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CHESHIRE 1973-1975 

Školní rok 1973 -74 
 

 
 

Hlavní budova zemědělské školy Cheshire College of Agriculture, Reaseheath, Nantwich. 

 

První organizovaná výuka zemědělství v hrabství Cheshire započala v roce 1890 založením 

Zemědělského vyučovacího výboru, který se skládal z prvotních majitelů pozemků a farmářů. 

Tito pánové vybrali na své náklady cestujícího instruktora a založili vzdělávací centrum pro 

výuku mléčného hospodářství. Už v roce 1914 bylo však jasné, že nároky na výuku zemědělské 

produkce stoupají, a tak hrabství Cheshire zakoupilo farmu Reaseheath a vznikla tu zemědělská 

škola. První studenti byli přijati v roce 1921. 

Zemědělská škola Reaseheath se nachází  2.4 km od městečka Nantwich a 8 km od velkého 

města Crew. V době mého pobytu byly budovy školy umístěny v překrásném parkovém 

prostředí o rozloze 8.1 ha a okolo pak byly zemědělské pozemky o rozloze 183 ha. 

Ubytování bylo zajištěno pro 100 studentů a většina z nich měla své vlastní pokoje. Kromě 

těchto stálých studentů však dojížděli na různé kurzy i další lidé z celého hrabství, ale i z oblasti 

Welsu, Liverpoolu nebo Manchestru.  
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Popis mého kurzu 

v prospektu 

zemědělské školy: 

Jedná se o celodenní 

studium, které je 

zakončeno 

certifikátem hrabství 

Cheshire a státním 

certifikátem NEBSS. 

Kurz nabízí výuku 

managementu v kontextu zahradnictví a souvisících oborů. Absolvování kurzu vytváří 

předpoklad k získání vedoucích míst v oblasti městských parků a sportovišť nebo soukromých 

sportovních areálů. 

Uchazeči by měli být starší 20 let a mít zkušenosti v oboru okrasného zahradnictví. Dále by 

měli vlastnit Státní certifikát v zahradnictví nebo City  Guilds Certifikát II. Stupně v oboru 

zahradnictví. Rozhodující výběr uchazečů bude záviset na pohovoru ve škole Reaseheath.  

 

Roční studium, ke kterému jsem se přihlásil, mělo název Parks and Recreation Supervision 

(Management parků a rekreace). Kromě trávníkářství byly všechny ostatní odborné předměty 

pro mne zcela nové, bylo třeba začínat od nuly. S týdenními poznávačkami rostlin, které 

připravoval náš lektor Tom Deans, jsem pravidelně zápasil a nikdy nedosáhl 100%. Moji 

kolegové, kluci ve věku 20 let a více, měli tou dobou několik let praxe z parků velkých měst, 

jako např. Liverpool nebo Manchester, a měli tedy v tomto směru výhodu. Mnohem důležitější 

však bylo studium, ke kterému jsme se všichni přihlásili, tzv. National Examination Board in 

Supervisory Studies (NEBSS), volně přeloženo, jako Státní zkušební komise pro střední 

management.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlevo přednáškový sál, za ním pokoje studentů a vpravo společenská místnost. 
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Absolventi kurzu Parks and Recreation Supervision (1973-74)stojící zleva: Hector Muir, Mike, Gordon 

Malt, Barry, Sam Morris; sedící zleva: Joe Delaney, Andy Morton, Barry White, Joe Vodehnal. 

Zahradnické oddělení 

Školní zahrady a rekreační pozemky zaujímali rozlohu 12.2 ha. Byly zde moderní skleníkové 

jednotky, ve kterých se pěstovaly chryzantémy, ale i rajská jablíčka, pro pravidelné týdenní trhy 

v Liverpoolu, přehledné školkařské sekce pro okrasné i ovocné hospodářství, rozsáhlé skalky, 

vřesoviště i vodní plochy umožňovaly výsadby i obnovy rostlin ve velkém měřítku. Veškerý 

rostlinný materiál sloužil zároveň k častým praktickým testům. Okrasné i sportovní trávníky, 

včetně nejnovější mechanizace, poskytovaly zázemí pro výuku trávníkářského oboru. Staré 

stromy umožňovaly ošetřování v rámci výuky arboristiky (péče o okrasné stromy). Zahradnické 

oddělení mělo rovněž i svou knihovnu, samostudium tedy mohlo probíhat nejen ve vlastním 

pokoji, ale také tady. 

Oddělení nabízelo výuku / zkoušky v celé řadě specifických zahradnických oborů, které byly 

uvedeny v kategorii Stupeň II. City  Guilds (Britská nezisková vzdělávací a certifikační 

instituce, která se významně podílí na tvorbě kvalifikací odborného vzdělávání ve Velké 

Británii a Irsku, kde působí již déle než 130 let. Např. jazykové zkoušky CG uznávají i naše 

university). Výuka zahrnovala: okrasné zahradnictví, komerční skleníkové postupy, školkařská 

produkce, arboristika, zahradnická mechanizace, greenkeeping, trávníkářství, a floristika. 

Kromě denního studia zde probíhaly různé formy dálkových kurzů i pro Stupeň I. City  

Guilds. 
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Vyučování odborných zahradnických předmětů probíhalo od pondělí do pátku, kromě úterý. 

V úterý dopoledne jsme měli volno a odpoledne pak byl kurz NEBSS. To znamenalo, že přijel 

externí lektor managementu, Neville Lloyd, a přednášel od 13.00 – 22.00 hodin. Důvodem pro 

posunutí programu byla účast starších lidí, kteří pracovali v parcích Liverpoolu, Manchesteru i 

jiných měst. Čili nás devět studentů bylo doplněno o dalších asi deset lidí z praxe. Předměty, 

které se vyučovaly v rámci kurzu NEBSS  byly: ekonomika, studie času a pohybu, vztahy 

s veřejností, motivace, 

komunikace a principy a 

praxe řízení práce. Propojení 

nás denních studentů a 

studentů z praxe mělo jednu 

velkou výhodu - od nich jsme 

se mohli dozvědět, jak 

uplatňují naučenou teorii 

v praxi a jaké řeší problémy 

ve svých funkcích. 

 

Výuka arboristiky v praxi: 

chirurgie stromu-odstranění 

poškozené větve a ošetření 

řezu. 

 

 

V rámci výuky NEBSS pak 

byl i společný pracovní 

víkend v přímořském 

rekreačním středisku 

Blackpool. Ubytováni jsme 

byli v hotelu (cizí prostředí 

mělo navozovat atmosféru 

stresu) a našim úkolem bylo 

řešit obtížné pracovní 

situace, např. vyhlášení 

stávky našimi zaměstnanci.  

 

Promenáda města Blackpool, včetně věže 158 m vysoké, postavené v roce 1894. 

Všichni jsme byli rozděleni do několika skupin a v každé z nich byli studenti denního (my 

mladší teoretici ze školy), tak i kolegové docházející na odpolední kurz NEBSS (starší praktici 

z parků). Doporučující závěry jednotlivých skupin (všechny skupiny měly rozdílné zadání) 
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následně komentoval, chladný, dokonalý a vždy precizně oblečený Neville Lloyd ze South 

Cheshire College. 

Nejdůležitějším kritériem úspěšnosti kurzu bylo vypracování projektu NEBSS. Pokud jde o mé 

spolužáky, tak ti měli výhodu, neboť mohli směřovat svůj projekt do svého působiště a počítat 

s pomocí svých kolegů nebo vedoucích. V mém případě jsem dlouho váhal, kam svůj projekt 

umístit, a nakonec jsem zvolil Tatton Park, jednoduše proto, že jsem si tam jednu neděli udělal 

výlet na kole, a zaujalo mne velké množství starých stromů, které si zasluhovaly lepší péči, než 

to co jsem viděl, a taky proto, že to nebylo daleko. Hlavním důvodem však byl odborný předmět 

„arboristika“- péče o okrasné 

stromy - který mne naprosto 

okouzlil. Bylo to pro mě úplně 

něco nového, a zatímco škola 

Reaseheath mi poskytovala ty 

nejlepší podmínky ke studiu, tak 

Tatton Park mi umožňoval 

aplikovat nově získané znalosti 

do praxe. 

 

Tatton Park, nedaleko města 

Knutsford, je historické sídlo ve 

vlastnictví National Trust (Britská organizace, která se zabývá ochranou památek a přírody), 

s rozlohou něco přes 8 km2. 

Vypracování projektu bylo časově hodně náročné a já přijížděl na kole dost často. Když to nešlo 

na kole, tak mě několikrát přivezl autem i můj spolužák Andy. Informace jsem získával 

v městské knihovně Knutsford, pohovory s parkovými rangery, průzkumem parkové krajiny 

nebo dotazováním návštěvníků. Jednou jsem si dohodl schůzku s ředitelem areálu, brigádním 

generálem v záloze. Přijel jsem do Knutsfordu dřív a měl dost času, tak jsem zašel do městské 

knihovny a teprve potom odjel za generálem. Dlouho jsem čekal v hale zámku, než mne pozval 

dál, jen jsem však vstoupil, tak mě seřval jako kluka, neboť jsem dorazil podle něho o hodinu 

později, než jsem měl! Ještě nikdy v životě jsem nezažil takový slovní „výprask“ jako tehdy. 

Poté co si mě generál patřičně vychutnal, a já, používaje všech omluvných slovíček co jsem 

znal (vsadím se, že se generál stejně 

celý den nudil), tak se uklidnil, 

objednal pro nás oba čaj a na 

všechny mé všetečné dotazy 

odpověděl. Při odchodu mi podal 

ruku. Na tu schůzku nelze 

zapomenout. 

Tatton Hall, ve které sídlil ředitel 

parku, brigádní generál Chestnutt. 
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Na jaře 1974 bylo naše denní studium přerušeno na jeden měsíc, neboť jsme měli nastoupit zpět 

ke svým zaměstnavatelům a tam vypracovat tzv. Technický projekt, ve kterém bylo třeba 

aplikovat odborné znalosti získané v průběhu dosavadního studia. Mojí kolegové byli vysláni 

a tedy i sponzorováni svými zaměstnavateli, a proto se vraceli do svých parků. Já jsem 

zaměstnavatele neměl, studium si hradil sám, a podobně jako tomu bylo u NEBSS projektu, i 

pro Technický projekt bylo třeba najít vhodnou lokalitu. V té době jsem se již ale seznámil 

panem P.M. Phillipsem, hlavním groundsmanem sportovního areálu firmy Rolls-Royce Motor 

Cars, ve městě Crew, a on mi umožnil vypracovat Technický projekt v jeho sportovním areále. 

