsterdamu se z kanálu vjíždí přes jezero Nieuwe Meer a zdymadlo Nieuwe Meersluis.  
Zdymadlo Nieuwe Meersluis je poměrně nepřehledné, je až za mostem a není jasné který semafor patří 
mostu a který zdymadlu. Na zdymadle se má podle průvodce platit za proplutí Amsterdamu. Nicméně nikdo 
nic neplatí, asi protože platba má být jen bezhotovostní, kartou, a ty jak jsme už zjistili v Holandsku nikdo 
nebere. Tak se zde ani nepokoušejí o výběr peněz za těch 15 cm co nás vyzvedávají na úroveň 
Amsterdamu. 

 
Před zdymadlem se nám dostává ukázky, že i když nejsme přesvědčeni, že loď máme zrovna 

v ruce, muže být i hůř. Partička Švýcarů na sesterské lodi Derby předvádí s lodí jakýsi tanec svatého Víta. I 
v průběhu vyvázání na kůlu se jim povede najednou loď otočit o 180°, tak vyvázání rad ěji vzdávají a začínají 
s lodí chaoticky těkat po okolí. Ještě, že je zde dost místa. I průjezd města nám zpestřuje spoluplavba s 
touto lodí a sledování jejich manévrů.  
 

Ve starém amsterdamském přístavu Oude Houthaven vyplouváme z městských kanálů na 
Noordzeekanaal s intenzivním provozem říčních lodí a trajektů. S ohledem na nedostatek času vzdáváme 
pátrání po industriálních zajímavostech směrem k moři a jen okukujeme nejbližší okolí. I tak se nám podaří 
nalézt různé zajímavosti, jako třeba ponorku pozvolna reznoucí po nějakém nedokončeném projektu 
přestavby na muzeum. Celou dobu to chce mít, ale oči na stopkách, kde se nás pokusí někdo jiný taranovat  
a s předstihem zmizet. Přece jenom naše loď není pro místní provoz rovnocenným soupeřem. Jak velikostí,  
tak rychlostí a manévrovatelností. 

 
Pro návštěvu Amsterdamu volíme jako výchozí bod marínu Sixhaven přímo naproti hlavnímu 

nádraží. Kotvení v Sixhaven představuje značný oříšek. Marína je velice stísněná a komplikovaná, již jen 
vplut í se provádí úzkým kanálem se zatáčkou o 130°. Navíc v dob ě našeho příjezdu je marína zcela plná.  
Nicméně místní jsou na takové situace připraveni a nevyvede je to z míry. Podle pokynů místního 
harbourmastera se vyvazujeme, tedy po několikerém ujištění, že to myslí vážně,  podél zcela obsazeného 
mola na vyvazovací kůly za zádě lodí zde kotvíc ích. Takto zablokováváme asi čtyři lodi, posléze se k nám 
bokem vyvazují tří další lodě čimž ucpáváme celou tuto uličku až ke kůlům protějš ího mola, ale využití 
prostoru je zde na 100%. 
 



Amsterdam 
Od maríny  Sixhaven jezdí zdarma na druhou stranu kanálu přívoz každou chvíli. Přívoz jezdí 

k hlavnímu nádraží, které je v podstatě centrem Amsterdamu. Tak Sixhaven je ideální na návštěvu města.  
V našem případě se návštěva Amsterdamu stává nejvíc kontroverzní částí plavby. Ti co v Amsterdamu nikdy  
nebyli se i přes drobné varování zkušenějších na město značně těší. P řece jenom Amsterdam má své 
jméno. Nicméně postupně zjišťují, že je zde nic neoslovuje. Nejsme ti, co sem přijeli vyhulit pořádný matroš,  
lepé děvy ve vitrínách spíš odrazují svým vzhledem, město zase až tak zajímavé samo o sobě není a ještě 
se připojuje frustrujíc í zjištění, že se nám nedaří najít žádnou pořádnou restauraci. Nakonec nás hlad nutí si 
dál moc nevybírat a někde se posadit. Výsledek nadšení posádky z města sráží na nulu. Vše, co jsme si 
objednali bylo hrozné. Po tomto menu a procházce městem se vracíme na loď s tím, že to stačí. Návštěvu 
města asi nejlépe charakterizuje prohlášení: „Vidíte tu někoho jiného s kočárkem?“. Ne, sem jsme evidentně 
nezapadli.  
 