Pod jeho dohledem jsem se současně 

připravoval na zkoušky IOG Certifikát 1. 

Stupně. PM (Philip Meredith), jak mu 

říkali jeho přátelé, mi zajistil otázky 

z předchozího ročníku, což mi hodně 

pomohlo. Zkoušky proběhly 18. a 21. 

března v kriketovém / golfovém Urmston 

klubu v Manchesteru, byl jsem úspěšný. 

 

Na konferenci IOG, v květnu 1975 mně 

předseda, pan R. Corbin, předal cenu 

Franka Goddarda za nejlepší výsledek v Anglii. Vzadu přihlíží pan W. Bowles, jeden ze 

zakladatelů IOG v roce 1934. 

 

PM byl původem z Walesu a 

byl zdravotně postižený, měl 

obrnu a k tomu ještě špatně 

slyšel. Můj lektor Tom Deans 

o něm řekl, že kdyby nebyl 

zdravotně postižený tak by 

dosáhl na velmi vysoké 

postavení ve svém oboru. Pan 

PM Phillips měl Státní diplom 

v zahradnictví (NDH) a byl 

sekretářem pobočky IOG 

hrabství Cheshire. Na závěr 

měsíčního působení na 

sportovišti Rolls-Royce mi pan 

Philipps věnoval jménem 

firmy pěknou vázanku. 

 

Další skvělý člověk v mém životě, Philip Meredith Phillips (typické velšské jméno), obdivuje mé 

kolo.  

Kvůli tomu, abych mohl jezdit na sportoviště firmy Roll-Royce (8km) a do Tatton parku 

(36km), jsem si na jaře 1974 koupil nové jízdní kolo, byl to nádherný stroj Peugeot. Jaro muselo 
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být asi pěkné, protože jsem naprosto propadl cykloturistice a nebylo se co divit, neboť krajina 

byla kouzelná a silniční doprava v té době nebyla zas tak veliká. 

 

Bowlingový green v areále firmy Rolls- Royce. Byly zde dva a oba se vyznačovaly zvýšeným 

středem oproti jeho okrajům, tzv. „crown-bowling“, což bylo typické pro severní Anglii. 

 

Při svých cestách na kole do sportovního areálu Rolls-Royce jsem občas zajel i do městského 

parku, Queen´s Park, v Crew, kde před vstupní bránou stojí věž s hodinami. Železniční 

společnost London and North Western, která byla předním zaměstnavatelem v regionu, 

darovala park lidem města Crew a ten byl otevřen v červnu 1888 vévodou z Cambridge. Stavbu 

věže s hodinami uhradili zaměstnanci železniční společnosti. 
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Když jsem navštívil městský park v létě, tak jsem se nestačil se divit, co tam bylo krásných 

jedlých hub, nikdo je totiž nesbíral, protože je neznali. V Anglii se jedí pouze žampiony 

koupené v obchodě. 

Jednou přinesl náš lektor Tom Deans místní noviny a ukázal mi inzerát od nějaké dívky 

ze sousední vesnice Acton, která hledala někoho, kdy by ji mohl učit česky. Při nejbližší 

příležitosti jsem sednul na kolo a jel do Actonu.  

 

Střed vesnice Acton s protestantským kostelem svaté Marie v pozadí. 

Děvče bydlelo s rodiči, bylo jí okolo dvaceti let a skutečně se chtěla učit česky. Seznámila se 

totiž na léčení v Jánských Lázních, což je nedaleko mé rodné vesnice v Podkrkonoší, s mladým 

hochem, který stejně jako ona byl postižen obrnou. 

Častěji než na kole jsem za ní přicházel pěšky přes louky, protože to bylo kratší. Velice brzy 

jsem ale zažil nevídané drama. Hrabství Cheshire bylo tehdy známé pro největší počet krav na 

metr čtverečný v celé Anglii (Evropy?), a louky, které jsem přecházel, byly skutečně plné krav. 

Krávy byly ale ode mne daleko, a tak jsem jim nevěnoval dostatečnou pozornost, až teprve, 

když jsem si všimnul, že se úprkem řítí ke mně. Začal jsem utíkat, co to šlo, ale oni byli rychlejší 

a brzy jsem je měl v zádech. Protože všechny pastviny jsou ohraničeny živými ploty (většinou 

hlohem, v němž rostou staré dubové stromy), tak nebylo kam uniknout. Stádo krav už mi téměř 

dýchalo na záda, když se v živém plotě objevila nízká dřevěná vrata. Ani nebyl čas vrata 

otevírat, byl jsem tak vyděšen, že jsem přes ně přelétl, ani nevím jak. Poté co jsem tento zážitek 

vypravoval ve školní jídelně klukům od krav, tak říkali, že se určitě jednalo o zvědavé mladé 

krávy a poradili mi, abych se příště, až mě budou zase honit, zastavil, rozpažil paže a pohyboval 

s nimi nahoru a dolů, že krávy určitě zastaví. Při mém dalším přechodu pastviny s krávami jsem 

si vybral bezpečné místo, což bylo blízko vrat, abych trik vyzkoušel, opravdu to fungovalo a 

krávy zastavily. Když jsem šel dál, tak se opět rozeběhly, já zastavil, zamával pažemi a krávy 

opět zastavili, a takto jsem se nakonec dostal až ke správnému východu z pastviny. 
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Už nevím proč, ale mám dojem, že moc dlouho tato výuka nepokračovala, pamatuji si ale, že 

výměnou za několik hodin doučování mi ona dívka přepsala můj NEBSS projekt na svém 

psacím stroji. 

Kromě již zmíněných dvou projektů musím ještě zmínit třetí písemnou práci, nejméně 

důležitou, ale o to zajímavější, neboť zadání připravil lektor arboristiky.  Lesík o velikosti 1 

km2 měl být otevřen veřejnosti pro rekreaci a naším úkolem bylo zamyslet se nad využitím této 

zelené oázy v blízkosti města. 

 

 

 

Nantwich patří na seznamu chráněných historických budov k těm předním městům v Anglii, 

jsou zde k vidění zachovalé stavby z období Tudorovské (1485-1603) i Georgiánské (1700-

1830) architektury. Původní osídlení se datuje do doby Římského císařství. Dnešní populace 

tržního města Nantwich převyšuje 17 tisíc obyvatel. 

Školní rok byl ukončen velkou slavností v jídelně, na kterou většina studentů přišla ve školních 

kravatách. Já jsem sice měl novou kravatu firmy Rolls-Royce, ale z nějakého důvodu jsem si ji 

nevzal a svůj sportovně střižený oblek doplnil bílým rolákem, a byl tak asi jediný bez kravaty. 

Hned příští den jsem si raději zakoupil školní kravatu a byl na ni patřičně hrdý, neboť tímto 

jsem se stal členem klubu CCA. Smutná zpráva nakonec, když jsem asi o 30 let později o školní 

kravatu přišel a kontaktoval svého bývalého lektora Toma, zdali by mi mohl koupit novou, tak 

mi odepsal, že už je škola neprodává. Je to ústup z tradic nebo nová móda pánů bez kravat? Přál 

bych si, aby to bylo to druhé. 
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Pracovní rok v Reaseheath 1974-75 
 

Zatímco ve školním roce 

jsem byl ubytován 

v moderní budově (snímek 

str.118), druhým rokem 

jsem bydlel v této staré 

historické budově 

Reaseheath Hall. 

 

Všichni studenti se vrátili 

domů (např. Hector 

pracoval na golfovém 

hřišti, Barry byl zaměstnán 

na vojenských hřbitovech 

Britského společenství 

národů, Andy si otevřel 

firmu na údržbu zahrad a 

ostatní pracovali pro 

městské parky), zatímco já 

jsem požádal vedoucího 

zahradnického oddělení, 

zdali by mě mohl zaměstnat jako zahradníka a on souhlasil. Tou dobou jsem se začal 

připravovat na své poslední zkoušky IOG, The National Diploma in the Science and Practice 

of Turfculture and Sport Ground Management, krátce NDT (Státní diplom v trávníkářství a 

managementu sportovišť), a pak jsem ani neměl kam se vracet. V tomto kouzelném školním 

prostředí jsem mohl dále využívat ideální studijní podmínky i neocenitelnou pomoc od správce 

sportovního areálu Rolls-Royce, pana Phillipse.  

Pro svého přítele, hrdého Velšana PM, vybírám píseň „Land of my fathers“ (Země mých 

otců), jednak proto, že je to Velšská hymna, ale i proto, že je zde vidět nádherný Národní stadion 

Millennium v Cardiffu (74.500 míst) a on by jistě na tu fantastickou stavbu (trávník s krytou 

střechou) byl pyšný. Wales má pouze 3 miliony obyvatel, přesto však má tradičně jeden 

z nejlepších ragbyových týmům na světě. 

https://www.youtube.com/watch?v=3kUnCwV3AYE 

Text hymny: „Stará zem mých otců, je mi tak drahá, země básníků a zpěváků, proslulých mužů, 

statečných bojovníků, skvělých vlastenců, za svobodu prolévali krev. Národe, národe zůstávám 

ti věrný. Ať je moře hradbou čisté a milované země, ať naše stará řeč přetrvá.“ 

 

Jeden z komentářů na YouTube: „Jsem Dán a vím, že my Skandinávci jsme k Velšanům nikdy 

nebyli moc přátelští. Ale velmi rád bych byl Velšanem, jednoduše proto, že historie Walesu 

předčí (téměř) cokoliv, co jsem kdy slyšel. Jaká to nádherná země.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=3kUnCwV3AYE
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Mé nové zaměstnání bylo naprosto nudné a nezajímavé, protože jsem vykonával pouze 

pomocné práce, nic nevymýšlel a nic nezlepšoval, téměř vše ve školní zahradě už bylo téměř 

naprosto dokonalé, a tento stav mi naprosto vyhovoval. 

 

Výhled na trávník a jezírko z okna mé ložnice v Reaseheath Hall. 

 

Na jedné straně byl trávník lemován vřesovišti, zatímco na opačné straně rostly dva mohutné 

červené buky a za nimi cedr libanonský a sekvojovec obrovský. 

Dva nejcennější stromy na okraji trávníků byly cedr libanonský a sekvojovec obrovský. Dřevo 

z cedru libanonského bylo od pradávna velice ceněno, je ze všech jehličnanů nejbělejší, má 

nejméně pryskyřice, je rovně rostlé, pevné, odolné dřevokaznému hmyzu i houbám. Byly z něj 
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zhotovovány nejlepší lodě včetně stěžňů, nábytek a např. i skříně na knihy, ve kterých byly 

uchráněny před hmyzem. Pro svou vůni se dřeva používalo k vykuřování chrámů a jako obětní 

dar. Pryskyřicí nebo cedrovým olejem se napouštěly předměty, aby byly trvanlivější, používaly 

se k balzamování. Extraktu z dřeva se místně používá k léčbě ran a různých neduhů. 

Sekvojovec obrovský dosahuje biblického věku 2000-3000 let a je to nejmohutnější živý 

organismus na naší planetě. Uvedený primát náleží exempláři s názvem Generál Sherman, 

který se nachází v Národním parku Sequoia v Kalifornii (USA) je vysoký 83,8 m a obvod jeho 

kmene měří 31,3 m. Podle odhadu má přes 1500 m³ dřeva a váží kolem 2145 tun.  

 

Náš sekvojovec obrovský měl výšku asi 25m. Když jsem se jednou na strom šplhal se svým 

fotoaparátem a zapomněl aparát zajistit ke koženému pouzdru šroubem, otevřela mi větev 

stromu pouzdro a můj starý dobrý Flexaret spadl dolů na skalku a byl s ním konec. 

 

O co méně byla moje práce zahradníka zajímavá, o to 

více bylo zajímavější moje samostudium na zkoušky 

NDT, ve škole bylo téměř vše, co jsem potřeboval. Na 

sportovišti firmy Rolls-Royce, při práci na projektu, 

jsem se dokonale seznámil se zaměřováním výšek a 

přípravou výkresů drenážních systémů (což byla 

jedna z otázek NDT). Tehdy ještě nebyly laserové 

přístroje ani kalkulačky. Používal se nivelační přístroj 

nebo logaritmické pravítko. 
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Péči o park (8ha), školní zahrady a hřiště měli na starost čtyři zahradníci a jejich mistr. Kromě 

toho bylo jejich úkolem i pěstování květin a zeleniny ve sklenících pro pravidelné trhy 

v Liverpoolu. Na sezónní práce ještě přicházeli dva až tři důchodci. Moje úkoly byly celkem 

snadné-sekání trávníků, pletí záhonů, hrabání listí nebo zalévání. Veškerý svůj volný čas jsem 

věnoval přípravě na NDT a cyklistice.  

 

        Příjezd k hlavní budově.  Okrasné trávníky a záhony lemují studentské ubytovny. 

 

Skalky a skleníky. 

Jak jsem již uvedl, nové kolo, každodenní cesty do areálu sportoviště Rolls-Royce v březnu a 

četné cesty do Tatton parku, ve mně naplno probudili zájem o cykloturistiku. Krajina hrabství 

Cheshire je pro cyklistu přitažlivá hned z několika důvodů, rovina nebo jen nízké kopečky, 

velké množství malých silnic (což vlastně platí pro celou Anglii), a v sedmdesátých letech ještě 

vůně krav jednoznačně převažovala nad zápachem automobilů. Téměř celé hrabství se nachází 

v tzv. Cheshire Plain – relativní nížina, ve které převažuje chov dojného skotu.  
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Cheshire Plain. 

Cheshire Plain (nížina) je běžný název pro odborný termín Cheshire Basin (pánev) což je 

hluboký sediment, který se táhne od severního hrabství Lancashire na jih, k hrabství Shropshire. 

Předpokládá se, že pánev vznikla rozpuštěním ledovcového povrchu v poslední době ledové 

před 20,000 až 30,000 lety, poté co se vrstva ledu oddělila od hlavního ledovce a rozpustila, tak 

po sobě zanechala sedimenty ve formě štěrku, písku i jílu. Nepravidelné množství sedimentu 

v ledovcovém profilu pak vytvořilo vlnité kopečky. 

 

Vlnité kopečky 

v Cheshire 

Plain. 

Cesty a silnice 

jsou od pastvin 

odděleny živými 

ploty, z nichž 

některé mohou 

být i více než 

sedm století 

staré, původem 

ze středověku. 

Živé ploty byly s jistotou používány už v dobách starověkého Říma. Ze známých zdrojů 

nevyplývá, zda Římané používání živých plotů, stejně jako mnohé jiné technologie převzali 

nebo zda jde o jejich vynález. V průběhu mnoha staletí si různé oblasti Britanie osvojili své 

vlastní technologie spojované se zakládáním živých plotů za účelem zadržení hospodářských 

zvířat na vymezené pastvině, praxe, která se rozšířila především po vydání Enclosure Acts v 17. 

století (zákony týkající se práv na soukromé pozemky). Postup založení hranice živého plotu 
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závisel jednak na dostupnosti místních materiálů, a pak také podle účelu, ke kterému má sloužit, 

např. jako větrolam chránící zemědělské plodiny nebo hranice pastvin pro ovce a krávy.  

 

 

Pás nově založeného živého plotu v hrabství Cheshire, ve kterém roste starší dub, a na něm už 

se šplhá břečťan. Staré duby porostlé břečťanem jsou vidět i následujícím snímku. 

 

Živý plot může být založen z jednoho nebo více druhů. Většinu z nově vysazených živých plotů 

v Britanii tvoří nejméně z 60% hloh, trnka, líska nebo cesmína. První dva druhy vytvářejí velmi 

efektivní bariéru pro 

dobytek. Jako doplněk keřů 

se používají stromy buk, 

dub, jasan nebo vrba a 

nechtěnou součástí živých 

plotů se stává i hustý porost 

popínavého břečťanu na 

starých dubech. Semínka 

břečťanu rozšiřují ptáci. 

 

Živý plot na vysokém 

násypu u silnice, jak je 

běžné v hrabství Cornwall.  

 

Živé ploty pro cyklisty mohou být výhodou, protože poskytují ochranu proti větru, mám s nimi 

ale i špatnou zkušenost. Ploty se dnes stříhají pravidelně z traktoru hydraulicky poháněnými 

nůžkami, a velmi často se stává, že drobné větvičky hlohu zůstávají po nějakou dobu na silnici, 

což zdánlivě nikomu nevadí, pokud ale tudy neprojíždí cyklista „nováček“. Netrvalo dlouho a 

také já se rychle vyučil, když se mi podařilo propíchnout duši i v několika místech najednou. 

Moje výbava na opravu pneu byla absolutně nedostačující a musel jsem se vrátit pěšky. 
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Postupně se mé denní výlety na kole prodlužovaly stále více, až jsem se jednou vydal na ostrov 

Anglesay ve Walesu. Zřejmě proto, že opět „pod vlivem romantických představ“ jsem si 

maloval, že takový skutečný ostrov v moři, to už určitě bude pořádný zážitek (lepší než cesta 

na kole na ostrov v rybníku Smilek u Hradce Králové, jak o tom píši na začátku svých 

vzpomínek).  

 

Vzdálenost z Reaseheath k ostrovu Anglesay byla asi 135 km. 

Z celého výletu si pamatuji už pouze to, že když jsem přijel k Irskému moři, přesněji k průlivu  

Menai Srait, který odděluje ostrov Anglesay  od pevniny Walesu, tak byl odliv, a já jsem sešel 

pod most k vodě. Romantického na tom nebylo vůbec nic, naopak, všude špinavé bláto, a 

protože čas byl pokročilý, tak jsem se rozhodl k návratu. Takže i moje druhé cyklistické 

putování na ostrov, „pod vlivem romantických představ“, skončilo naprosto stejně, stál jsem u 

vody a na ostrov se jen koukal. Kdosi řekl, že „putování je důležitější než cíl“, něco na tom je. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řetězový most Menai spojuje pevninu s ostrovem. Délka 417m, výška 30m. Most byl otevřen 

v roce 1826, a je na seznamu zákonem chráněných staveb historického významu. Od roku 2005 

je veden jako kandidát na místo světového dědictví. 

Nedaleko od silničního řetězového mostu Menai je ještě jeden most, a sice původně železniční 

tubusový Britannia Bridge, navržený Robertem Stephensonem. Tento most byl dokončen 

v roce 1850, ale protože v roce 1970 byl velmi vážně poškozen požárem, tak při jeho 

rekonstrukci byla přidána i silnice. 
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Tubusový most (duté stavební panely, které vytvářejí otevřený tunel) Britannia Bridge, na 

kterém vedla pouze železnice, avšak od roku 1980 slouží i pro silniční provoz. U mostu je socha 

admirála Nelsona. 

 

V roce 1969, kdy jsem přijel do Anglie, jsem se poprvé seznámil s novou profesí – správce 

sportovišť. Angličané milují své sporty-fotbal, ragby, kriket, tenis, bowling (na trávníku), 

pozemní hokej, golf, ale i atletiku nebo dostihové sporty. V období kolonizace, kdy se říkalo, 

že slunce nad jejich říší nikdy nezapadalo, si své sporty přenášely do svých nových domovů po 

celém světě. Můj dlouholetý přítel Peter Finch, sám po mnoho let výborný kriketový hráč, kdysi 

řekl:“ Kriket je to nejlepší co Anglie do svých bývalých kolonií dovezla“. 

Povolání groundsmana (správce sportoviště) v Anglii je často spojováno i s další příjemnou 

činností, a to zahradnictvím. Každé město nebo významné golfové hřiště, každá škola nebo 

univerzita, každý velký podnik nebo sportovní klub mají okolo svých sportovišť parkové 

úpravy, zeleň a okrasné stromy. Tradice a znalosti v obou oborech patří k těm nejlepším na 

světě. 