Další den po zklamání městem opouštíme Amsterdam a plujeme na vnitřní moře, IJ-meer. První 
musíme vyřešit logistiku odplut í z maríny Sixhaven, kde jsme vzájemně vyvázáni snad s každým v okolí a je 
potřeba určitého pořadí na odplutí. První z našeho soulodí odplouvá jedna z prostředních lodí a po ní my.  
Pro vycouvání z maríny je potřeba využít veškerého umu, který jsme dosud s lodí získali. Ještě, že do těch 
lodí montují tak odolné thrustery, kterým nějaká minuta chodu nevadí. Na klidu nepřidávají ani pozorné 
pohledy z okolních lodí, sledujíc ích co bude. Přece jenom, jsme největší loď v přístavu a být majitelem 
některé z malých dřevených lodí v okolí, taky bych vylezl na palubu a koukal, co s tím ocelovým monstrem 
chceme vedle jejich lodi dělat. Naštěstí se nám podaří v přístavu se i otočit a nemusíme vycouvat i  zatáčku 
ve vjezdu.  
 

Po včerejším rozčarování z města zkoušíme ještě návštěvu Amsterdamu lodí. Je sice jasné, že do 
vnitřních kanálu se nedostaneme, ale zkoušíme alespoň okrajovou část, kde kotví replika obchodní lodi 
Východoindické společnosti. Smůla, pod železničním mostem zjišťujeme, že za ním následující silniční most  
výškově nepodplujeme. A tak skryti pod mostem loď otáčíme a protisměrem mizíme pryč.  
 
IJ-meer  
vzdálenost: 13 km 
čas plavby: 2:00 
 

Před vplutím na IJ-meer proplouváme zdymadlem 
Oranjesluizen. Velkoryse koncipované vodní dílo má 
komoru pro sportovní lodě a dvě plavební komory pro 
komerční plavidla.  Na komoru nazuje boční vývoziště, kde 
se čeká na proplut í. Chce to jen sledovat  přehledný 
systém značek, které vás navedou na správné místo.  
 

Za komorami vplouváme na IJ-meer, nejižnější 
část holandského Vnitřního moře, a okamžitě se na nás 
vrhají hejna komárů. Hlavní strašák plavby je tu, už jsme 
mysleli, že naše obavy byly bezpředmětné, doposud jsme 
nepotkali žádného komára. Komáři jsou mladí, čerstvě 
vylíhlí, asi je současné teplé počasí přivedlo k životu.  
Naštěstí ještě neštípají, ale bzuč í. Každý na palubě se 
tohoto nebezpečí předem obával, a tak se na palubě 
bleskurychle objevuje rozsáhlý arzenál chemických zbraní. Po jejich aplikaci se paluba pokrývá stovkami 
mrtvých těl íček a je pokoj, alespoň na lodi. Obecně, od odplutí z Katwijku nás provází teplé a slunečné 
počasí, které v současném bezvětří přechází ve vedro. Opět oceňujeme tolik zavrhovaný stan nad 
kormidelním stanovištěm, bez něj bychom umřeli vedrem na palubě. Dnes je tato rozsáhlá vodní plocha 
zcela klidná, ale dá se pochopit, že při zhoršených podmínkách to opravdu není místo pro loď našich 
nautických schopností. V mírném větru okolo nás proplouvají všemožné plachetnice od velkých historických 
po malé otevřené plachetní loďky. Navigace bez kompasu na téhle vodní ploše není nic moc, jedete přes 
vodu někam, kde nevidíte žádný orientační bod, a tak držet směr je docela obtížné, obzvláště s lodí která 
okamžitě někam uhýbá. 
 