 

Nyní, po šesti letech neustálého poznávání a učení jsem se připravoval na nejvyšší zkoušku, 

NDT. Podmínky ke studiu jsem měl ty nejlepší, můj přítel PM Philipps mi dokázal vysvětlit 

téměř vše, co jsem potřeboval vědět. Mimo jiné mi také řekl, že v Britanii vlastní NDT pouze 

asi 65 lidí. Písemné zkoušky v březnu 1975 se měli uskutečnit znova ve sportovním areále 

Motspur Park, London University a trvat tři dny. Na každý den byly naplánovány dva 

tříhodinové testy, jeden dopoledne a druhý odpoledne, celkem tedy šest písemných prací a 

osmnáct hodin psaní. Praktické zkoušky se měly uskutečnit v říjnu, také v Motspur Park, a 

protože jsem si myslel, že by bylo dobré vědět i něco o managementu předních fotbalových 

trávníků, tak jsem si vyjednal návštěvy stadionů Liverpool FC a Manchester United FC. 

Nakonec se mi podařilo navštívit i hřiště Evertonu FC a Manchester City FC, jednoduše proto, 

že od uvedených cílů nebyla daleko. 
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    2. července 1975 

Vážený pane Vodehnale, s lítostí ván sděluji, že 

mimo sezónu není v sobotu stadion otevřen. Pokud 

můžete přijet kterýkoliv den v týdnu mezi 10.00-

12.00 nebo 14.00-16.00 hodinou, tak nám bude 

potěšením ukázat vám hřiště a umožnit krátký 

rozhovor s naším správcem panem Gordonem 

Loughnanem.  

S úctou sekretář l.Olive 

Z Reaseheath do Manchesteru je to podle mapy  54 

km, ale něco jsem musel najet ve městě, takže asi 60 

km. Samozřejmě, že si z té doby nepamatuji nic, co 

jsem se mohl dozvědět o hřišti, ale určitě mi 

návštěva zvedla sebedůvěřu, a to je přesně to, co 

jsem potřeboval ke zkouškám. 

V době, kdy jsem byl v Cheshire, tak končil 

s fotbalem v Manchester United jeden z nejlepších 

fotbalistů světa George Best (svůj poslední zápas za 

Man United odehrál na Nový rok 1974) a matně si 

vzpomínám, že jsme se správcem hřiště o něm 
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hovořili. Klička George Besta byla i pro nás kluky na vesnici v Československu naprosto 

jedinečná, a tak nemohu nevzpomenout tohto hráče. 

 

„Alkohol, drogy a souložící modelky. Zbytek 

jsem rozházel.“ George Best popisuje kam 

odešly jeho miliony. 

 

Tři přední hráči Man United mají památník 

před stadionem s názvem-Společná trojice- 

„Svatá trojice“ Best – Law - Charlton. 

Nástěnná malba George Besta v Belfastu (odkud 

pocházel) v jeho klasickém driblovacím postoji. 

 George Best (1946–2005) byl profesionálním 

fotbalistou Severního Irska a hrál křídelního 

útočníka. Je považován za jednoho z nejlepších 

driblerů všech dob. Jeho herní styl kombinoval 

tempo, dovednost, rovnováhu, klam, obě nohy na 

100%, střílení gólů a snadnost, s jakou překonával obránce. Jednou řekl: “Pelé mě nazval 

nejlepším fotbalistou na světě. Byl to pro mě nejvyšší kompliment v mém životě.“ 

Manchester United získal v Anglické fotbalové lize více trofejí než kterýkoliv jiný klub, 20 

ligových titulů, 12 pohárů FA, 5 titulů v 2.lize a rekordních 21 pohárů vítězů mezi ligovým 

vítězem a vítězem FA poháru. Tři vítězství v Lize Mistrů UEFA, po jednom vítězství v UEFA 

E. Ligy, UEFA Vítězů poháru, UEFA Superpoháru, Světového poháru a FIFA Mistrovství 

klubů. Jako první v historii Anglického fotbalu získal tři Evropské poháry v jednom roce a 

jako jediný anglický klub vyhrál všechny soutěže, které v zemi jsou. 

Hymnu, kterou fandové klubu zpívají na svém stadionu je Glory, Glory Man United. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a1nDYrCxeig 

https://www.youtube.com/watch?v=a1nDYrCxeig
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 8.července 1975 

Vážený pane Vodehnale, 

Potvrzujeme přijetí vašeho dopisu 

ze dne 23.června,1975. Bude nám 

potěšením umožnit vám navštěvu 

našeho hřište v Anfieldu za účelem 

prohloubení vašich znalostí 

v moderní údržbě. 

Jediným našim problémem však je, 

že sobota 12.00 hodin není dobrý 

čas k návštěvě, protože mimo 

sezónu zaměstanci končí pracovní 

týden dříve.  

Bylo by pro vás možné přijet 

v průběhu týdne?Pokud to bude 

možné, tak nás kontaktujte a 

navrhněte termín vaší návštěvy. 

 

S úctou šéftrenér mládeže, Sanders 

 

Podle mapy je vzdálenost ze školy do Liverpoolu 64 

km, ale s tím, že jsem ještě jel na stadion Evertonu, tak 

to bylo určitě okolo 70 km. 

Z celé akce mi zůstala v paměti pouze malá epizoda , 

která nemá s trávníkem nic společného. Když jsem 

přijížděl na kole do Liverpoolu, tak jsem nadobro 

promoknul. Bylo chladno a já zastavil u nejbližší 

prádelny. Uvnitř nebyl nikdo, tak jsem se prostě celý 

svékl, včetně bot a vše vložil do sušičky. Svou nahotinu 

jsejm přikryl novinami. Když tu přišly dvě staré dámy a 

začaly prát své prádlo. Měly toho hodně a já prostě ty noviny musel číst stále dokola, určitě  

tušili co provádím.  Když jsem to později vykládal svým anglickým přátelům, tak mi řekli, že 

jsem mohl být rád, že staré dámy na mě nezavoali mravnostní policii. Stálo to ale za to, byl 

jsem v suchu a jízda ke stadionu byla mnohem příjemnější. 

Snad nejznámější fotbalovou hymnu na světě mají právě fandové FC Liverpool: „Liverpool 

nikdy nejdeš sám“ Video záznam je ze zápasu Liverpool vs. Dortmund 14.dubna 2016. 

Sborový zpěv u kterého vstávají chlupy na zádech! Atmosféra, kterou u nás neznáme! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j72tBjGNlxI 

https://www.youtube.com/watch?v=j72tBjGNlxI
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Skotsko (červenec 75) 
 

Cyklistika mě naprosto pohltila, a protože jsem měl nárok na dovolenou, tak jsem se vydal na 

svou první cestu do Skotska. První proto, že měly následovat další, naprosto jsem se totiž do 

Skotska zamiloval. 

Na kolo jsem naložil potřeby na kempování a cyklistickou pláštěnku do deště. Přilbu jsem 

neměl, protože první úspěšné komerční využití přinesl model Bell Biker s polystyrenovou 

vložkou a pevným povrchem až teprve koncem roku 1975 v USA.  

Ze železniční zastávky v Crew vlakem do 

Glasgow to trvalo asi 4 hodiny. 

 

Počátkem 70 let se vedení Britských drah rozhodlo 

nahradit rychlíky na hlavních linkách, a protože 

elektrifikace by byla velmi nákladná, tak byla 

vyvinuta nová generace vysokorychlostních 

naftových lokomotiv Class 43 (HST). 

 

Z vlakového nádraží 

v Glasgow jsem 

projížděl zástavbou 

starých dělnických 

domů, něco jako naše 

paneláky, jenže na 

ležato, stovky a stovky 

jednoduchých bytů 

připomínající kasárna, 

nic pěkného. Míjel 

jsem také mnoho 

starých průmyslových objektů a snažil se co nejrychleji vyjet z města do přírody. Hlavní silnice 

A82 vedla přesně do oblasti, kam jsem směřoval já – The Highlands (Skotská vysočina), a po 

ní jsem to musel vydržet až do Fort William, kde jsem mohl odbočit na opravdu malou silnici 

A830, které se říká Cesta k ostrovům a spojuje Fort William s přístavem Mallaig. Intenzita 

dnešní dopravy na těchto silnicích dělá z cyklistů nešťastníky. 
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Před cestou jsem zašel do městské knihovny v Nantwichi, abych vyhledal informace o Skotsku, 

a padla mi do ruky drobná stará knížka (vydaná ve 30. letech) a v ní mimo jiné stálo, že cesta 

z Fort William do přístavu Mallaig, je nejkrásnější cestou v Britanii. A opravdu, když jsem po 

ní později jel tak to platilo, bylo to jako v pohádce.  

 

Na mapě je vidět moje 

trasa:  Glasgow-Loch Lomond-

Glencoe-Fort William- Mallaig. 

Z celé cesty po Skotsku mi nakonec 

utkvěly v paměti pouze čtyři místa 

mého noclehu, jako první byl kemp u 

jezera Loch Lomond. Slovo Loch je 

irský nebo skotský termín pro jezero 

nebo mořský záliv zakousnutý 

hluboko do pevniny. S rozlohou 71 

km je to největší jezero ve Skotsku, 

maximální hloubka 192 m a leží 

v nadmořské výšce 8m. Ten den byl 

pro mě hodně dlouhý. Ráno jsem 

vyjel ze školy do Crew, počkal na 

vlak, potom vlakem do Glasgow a 

rušným městem dalších 55 km k Loch Lomond. Postavil jsem stan, žádné vaření a raději jsem 

si šel pochutnat do jezerní restaurace. Menu mě moc neříkalo a vybral jsem si tedy svého 

prvního čerstvého lososa v životě  - naprostá lahůdka.  

Moje cesta pokračovala okolo jezera a neustále jsem se kochal pohledy na vodu i hory. 

V jednom místě byla silnice 

velice úzká a je s podivem, že 

dodnes i po tolika letech, kdy 

doprava mnohonásobně 

narostla, je stejné místo pro 

cyklisty stejně nebezpečně 

úzké a každý cyklista tu musí 

být ve stresu. 

 Na památku Waldemara 

Matušky (1932-2009) Loch 

Lomond z alba Lidové písně z celého světa. 

https://www.youtube.com/watch?v=fi7HGcfmAAg                   Dva komentáře na YouTuibe: 

• Tuhle písničku jsem poslouchal už jako prcek. Loni jsem byl konečně na čundru kolem Loch 

Lomond a bylo to tak krásné jako v téhle písničce. 

• Jsem velice hrdý na to, že jsem Skot.  

https://www.youtube.com/watch?v=fi7HGcfmAAg
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Druhé místo, kde jsem kempoval byl kemp ve Fort Williams, kam to podle mapy je od Loch 

Lomond asi 125 km, nevím zdali se mi podařilo dojet sem za jeden den, ale to je jedno. Nejprve 

mě čekal přejezd přes průsmyk u Glen Coe. V příručce Scottish   Natural Herritage 2010 je 

tento úsek na hlavní silnici A82 popsán jako „klasická trasa Skotské vrchoviny“. 

 

Přejezd Glen Coe (glen je rokle; Coe je název řeky). 

Po sjezdu z průsmyku je vidět vesnice Glencoe, která leží na břehu řeky Coe a ta se vlévá do 

mořského jezera se slanou vodou Loch Leven, které je propojeno s Loch Linnhe na jehož břehu 

leží Fort William.  

V této lokalitě žil Skotský klan MacDonalds of GlanCoe, pobočka většího klanu Donald. Po 

desítky let se Jakobité snažili získat Britský trůn, ale v roce 1745 dobojovali. Klan Donald se 

účastnil všech revolt. Glencoe byl 

oblíbeným tématem pro básníky 

19. století, nejznámější z nich, Sir 

Walter Scott (1771-1832) napsal 

"On the Massacre of Glencoe". 

Loch Leven je dlouhé 14 km a 

široké 200-1600 m. 

Píseň „Masakr u Glencoe“ zpívá 

skupina The Corries. 

 

Příjezdová silnice do Fort William vede po břehu Loch Linnhe. 

https://www.youtube.com/watch?v=8cPitxtk4m0 

„Jak krutý byl sníh, jenž přivál z Glencoe a 

zasypal hroby Danaldů“.  

 

Komentář na YouTube: 

• Byli to mojí předci, a když jsem navštívil 

Glencoe jen stěží jsem unesl bolest, 

kterou jsem cítil.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8cPitxtk4m0
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Jako druhé místo mého noclehu, které mi utkvělo v paměti, byl kemp ve  Fort William. Přijel 

jsem navečer, postavil stan a šel opět na večeři do restaurace, to znamená, že jsem musel být 

hodně zničený nebo pršelo nebo obojí. Servírkou bylo děvče ze Švédska a když slyšela, že jsem 

z Československa, tak mi řekla, že na okraji města u řeky žije československý pilot z 2. světové 

války, ale je duševně postižený. Samozřejmě, že jsem jej musel vidět a tak jsem se tam vypravil 

hned příští den ráno.  

Lokalita ležela v údolí řeky Nevis v malé vzdálenosti od Fort William, rostly tam převážně olše 

a vrbové keře, bylo tam vlhko a chladno. Narazil jsem na několik dřevěných kůlen s visacími 

zámky. Za oplocenkou pobíhalo několik slepic a bylu tu i králíkárna. Nikoho jsem tu nenašel. 

Byl jsem naprosto zděšen a rychle odešel pryč. Po roce 1989 jsem se do Fort William vrátil 

ještě několikrát a vždy při míjení tohoto chladného místa myslím na to, jak to s letcem dopadlo. 

Navštívil jsem i místní hřbitov a na náhrobcích hledal české jméno, ale našel pouze jména 

polských vojáků. Pokud se mi podaří se znovu vrátit na tato místa, tak si najdu čas, abych 

navštívil všechny možné informační zdroje ve městě a dopátral se více o osudu onoho člověka. 

 

 

 

Stejné místo, kde ještě v roce 1975 žil 

v kůlně pomatený pilot z 2. světové 

války. V dnešní době popisuje tuto 

lokalitu informační tabule jako „old 

curling pond“. Curling je týmový 

sport, ve kterém se hráči snaží 

dopravit po ledu své kameny do 

vyznačeného prostoru. 
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Hlavní ulice ve Fort William 

Fort William je předním turistickým centrem Vysočiny s populací 10,500obyvatel což jej řadí 

na druhé místo za Inverness. Na severu města leží nejvyšší hora v Britanii Ben Nevis (1245 m), 

na jihu již jmenovaný Glen Coe a na západ historická silnice A830 s Glenfinnan. Z jihu je pak 

Loch Linnhe s mořskou vodou a ze západu Loch Eil opět se slanou vodou. 

70 km dlouhá Road to the 

Isles (Silnice k ostrovům, 

vedoucí z Fort William do 

Mallaig,) byla postavena 

počátkem 19. století a v době, 

kdy jsem po ní jel, byla ještě 

v mnohých místech pouze pro 

jedno vozidlo. Skutečné 

kouzelné místo, téměř žádná 

doprava, na jedné straně 

divoké hory a na straně druhé 

překrásné pobřeží s útesy a 

ostrovy a četnými 

sladkovodními i slanými 

jezery.  



142 
 

Tu noc, co jsem stanoval ve Fort William, opět pršelo, ale na cestě do přístavu Mallaig jsem 

měl slušné počasí. Pamatuji si totiž, že jsem sušil stan na drátěném plotu, za kterým byly ovce.  

 

 

Na snímku je vidět Fort William a 

propojení slaných jezer Loch Eil 

a Loch Linnhe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 km od Fort William, u 

sladkovodního jezera Loch Shiel 

je 18 m vysoký monument 

Glenfinnan, postavený na 

památku zahájení povstání 

Jakobitů v roce 1745, které vedl 

“Bonnie Prince Charlie“ 

z královského rodu Stuartovců. 

  

 

K této události se váže Skotská lidová píseň „ Skye boat song“o útěku Bonnie Prince Charlie 

přes moře na ostrov Skye, poté co prohrál bitvu u Cullodenu v roce 1746. Autor melodie, která 

se často hraje jako ukolébavka, je neznámý.  

 https://www.youtube.com/watch?v=vRjoJkb5OPY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vRjoJkb5OPY
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Dva komentáře na YouTube: 

• Znám tuto píseň z filmu “Outlander“. Ale když jsem slyšela původní versi plakala jsem, 

skutečně, tato část skotské historie je velice smutná. 

• Překrásné! Naprosto skvělé! Na Skotsku, jeho kultuře a minulosti je něco co mě chytne 

za srdce. 

(Text v příloze) 

 

 Mallaig je malá obec s populací 800 lidí. Je důležitým přístavem jak z hlediska rybolovu, tak i 

dopravního spojení do 

řady destinací 

v hebridském 

souostroví. V 60. letech 

20. století byl zdejší 

rybářský přístav 

považován za 

nejvýznamnější 

centrum lovu sleďů  v 

Evropě, ryby z Mallaigu 

byly dováženy až do 

Dánska a Holandska. 

Trajekt připlouvá do 

přístavu Mallaig. 

 

 

Řadové rodinné domy nad přístavem Mallaig. 

https://www.youtube.com/channel/UCLP4SfdcVD5xP-3DTFJUvJQ
https://www.youtube.com/channel/UCLP4SfdcVD5xP-3DTFJUvJQ


144 
 

 

Ruch mezi nádražím a přístavem. Snímek pochází z roku 1973, tedy dva roky před mou 

návštěvou. 

Z přístavu Mallaig na ostrov Skye to je něco málo přes 9 km a trajektem to trvá asi jednu hodinu.   

 

Přístavní vesnice Armadale je tak malá, že WIKI neuvádí ani počet obyvatel, má ale svůj hrad 

s velkou zahradou a vše patří klanu Donald. 
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Třetí místo mého noclehu, které utkvělo v mé paměti, byla vesnice Armandale na ostrově Skye. 

Tam jsem dorazil navečer a zastavil u první tabule BB, tedy „PostelSnídaně“, což je 

v Britanii nejrozšířenější systém ubytování pro turisty. Proč si pamatuji, že jsem využil právě 

BB nabídky, bylo jakési nedorozumění s japonským děvčetem, které zde rovněž přebývalo. 

Na společné toaletě mě z nějakého důvodu odrazovala od pomyšlení na sexuální choutky, nebo 

snad myslela opak? Nevěděl jsem, protože její angličtina nebyla nejlepší, holka nebyla ani 

trochu hezká, a tak jsem se co nejrychleji ztratil. 

 

Na mapě je vidět oblast Skotské vysočiny, kterou jsem projížděl, z Fort William na jihu-přístav 

Mallaig, jižní cíp ostrova Skye. Pokračoval jsem na sever-Torridon, Gairloch a Poolewe, kde 

se nacházel můj cíl, botanická zahrada Inverewe Garden. 

Hned ráno jsem vyrazil okolo pobřeží na sever ostrova a trajektem z Kyleakin zpět na pevninu 

do vesnice Kyle of Lochalsh (od roku 1995 je tam otevřen most Skye Bridge), směrem na 

vesnici Torridon. Projížděl jsem okolo četných jezer Loch Alsh,Carron, Kishorn, Damn, 

Shieldaig, Upper Torridon. Vzdálenost, mezi přístavem Armadalena a vesnicí Torridon je podle 
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mapy 110 km, ale znovu bych rád připomněl, že nevím, jak dlouho jsem to jel. Moc dobře si 

však pamatuji drobnou cyklistickou epizodu, která se odehrála někde po této trase. Kdesi na 

mokrých rašeliništích, v oblasti Wester Ross, kde nebylo živáčka ani stavení jsem píchnul zadní 

kolo svého naloženého Peugeota. Byl jsem jen v krátkých cyklistických kraťasech a v tričku. 

Náklad na nosiči jsem hned sundal a začal pracovat na opravě, drobně pršelo a já jsem začal 

být zasypán drobnými muškami. Začal jsem se ohánět, ale bylo jich stále více, mraky drobných 

potvor, se kterými jsem se ještě nesetkal, trpěl jsem a byl naprosto bezmocný. Sundávat zadní 

kolo, kde je přehazovačka a špinavý naolejovaný řetěz, rozdělat plášť, najít díru, zalepit, vrátit 

duši, nasadit řetěz a vycentrovat kolo, naložit náklad, to vše jsem prováděl tak, že v intervalech 

několika vteřin jsem přestal pracovat a oběma špinavýma rukama přejel holé nohy, předloktí a 

obličej, abych ty potvory zahubil. Bolestí jsem řval a záplatu přilepil zoufale špatně, byla 

shrnutá a mokrá (takže příští den znovu v klidu a bezpečí). Už nevím, zdali to skutečně tak 

bylo, ale myslím, že v plášti byl zapíchnutý prachobyčejný připínák! Jak se mohl dostat na 

takové odlehlé místo? Že ho tam nalíčily ty zatracený žravý potvory! 