Pevnost Pampus 
Uprostřed IJ-meer lež í technická zajímavost, ostrovní pevnost Pampus. Pevnost byla vybudována 

v místě mělčiny a stojí na 3860 pilotech ve dně jezera. U pevnosti je molo umožňujíc í návštěvu a prohlídku 
pevnosti. Pevnost je postupně rekonstruována zpět  do původního stavu, nebo alespoň do stavu jej 
připomínající. U pevnosti je útulná hospůdka s terasou, kde se dá posedět. Vstupné je relativně vysoké 7,75 
EUR. 

 
 
Vecht  
vzdálenost: 36 km 
čas plavby: 5:45 
 

Z pevnosti Pampus plujeme do města Muiden, kde začíná řeka Vecht a kde plánujeme prohlídku 
okolí. Město samo o sobě by mělo stát za návštěvu, navíc hned vedle je stará pevnost a hrad. V Muidenu 
poprvé a naposled zjišťujme, že se není kde vyvázat. Muiden je asi opravdu vyhlášené místo. Všude je 
beznadějně plno a to v ústí Vechtu je několik marín a ve vlastním Muidenu veřejné přístaviště, ale volné 
místo nikde. Atraktivnosti odpovídá také množství lidí v ulicích.  
 

Při proplouvání zdymadlem Muiden máme času na 
pozorování okolí víc než dost. Historický most za zdymadlem 
stávkuje a odmítá se otočit a blokuje opuštění zdymadla plného 
lodí. Ve strojovně mostu mizí mechanik, za chvíli druhý, kterému 
obsluha mostu postupně nos í stále větší nástroje. Po hodině ve 
zdymadle se konečně místo podivného zvuku ze strojovny most 
otáčí a ze strojovny vylézají mechanici celí od šmíru s vítězným 
gestem, za které se jim dostává aplausu od hostů okolních 
kaváren stejně jako od posádek  lodí ve zdymadle. Další pokusy o 
nalezení volného místa k vyvázání za zdymadlem také nevedou 
k úspěchu. Jediné místo kde je volno je vaziště, kde se kotví kolmo 
na břeh mezi kůly. Bohužel loď naš í velikosti se mezi kůly nevejde 
na šířku a jsme rádi, že se mezi kůly nezasekneme. Teprve až večer, až  budeme probírat neúspěch dne,  
nás napadne, že jsme měli mezi kůly zacouvat. Loď je nejširší v jedné třetině a k zádi se zužuje, tak je 
možné bychom se možná dostali zádí tak daleko, že bychom se dostali na molo, možná.  

 
Poslední pokus o vyvázání dáváme v maríně W.S.V. De Vecht ve Weespu, do Muidenu je to sice už  

dost daleko, ale hned vedle vidíme restauraci a tak, alespoň šance že se najíme. Po vyvázání u prázdného 
návštěvnického mola přichází místní zřízenec. A již zdáli vidím, že bude problém. A taky, že jo. Místo 
pozdravu zač íná arogantní větou: „Máte nějaký problém, mohu vám nějak pomoci?“ No problém nemáme 
jen hledáme volné místo k vyvázání na cca 2 hod. Dostává se nám odpovědi, že k tomu slouží městské 
vývaziště. Vysvětlujeme, že tam se, ale s lodí našich rozměrů nevejdeme. Po chvilce vysvětlování zřízenec 
pokládá otázku, zda snad sebou na lodi nemáme něco cosi čemu nerozumím. To, že nerozumím asi 
zachraňuje situaci. Protože kdybych hned pochopil, že to slovo kterému nerozumím je Wateralmanak, tj. 
plavební příručka, tak by si vyslechl proslov, že příručku sice máme, ale je napsaná v jazyce zcela 
nepoužitelném, a tak ať  do doby, než ji vydají v nějaké civilizované řeči, si ji strčí někam, a nebo bych ho 
možná knihou rovnou přetáhnul po hlavě. Takto situaci (a místního pohunka) v okamžiku mého zmatení 
zachraňuje člen posádky, který pochopil, o co jde a odpovídá, že máme. Načež obsluha končí prohlášením: 
„Když máte tak víte, kde je veřejné kotviště“ a s námi končí. Ostatně my s ním také, ale alespoň už chápeme 
proč je zde zcela volné návštěvnické molo. A tak pokračujeme po Vechtu dál.  