Konečně jsem sjel k pobřeží a co nejrychleji našel BB, mé čtvrté místo noclehu po Skotsku, 

které mi utkvělo v paměti. Paní majitelku jsem asi musel vyděsit svým černým obličejem, 

rukama i nohama od černého řetězového oleje. Byla fajn a poradila mi kam zajít na večeři. 

Naproti restauraci byl malý rybářský přístav, kam jsem zašel už naprosto spokojen, vykoupán, 

čistě oblečen a najeden, sledoval rybáře vracející se z moře a zotavoval se po útoku „živých 

jehel“. 

 

Drsné hory v oblasti Torridon. Pokud to dovolí počasí tak výhledy na Skye a Vnější Hebridy 

jsou skutečně senzační. Na dolním snímku je pohled na Upper Loch Torridon. 
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Masiv hor Torridon jsem objel k Loch Maree do vesnice Taagan, dále pokračoval okolo jezera 

do vesnice Gairloch směrem Poolewe k botanické zahradě Inverewe.  I poslední část tohoto 10 

km úseku jsem projížděl po březích jezer, a to Loch Tollaidh a Loch Ewe. 

 

 

Klid a krásu jezera Loch Ewe 

dramaticky narušuje pomník 

námořníkům obchodního 

loďstva, kteří ztratili své životy 

v krutých arktických vodách 

během tzv. „sebevražedných 

misí“, konvojů se zásobami pro 

SSSR v průběhu 2. světové války 

(více v příloze). 
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Všude přítomné ovečky nic nevyruší. 

Celé této oblasti se říká Wester Ross, lokalita je známá svou neskutečnou krásou pobřeží i hor 

a turistický průmysl tu zaměstnává více než 35% obyvatel, každoročně sem přijíždí více než 

75,000 návštěvníků. 

Nezapomenutelnou epizodu, která se váže k oblasti Wester Ross, mi již několikrát připomněl 

můj skotský učitel, Tom Deans. On a jeho rodina zde ve stejné době rovněž trávili svou 

dovolenou, a jak tak tlačím svého Peugeota po břehu jezera a kochám se pohledy na všechny 

strany, tak proti mně jde skupinka lidí, a sice Tom Deans, jeho žena a tři děti. Neuvěřitelné!  

 

Krajinu Wester Ross a její historii mapuje píseň dvojčat Charlie a Craig Reidových (1962), 

kteří si říkají The Proclaimers pod názvem „Letter from America“. Text odráží dlouhou 

historii skotské emigrace za lepším životem do Ameriky a Kanady od období násilného 

vystěhování v 18. až po hospodářskou krizi ve 20. století. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwYxZNbbAaA 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwYxZNbbAaA
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Botanická zahrada Inverewe Garden na břehu Loch Ewe. Krásná zelená oáza, kde se díky 

Golfskému proudu daří i subtropickým rostlinám. 

Tak teprve zde jsem se vlastně dozvěděl, co to bylo za žravý hmyz, který mě před několika dny 

dohnal až k slzám. Informace o midges jsou hned ve 

vstupní hale. 

Pakomárec skotský (Culicoides impunctatus) je druh 

malého létajícího hmyzu, který žije převážně 

v močálech a mokřinách severozápadního Skotska. 

Zde jsou označováni jako midges. 

 Nejedná se o bodavý, ale o žravý hmyz. Samičky jsou 

známé tím, že se pohybují v mračnech a napadají 

lidské hostitele, i když častějším zdrojem krve bývá 

spíše dobytek, ovce a divoká zvěř. Možnost jejich 

včasné identifikace je snížena díky jejich velikosti (do 2 mm) a také díky skutečnosti, že v letu 

nevydávají žádný lidskému uchu slyšitelný zvuk. Jsou žravé a výsledek je bolestivý. Midges 

jsou neslavně proslulou součástí skotské krajiny, letní turistika ve skotské krajině je s nimi 

neodmyslitelně spjatá. 

 

Botanickou zahradu začal budovat z pusté krajiny v roce 1862 Osgood Mackenzie na 850 

hektarech, které mu zakoupila jeho matka. Prvotní výzvou bylo vytvoření větrolamu a zajištění 

půdy. Problém vyřešil smíšenou výsadbou větších stromů a keřů. Následně, až do své smrti 

v roce 1922, uskutečňoval svou vizi, to znamená výsadbu a pěstování co nejvíce exotických 

rostlin. 
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Zahrada zaujímá rozlohu 20 ha a najdeme zde více než 2.500 rostlin a květin, dalších 1250 ha 

slouží k rekreaci návštěvníků. 

Exotické rostliny, např. palmy, se daří pěstovat díky vlivu teplého Golfského proudu a najdeme 

zde kvetoucí rododendrony i v zimním období. 

 

Čas se krátil a já se rozhodl k návratu do zemědělské školy. Z botanické zahrady jsem odjel na 

kole do Inverness, což je to nějakých 125 km, odtud jsem pokračoval vlakem do Glasgow a 

dále na jih do města Crew, zbytek cesty opět na kole do Reaseheath.  

 

Výlet do Skotska mě poznamenal, v pozitivním slova smyslu natolik, že jsem se tam znovu a 

znovu vracel. Jsem z Krkonoš a k horám mám blízko, ale drsné klimatické podmínky, úžasná 

krajina, spojení hor a vody, něco takového se v Evropě najde, snad jen v Norsku. Přidám-li 

k tomu historii a keltskou hudbu (široký pojem), tak mi vychází nezapomenutelný zážitek, 

přesně jak to řekl John Muir, skotský imigrant a otec Národních parků v USA:“…zdroj 

radosti…“. 

 

Skotsko je pro svou tradiční hudbu celosvětově známé a mnohé její aspekty dokázaly ovlivnit 

všechny oblasti, kam Skotové emigrovali, např. v USA je tomu u bluegrass a countrywestern 

music. Vybírám píseň Wild Mountain Thyme (Divoký horský tymián), kterou nazpívala 

oslňující australská zpěvačka keltské hudby Sarah Calderwoodová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_G9VEvEx1Bc 

Některé názory z YouTube: 

• Skotsko bylo právě vyhlášeno nejhezčí zemí světa, ale to už jsme věděli. 

• Proč je Skotská lidová hudba tak krásná, závidím. 

(Text písně v příloze)  

https://www.youtube.com/watch?v=_G9VEvEx1Bc
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Zpět v Reaseheath 
 

Prioritou po mém návratu do zemědělské školy byla příprava na praktické zkoušky NDT a 

veškerý svůj volný čas jsem podřídil tomuto cíli. Mé cesty na kole vedly pouze jedním směrem 

a to k PM na sportoviště Rolls- Royce. Ten člověk, můj přítel, byl jako nevyčerpatelná studna 

znalostí a zkušeností. Tak především, znal všechny zkušební komisaře (a těch mělo být devět), 

věděl, co dělají a u některých z nich mi dokázal popsat jejich povahy, takže jsem dopředu mohl 

tušit, s kým budu mít tu čest. PM Phillips, přestože byl postižený obrnou, cítil jsem, že mě 

naplňuje pozitivní energií. Uměl povzbudit, motivovat, pochválit, poradit, nabídnout pomoc a 

být prostě oporou. 

Moje nejtěžší a poslední zkouška, v mém novém povolání groundsmana, proběhla 13-14. října 

1975 v Motspur Park. Byl jsem úspěšný! 

 

Sportovní areál London University, Motspur Park, kde probíhaly všechny zkoušky IOG. Tehdy 

ještě s běžeckou dráhou Emila Zátopka (škvárový povrch). 

Rád bych se ještě vrátil ke svému učiteli v Reaseheath. Již jsem řekl, že Tom Deans byl Skot, 

a protože jsem se po své první cestě do Skotska do této divoké a krásné země zamiloval a vracel 

se tam ještě několikrát, tak jsem se s ním skamarádil.  

Tom měl Národní diplom v zahradnictví (NDH), což bylo nejvyšší možné vzdělání v tomto 

oboru. Učil (a taky zkoušel) nás vše, co se týkalo okrasných rostlin na záhonech, vřesovištích, 

skalkách a parkových podrostech, ale i vše, co se týkalo sportovních trávníků. V té první části 

jsem plaval a neustále doháněl, co jsem již měl znát, všechno mi bylo to naprosto nové a cizí, 

zatímco v té druhé části jsem v průběhu jeho přednášek mohl myslet na úplně jiné věci, neboť 
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to bylo pro mě pouhé opakování. Další podivnou kvalifikaci (jeho slovy „strange 

qualification“), kterou Tom Deans měl, byla A.Inst. P.R.A. Před nástupem do zahradnické 

školy na místo lektora pracoval Tom pro městské parky Liverpool a byl členem The Institute 

of Parks and Recreation Administration (IPRA). 

 

Tom Deans při zaměřování výšky 

terénu před naší ubytovnou (1975).  

 

 

 

 

 

 

Na moji žádost mi Tom poslal svou fotku (2007). Tento rok (2019) oslaví své 84 narozeniny. 

Se svým skotským učitelem udržuji díky internetu pravidelný kontakt a podařilo se mi jej 

dvakrát navštívit v jeho městě Nantwich. Tom pokračoval, jako externí lektor, v zemědělské 

škole až do 80. let a stále ještě pracuje pro Královskou zahradnickou společnost (The Royal 

Horticulture Society), jako zkušební komisař u zkoušek v Botanické zahradě Kew Gardens. 

Na moji otázku, co má rád za hudbu odpovídá:“Samozřejmě, že mám rád skotskou hudbu, 

především na dudy. Vkus, který ostatní často hodnotí jako“pytle agonie“! Moje opravdová 

láska je klasická hudba, Beethoven, Mozart. Haydn, rovněž jsem i velkým milovníkem Antonína 

Dvořáka a mám několik CD s jeho evokující hudbou od tanců až po symfonie. Musím rovněž 

zmínit Smetanovu Mou vlast! Kdybych mohl propojit klasickou a skotskou hudbu dohromady, 

pak doporučuji „The land of the mountain and the flood' od skladatele Hamish McCunn 

(1868-1916)”.  

 

 „Krajina hor a záplav“ https://www.youtube.com/watch?v=2-F5dmRV5Bc. 