 
Na to, že Vecht je vyzdvihován v průvodcích jako velice zajímavá část plavby, ne-li nejzajímavější,  

nás moc neoslovuje. Břehy jsou hustě zastavěny vilovou zástavbou, a tam, kde nestojí dům, je vyvázán 
hausbót. Až teprve úměrně ke vzdálenosti od Amsterdamu začíná být okolí přívětivější. Jak se vzdalujeme 



od Amstru jsou i lidé přívětivějš í. Ve Vreeland, městu před 
Loenen aan de Vecht, nás při prvním pokusu o přenocování 
místní posílají do Loenen aan de Vecht, kde prý nalezneme 
nejenom obchod, ale hlavně množství dobrých restaurací. A 
tak etapu konč íme v městečku Loenen aan de Vecht, kde 
nakupujeme a vyráž íme na průzkum, kde se dobře najíst. 
Dobrých restaurací je tu opravdu několik, není to jednoduché 
si vybrat. Restauraci, kde se požaduje společenský oblek  
zavrhujeme, naše dámy si zapomněly přibalit společenské 
šaty. V další restauraci sice oblek není podmínkou, ale i tak by 
se tam kočárek nehodil. Nicméně v Loenen aan de Vecht je 
opravdu výběr a tak nacházíme co hledáme. A jídlo je 
vynikajíc í, plus pár piv na posádku, a zklamání ze včerejška a dnešního dopoledne je pryč. Domorodce sice 
vyvádíme z míry množstvím piv, které v sedmi konzumujeme, a naším nezájmem o fotbal, kterým to tu žije. 
S těma pivama - co máme dělat, když tady mají jen malé? 
 
Amsterdam-Rijn Kanaal  
vzdálenost: 9 km 
čas plavby: 1:30 
 

24.6. nás velikost naší lodi nut í opustit Vecht a pokračovat plavbou přes Amsterdam-Rijn Kanaal.  
Utrecht, byť všemi doporučován, je pro naši loď zapovězenou oblastí. Minimální světlá výška mostu v městě 
je 3.25 m a my máme 3,7 m, a tak most pod kterým vplouváme na Amsterdam-Rijn Kanaal s výškou 3.75 m 
je opravdu maximum, co zvládáme. Tady jde o centimetry.  
 

Hned při zařazení se do provozu na Amsterdam-Rijn Kanaal vidíme, že toto je jiná třída. Opravdová 
vodní dálnice. Provoz v obou směrech je tu nepřetržitý. Nákladní, pasažérské lodě,  různá pomocná plavidla 
a občas nějaké to rekreační plavidlo. Tento kanál je mnohem širš í než ostatní po kterých jsme dosud pluli a 
tudíž více otevřený větru. Vítr spolu s vlnami od provozu utváří na kanálu slušné vlnky a tak to začíná stříkat,  
alespoň zjišťujeme, že naše loď je hodně suchá, ale to už část posádky nedokáže ocenit a začíná 
s podivnou barvou v obličeji navrhovat, že neplujeme zase tak rychle a že oni klidně půjdou po břehu.  
Naštěstí po kanále plujeme jen 10 km a pak odbočujeme, ale i tak se nám dostává poučení, že mořská 
nemoc je na lodi všudypřítomná a to i zde kde by ji nikdo nečekal. Těžko říct jak by vypadala plavba přes   
IJ-meer za horších podmínek.  
 