 

Některé poznámky na YouTube: 

• Celý svůj život jezdím po A9 (silnice vedoucí na sever Skotska). Tato báječná hudba 

zachycuje trasu v průběhu všech sezón. Tmavé a valící se mračna, které na staré 

klikaté cestě explodují v blesk, zahřmění, jenž vyhání zmatené jeleny do cesty těsně 

před nás. Odpočívám za teplého letního rána u Rallia a pozoruji ospale stoupajícího 

orla nad mořským útesem. Divoké vodopády po bouři a ticho sněžné krajiny po ránu, 

kdy žádné jiné auto není v dohledu. Překrásné v každém ročním období. Děkuji. 

• George Bernard Shaw neměl tuto skladbu rád – obvyklá známka kvality. 

• Nádherné. Zavede vás to na Vysočinu.  

https://www.youtube.com/watch?v=2-F5dmRV5Bc
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Odcházení z Reaseheath 
 

Na podzim si mě zavolal vedoucí zahradnického oddělení David Ballard do své kanceláře a tam mi sdělil, 

že je čas, abych si hledal jiné místo. Měl pravdu již několikrát mě nachytal, jak se pod stromy opírám o 

hrábě místo toho, abych usilovně hrabal spadané listí. Ve škole už nebylo, co bych tam pohledával, co 

by mě bavilo. 

V časopise The Groundsman jsem narazil na zajímavý inzerát, město Woodley, hrabství Berkshire, 

hledalo hlavního groundsmana, který měl pečovat o několik fotbalových hřišť, dvě hřiště pozemního 

hokeje, tenisové kurty s pevným povrchem, bowlingový green, kriketové hřiště, park s jezerem a 

dětské hřiště. Poslal jsem žádost a své CV a byl pozván na pohovor. Vlakem jsem odjel do hlavního 

města hrabství Reading a odtud autobusem do menšího města Woodley. 

Sešlo se nás tam asi pět uchazečů, po uvítání nám městský tajemník, pan Bernard Young ukázal dům, 

ve kterém bude hlavní groundsman bydlet, a pak jsme všichni byli pozváni na oběd do hospody, kde se 

k nám přidali dva nebo tři pánové z městské rady, z nichž jeden byl předseda. 

 

 
 

Hospoda Bull and Checkers (Býk a Dáma), kam nás pozval městský tajemník na oběd. 

 

Myslím, že jsem ze všech uchazečů byl nejmladší a naprosto přesně jsem věděl, že mám nejlepší 

kvalifikace. Při pohovoru jsem vznesl požadavek, abych se jedno odpoledne v týdnu mohl věnovat 

samostudiu arboristiky na universitě v Reading. Místo jsem získal. 

 

Jako zahradník v Reaseheath jsem se setkával s dalšími zaměstnanci zemědělské školy, především 

v jídelně nebo na ubytovně. Jedním z nich byl i Velšan Gwyn. Ve škole pracoval jako technik 

mechanizátor. Velšské křestní jméno Gwyn pochází z mytologie, jako jméno pro krále velšského 

podsvětí. Gwyn byl fajn, byl asi stejně starý jako já a na umývárce mě při čištění zubů upozorňoval, že 

zuby se musí čistit pět minut. Jak je možné, že takovou prkotinu si člověk zapamatuje na celý život? 

Gwyn měl dodávku a jako mechanik o ni skvěle pečoval, byl na ni patřičně pyšný. Když slyšel, že budu 

odcházet, tak se nabídl, že mě přestěhuje. Naložili jsme moje školní pomůcky, jízdní kolo a asi 2 metry 

vysoký fíkus v květináči, který jsem si ve škole pěstoval téměř dva roky. 
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Nejprve jsme jeli k mému starému příteli Lesu Noblemu, abych si u něho vyzvednul své zanechané věci, 

včetně mého prvního kola, které mi 

zaslal otec do GFC a Lesovi jsem 

výměnou přenechal svůj asi 2 m 

vysoký fíkus. Navštívil jsem i svého 

druhého přítele Billa Stylese a on 

mi daroval kravatu. Jako hlavní 

groundsman města budu v parku 

potkávat mnoho lidí, a že musím 

„vypadat dobře“. Zeptal se, zdali 

mám vázanku a já mu řekl, že mám 

dvě, a sice od firmy Rolls-Royce a ze 

školy Reaseheath. Řekl mi, že jsou 

moc pěkné a bylo by škoda nosit je 

do práce. Ale i jeho vlastní kravata 

byla moc pěkná a rád jsem ji nosil 

do práce. 

 

Bernard Young, tajemník města 

Woodley, můj přímý nadřízený. 

 

 

Levá část 

dvojdomku,95 

Haddon Drive,byla ve 

vlastnictví města 

Woodley a bydlel zde 

hlavní groundsman. 

Když jsem přijel do 

Anglie, v květnu 1969, 

tak jsem spal ve stanu, 

nyní jsem se stěhoval 

do domku 3+1. 

Snímek byl pořízen od 

parku.. 
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Př í lohy 

1. CCA Reaseheath 
 

Státní certifikát NEBSS 

 

NEBSS projekt 

 

  Obsah: 

1.  Podmínky zadání 

2. Úvod 

3. Souhrn 

4. Kapitola I. 

    Management parku 

    Změna majitele 

    Rozbor současné              

    situace 

5. Kapitola II.  

  Půda a stromy  

  Vliv pozemního krytu 

vegetace 

            Chemický rozbor půdy 

6. Kapitola III. Údržba-zdraví a bezpečnost 

           stromů 

    Parkoviště Knutsford 

    Parkoviště Tatton Mere 

    Hlavní příjezd 

    Nádvoří Tatton Hall 

7. Kapitola IV. Návštěvníci a stromy 

Dotazník 

      Zájem veřejnosti 

8. Závěr 

9. Doporučení 

10. Přílohy 

11. Bibliografie 

12. Poděkování 

 

Titulní strana projektu „Tatton park, minulost, přítomnost a budoucnost“. 9. dubna 1974 
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.  

Mapa Tatton parku. V projektu je přes mapu pauzovací papír, na kterém jsem vyznačil 

lokality zájmu a daných doporučení. 

ZADÁNÍ 

• Přezkoumat politiku vztahující se k managementu stromů Tatton parku 

• Vytvořit doporučení týkající se kultivace rekreačních lesních porostů 

• Zlepšit informovanost návštěvníků v oblasti arboristiky 

 

ÚVOD   V době ovládnutí Anglie Normany (od roku 1066) vlastnili Tatton dva normanští 

vojáci se 14 otroky. Les byl 5km dlouhý a měl cenu 7 šilinků. 

BIBLIOGRAFIE  Záznamy z Domesday Book; Historie Cheshire; Reptonova červená kniha; noviny 

Knutsford Guardian; Výsadba a kultivace stromů (L.Edlin); Péče o stromy (Pirone); 

Lesní rekreace (Douglas); Stromy, les a člověk (L.Edlin); Katalog nářadí chirurgie 

stromů; Příručka “A:A:“  
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PODĚKOVÁNÍ  Pan G.Scaife , lektor aforistiky 

Brigádní generál Chestnutt, ředitel Tatton Park 

Pan Puge , lesník Tatton Park 

Pan Price, lesník hrabství Cheshire 

Pan Waterson, pracovník National Trust 

Pan Brown, pracovník National Trust 

Pan Crooks, ochránce přírody 

Pan Robinson, ranger  v Tatton Park 

Hrabství Cheshire 

National Trust 

Archiv hrabství Cheshire 

Knihovna Knutsford 

Noviny Knutsford 

PŘÍLOHY  Poslední vůle Lorda Egertona 

Návrh podle zahradního architekta Reptona 

Smlouva o pronájmu 

National Trust-organizace, která se zabývá ochranou památek 

Program desetileté péče o stromy 

Rozdílná klenba porostu 

Tabulka / diagram využívání parkovišť 

Fotografie stromů vyžadující chirurgické zásahy 

Průvodce stromů pro návštěvníky Tatton parku 

 

Certifikát hrabství Cheshire - Parks and 

Recreation Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedílnou součást kurzu byl i Technický 

projekt. 
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Mapa sportovního areálu firmy Rolls-Royce: tři fotbalová hřiště, dvě kriketová hřiště (hrálo 

se v letním období, kdy byla pauza od fotbalu), čtyři tenisové kurty, dva bowlingové greeny, 

smykový okruh pro auta a dětská hřiště. V projektu je přes mapu pauzovací papír 

s vyznačeným drenážním systémem. 

Obsah: 

1. Úvod ke sportovišti Rolls-Royce 

2. Nákres sportoviště 

3. Půda a popis rostlin 

4. Program údržby bowlingového hřiště 

5. Program údržby kriketového hřiště 

6. Program údržby hřiště pozemního hokeje 

7. Program údržby fotbalového hřiště 

8. Okrasné záhony 

9. Přehled okrasných stromů 

10. Dětské hřiště 

11. Závěr a všeobecná doporučení 

 

Příloha c)-Trojúhelníkový graf půdní zrnitosti ukazuje klasifikaci 

rozlišné velikosti půdních částic. Různé druhy sportovních 

trávníků preferují různé druhy půd: (1) bowlingový green; (2)fotbalové hřiště;(4) kriketové hřiště. (3) je 

okrasný záhon. 
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I tento projekt byl součástí kurzu 

a hodnocení prováděl lektor 

arboristiky Geof Scaife. Mr. 

Scaife hodnotí moje dílo slovy: 

“Dobrá práce Joe, výborný 

projekt jasně a důkladně 

zpracován. Jeden nebo dva body 

jsou otevřeny k argumentaci, ale 

každý má svůj názor. Moje 

jediná a skutečná kritika spočívá 

v tom, zdali uvedené náklady lze 

obhájit, a zdali nejsou piknikové parcely příliš daleko od parkoviště. Jak jsem již uvedl, vše 

vždy zůstává otázkou názoru. Je zřejmé, že jsi i o tom dost přemýšlel.        

                  Hodnocení 22/25 (22 bodů z 25 možných). 

 

 Jako přidaná hodnota kurzu byl i certifikát-

City   Guilds of London Institute, Stupeň II. 

Zahradnická mechanizace, celkem 

bezvýznamný, ale velice zajímavý svou tradicí, 

protože tento Institut byl založen jako 

vzdělávací organizace již v roce 1878. 