Závěrečný úsek plavby přes Merwedekanaal nás přivádí zpět do přístavu firmy Hatenboer, kde po 
poledni končíme naši plavbu. Dotankováváme naftu, uklízíme loď a hlavně řidiči jedou do Oudewateru pro 
tam zanechané auto a do Mont foortu na trh nakoupit sýry na doma. 
 

Loď předáváme snadno a kauce se vrací do naší kapsy. Místní české obsluze věnujeme poslední 
piva a klábosením s nimi ubíjíme čas než se vrátí auta. Ty bohužel opět bloudí holandskou krajinou a 
beznadějně hledají v Montfoortu větrný mlýn De Valk u kterého je trh se sýry, a nenacházejí. V mezičase se 
v maríně dozvídáme, že loď po nás je do neděle volná. A to se dozvídáme až po předání lodě! Místní nemají 
asi moc smysl pro obchod. Obvykle v takovém případě charterovka hned takovou možnost sděluje, jestli si 
klient nechce loď prodloužit, ale tady se nám nikdo ani nezmínil. I kdyby to řekli při předání lodě, tak jsme si 
rádi připlatili. Ty dva dny by byly přesně to, co nám chybělo abychom se podívaly do Haarlemu a vypluli po 
IJ-meer někam na sever. Škoda, takto se chartrovka připravila o naše peníze a nás připravila o dva dny na 
lodi. Škoda, že jsem se nezeptali, ale předpokládali jsme, že nesmyslný termín předání lodi ve čtvrtek má 
svůj hlubší důvod.  
 
Finální zhodnocení 
 

Na moři se vypluje a pokud zrovna člověk nemá hlídku si klidně může jít lehnout, nebo relaxovat. To 
na kanálech člověku nedá, neustále je na něco koukat a je co pozorovat  a tak jsou na palubě za plavby 
kontinuálně všichni. Další otázkou je jak se k únavě přispívá neustálý hluk a vibrace motoru. Pro 
kormidelníka se jedná také o větší zátěž. Plavba v úzkém klikatícím se kanále vyžaduje mnohem větší 
soustředění se na kormidlování, obzvláště s naší „neřiditelnou“ lodí. O nějaké smysluplné práci s mapou si 
může jen nechat zdát, k tomu potřebuje pomocníka, a to nemluvě o neustálém vyvazování se u mostů.  
 

Na druhou stranu kanálová plavby umožňuje vzít bez obav do posádky i ty kteří trpí mořskou nemocí 
a plachetnici se vyhýbají. Na ucelenějš í proplutí oblasti by to chtělo ještě tak další dva dny plavby (ty co nám 
charterovka nepřiznala, že byly k dispozici). V mnoha případech se na plavbu po kanálech doporučuje si vzít  
sebou kola. Po plavbě jsme pozitivně zhodnotili, že bylo štěstí, že jsme nesehnali na poslední chvíli nosič na 



kola. Byla by to jen zbytečná přítěž a komplikace. Nezaznamenali jsme jedinou vhodnou příležitost na jejich 
použití a kdybychom je chtěli využít tak by nás asi jen omezovaly v plavbě. 
 

A děti? Ty se ukázaly jako zcela bezproblémoví 
účastníci plavby. Žádné pokusy o pád přes palubu, nebo 
sebevražedné pokusy o zdolání schodů se nekonaly. Oba 
prckové si plavbu viditelně užívali a měly neustále co 
pozorovat a sledovat. Starší si oblíbila prostor pod čelním 
štítkem před kormidelním kolem který zabezpečoval 
dostatečný prostor pro lezení a pozorování jak okolí tak 
kormidelníka. Výhodou určitě bylo, že ani jeden mrňous ještě 
nechodil. 

 
Loď? Nebyla pravda 

nejnovější, výrobní číslo 2 
hovoří za vše. A na dotaz zda 
číslo 1 se již potopilo, když 
není v nabídce, personál 
chartrovky připustil, že to je 
divné, ale, že prý nevědí a 
přešel raději na jiné téma. 
Interiér lodi odpovídal stáří lodi, 
ale na druhou stranu jediné, co 
se dalo lodi po technické 
stránce vytknout je ovládání 
výkonu motoru. Při překonání 
určité hranice otáček motor 

začal samovolně přidávat výkon a nešlo to zastavit  jinak než stažením pod zpět pod tuto hranici. Kam by to 
až pokračovalo nevíme na tento experiment nebyla odvaha. Otázkou je,  zda se jednalo o problém vůl í 
ovládání motoru nebo regulace vstřikovacího čerpadla, ale to bylo vše, ostatní fungovalo jak mělo. Loď 
neměla zrovna nejpřívětivějš í nautické vlastnosti, ale zase nepluje moc rychle a má malý ponor. Asi by to 
chtělo delší dobu, pak by kormidelník získal s lodí větší jistotu. Na některá místa je loď bohužel příliš vysoká 
a tak ne všude se dá vplout. 

 
Z hlediska komfortu lze lodi vytknout malou lednici. Konstruktér asi poč ítal s pravidelnými 

návštěvami břehu, tak proč velkou lednici, ale na loď pro 8 lidí je instalovaná lednice malá i jen pro chlazení 
nápojů. Naopak, co bylo příjemné,  je karma na teplou vodu. Toto podle vzhledu prehistorické zařízení na 
rozdíl od různých bojlerů zabezpečuje nepřetržitou dodávku teplé vody, což jsme v našem počtu a s malými 
dětmi na palubě ocenili. Kupodivu, co jsme nakonec nejvíce ocenili, byla předem nejvíce ztracovaná věc -  
stan nad kormidelním stanovištěm.  

 
Za špatného počasí poskytoval úkryt před deštěm a větrem a ve vedru příjemně stínil. Daly se pod 

něj schovat oba kočárky a postýlka pro prcky, vytvářel příjemné kormidelní stanoviště a ještě se pod něj  
vešly židle pro zbytek posádky, i když v plném obsazení to bylo hodně plné kino. Další výhodou byla 
absence vnitřní kormidelny, proto taky loď měla stan. Nezabírala místo v lodí a jejím využití v daných 
podmínkách spíše pochybujeme. Varianta vnějš í kryté kormidelny se pro nás ukázala lepší. Pro někoho 
může být frustrující absence rychloměru a hloubkoměru na palubní desce, ale na to si holt musí zvyknout.  
Hloubka v kanálech je uvedena na mapě a rychlost zase není tak důležitá. Nebo zde poslouží ruční GPS. 
Derby 2 nepatří k těm, které by překračovaly rychlostní limity a pro navigaci nebo plánování je přesná 
rychlost lodi nepodstatná. Jeden nezvednutý most stejně zruší všechny časové předpoklady. Zde jsou 
velkou výhodou pečlivě připravené detailní popisy vybraných tras firmy Dutch Masters, za které firmě velký 
dík. Lodě  jsou vybaveny i potřebnou sadou map a plavební příručkou Wateralmanak. Příručka je bohužel 
v holandštině, což není o moc víc rozšířenější jazyk než čeština. A to je docela problém. Zde je nutno se 
zmínit o jednom málem fatálním navigačním problému, na který jsme narazili. Při  plavbě po Oude Rijn jsme 
se v jednom místě setkali s kompletním uzavřením řeky z důvodu stavebních prací na mostu. Naštěstí to 
bylo v neděli, a tak jsme se ztichlým staveništěm prokličkovali mezi zaraženými larsenkami, pontony se 
stavební technikou a různými kůly na druhou stranu. V pracovní době bychom se ale asi s tímto přístupem 
se zlou potázali, a to by při okružní plavbě s nemožností objížďky byl problém, který by zrušil celý plán 
plavby. 