Zakládajícími stranami bylo město Londýn a 

16 řemeslných cechů, jejichž historie sahá 

hluboko do středověku. Cílem byl celonárodní 

vzdělávací systém v oboru technických 

předmětů. Dekret vystavila královna Viktorie v roce 1900 a prvním prezidentem se stal Král 

Edvard VII. Dnes zahrnuje vzdělávací systém více než 100 oborů a je rozšířen po celém světě. 
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2. IOG 
 

The Institue of Groundsmanship (IOG) je organizace sdružující pracovníky na sportovištích, 

založil ji W.H.Bowels, hlavní groundsman v Eaton College (jedna z nejstarších soukromých 

škol v Anglii založená králem Jindřichem VI v roce 1440, sesterská instituce s King´s College, 

Cambridge) společně 

s několika dalšími správci 

sportovišť. V roce 1934 se 

sešli v hospodě Stone pub 

a každý z nich vložil do 

společné pokladny jednu 

libru. 

W.H. Bowls na nádvoří 

Eaton College. 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

          

 

Frank Goddard Memorial Prize 

 

 

 

 

IOG Certifikát 1.stupně v trávníkářství a managementu sportovišť. 

 

Součástí ceny Franka Goddarda byla kniha dle vlastního výběru. Vybral jsem si nádhernou 

učebnici botaniky „BOTANY: An Introduction to Plant Biology“. Jedná se o publikaci John 

Wiley, New York, mezinárodní edice v brožovaném vydání, jenž je určená především 

studentům a profesionálům v zahraničí. Kniha se vyznačovala neskutečně bohatou ilustrací, 

typickou pro americký vzdělávací systém. 
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Certifikát 1. stupně v trávníkářství a managementu sportovišť 

 

Písemné zkoušky byly rozloženy do dvou částí, tzv. „Písemka A“, kdy bylo nutné odpovědět 

na 8 otázek z 10 s časovým limitem 3 hodiny, se psala dopoledne. Odpoledne se psala „Písemka 

B“. 

Zadání pro písemku A: Půdy, hnojiva, struktura rostlin, fyziologie rostlin, klasifikace a 

specifická botanika trav a plevelů. 

Zadání pro písemku B: kontrola plevelů, travních chorob a škůdců; údržba travnatých 

sportovišť; údržba atletických sektorů a dráhy; péče o mechanizaci; okrasné zahradnictví; 

objednávky, vedení pracovního týmu; uspořádání a plánování hracích ploch; stavba sportovišť. 

 

 

Písemka A 

 

 

 

 

 

1. Definujte termín „hodnota jednotky“. Popište 

důležitost hodnoty jednotky v rámci managementu 

sportovišť. 

2. S pomocí diagramu definujte strukturální rozdíly mezi trávou a ostřicí. 

3. Krátce popište, kde narazíte na termíny a) chloroplast, b)merismatická tkáň, c)phloem. 

4. Popište proces fotosyntézy. 

5. Pomocí diagramů definujte vlastnosti, které pomohou při identifikaci následujících trav: 

Lolim perenne, Agrostis tenuis, Festuca ovina, Poa pratensis. Na jakých stanovištích 

nalézáme uvedené druhy trav. 

6. Jmenujte 3 travní druhy v trávníku. Pomocí diagramu vysvětlete jejich růstové 

vlastnosti a popište jejich výhody a nevýhody v trávníkářství. 

7. Půda zaplavená mořskou vodou ztrácí obvykle svou úrodnost. Vysvětlete příčiny a 

navrhněte obnovu úrodnosti. 

8. Definujte termín “úrodnost půdy“. Popište, jakou roli hraje ve správném managementu 

hracích ploch. 

9. Definujte půdní strukturu a její vliv na pohyb vody v půdě. 

10. Jaký význam má síran železnatý v trávníkářství? Definujte výhody jeho aplikace a 

způsob provádění.  
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Písemka B 

1. Vysvětlete termín „jarní výsadba“ a 

popište přípravu půdy k výsadbě. 

Jmenujte pět vhodných rostlin.    

2. Jaké jsou tři hlavní funkce motorového oleje? Co znamenají následující termíny: a) 

rozstřikovač oleje, b) tlakové čerpadlo oleje, c) směs benzinu s olejem? Které z nich 

platí pro dvou-taktní a čtyřtaktní systémy? 

3. Popište údržbu hrací plochy s povrchem Redgra v průběhu roku. 

4. Popište životní cyklus tiplice bahenní. Jaký je rozdíl mezi trávníkem napadeným larvou 

tiplice a Fusariem. 

5. Jak budete postupovat v případě napadení kriketového trávníku houbou Marasmius 

oreades? 

6. Charakterizujte: a) maleic hydrazide, b) 2,4-D, c) Mecoprop, d) Simazine, e) Ioxynil. 

7. Jaké jsou nejdůležitější faktory při kalibraci postřikovače? 

8. Jaké nástroje (techniku) a materiály budete potřebovat pro údržbu nového 

bowlingového greenu. Vypočítejte množství materiálu pro top dressing. 

9. Jaké jsou výhody a nevýhody žížal v trávníku? Popište biologickou a chemickou 

kontrolu. Vyjmenujte tři chemické přípravky. 

10. Podrobně popište podzimní renovaci kriketového hřiště. Vypočítejte množství materiálu 

potřebného pro hrací plochu 27yds. x 30 yds. 

Zadání pro praktické zkoušky vyžadovaly vyšší znalosti než pro stupně 3. a 2. 

Sylabus pro praktické zkoušky: 

Vyznačení hracích ploch včetně atletiky; použití nivelačního přístroje a systému “T“; práce 

s hnojivy;  nastavení umělé závlahy; použití nejnovější mechanizace; objednávání materiálů; 

identifikace trav, osiva a plevelů. 

 

Ústní zkoušky: Kandidáti budou odpovídat na dotazy týkající se problémů spojovaných 

s managementem a údržbou sportovišť, včetně problematiky povrchové drenáže. 
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Státní diplom v trávníkářství a managementu sportovišť (NDT) 

 

    
Pozvánky ke zkouškám-vlevo písemné (3 dny), vpravo praktické (2 dny). Bylo milé, že mi paní 

sekretářka vždy popřála mnoho úspěchů.  

 

 Praktické zkoušky: první tabulka ukazuje předměty 

a zkušební komisaře: 

1. Management sportovišť  – P.Dury 

2. Půdy a hnojiva  - P.Gillard 

3. Osivo, trávy, plevele  - G.Warrick 

4. Bowlingové greeny  - D.Jenkins 

5. Kriketové hřiště         - P. Mansfield 

6. Atletika   - McTaggart 

7. Tenisové kurty   - H.White 

8. Mechanizace   - G.A. Reed 

9. Drenáže a zeměměřictví - D.Honour 

 

Zkušební komisaři byli ti nejlepší ve svých oborech 

a někteří z nich i významní funkcionáři IOG. 

 

 

Dole je seznam kandidátů. 
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Písemka 1.  

 

   
 

1. Popište proces mechanického rozboru půdního 

vzorku. 

2. Jaké fyzikální, biologické a chemické následky se 

mohou vyskytnout v případě delšího období zhutnění 

půdy? 

3. Uveďte základní rozdíl mezi půdou „reziduální“ a „přemístěnou“. 

4. Uveďte čtyři charakteristiky půdy, které se přisuzují k obsahu organické hmoty. 

5. Co lze udělat ke zlepšení těchto půdních typů: a) jílovitý; b) písčitý; c) křídový; d) 

vřesovišťový? 

6. Co znamená hodnota jednotky u hnojiv? 

7. Jak by reagovala rostlina v případě nadbytku a) dusíku; b) draslíku? 

8.  Nakreslete diagram ilustrující koloběh dusíku. 

9. Uveďte kladné aspekty zlepšené drenáže. 

10. Váš názor na dlouhodobé účinky použití hnojiv a dressingu na základě rašeliny?  

 

 

Písemka 2. 

 

   
 

1. Budoucí sportoviště, přibližně o velikosti 

120m2, má pravidelný spád 6 m. Popište vyrovnání plochy metodou zářez-násyp. Pomocí 

náčrtku spočítejte množství materiálu, který bude třeba přesunout. 

2. Proč je třeba budovat drenáže na sportovištích? Uveďte důvody podle naléhavosti a popište, 

jak jste dospěli k uvedeným kritériím. 
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3. Kriketové hřiště má špatný drenážní systém. Popište renovační pracovní postup krok za 

krokem od okamžiku, kdy je odhaleno škvárové podloží a půda z horního horizontu 

uskladněna mimo plochu. 

4. Umělé hrací povrchy jsou z různých materiálů a jsou klasifikovány např., jako suchý 

propustný. Uveďte všechny kategorie a příklady stavebních materiálů. 

5. Načrtněte průřez profilu, včetně rozměrů, a)škvárově běžecké dráhy, b)asfaltového 

tenisového kurtu. 

6. Popište využití písku v drenážním projektu na jílovité lokalitě. 

7. Od září do května se provádí stavební práce na bývalém smetišti, na kterém se staví sportovní 

trávník. Orniční vrstva je uskladněna na hromadách v sousedství. Jako stavební dozor 

uveďte, které pracovní postupy a materiály bude třeba nejvíce kontrolovat. 

8. Stavba sportovního areálu měla být dokončena v květnu, ale opozdila se o dva měsíce, takže 

jarní výsev není možný. Popište: a) dodatečné letní práce, které je nutné provést; b) tři 

důvody, které dodavatel stavby může uvést, aby se vyhnul penále za zpoždění. 

 

Písemka 3. 

 

             
 

1. Připravte zprávu pro tenisový výbor, ve které odůvodníte výměnu dvanácti travnatých kurtů 

za hřiště pro pozemní hokej s netravnatým povrchem v ceně £20, 000. 

2. Vypracujte zprávu, ve které zdůvodníte praktický kurz pro vlastní tým groundsmanů. 

3. Na bowlingovém greenu 42yds. x 42 yds., který byl špatně ošetřován, se vyskytuje plevel, 

mech a jsou tam i žížaly a travní choroby. Popište tříletý program údržby vedoucí ke zlepšení 

greenu, přičemž je ale třeba umožňovat maximální provoz greenu. Vypočítejte potřebné 

množství materiálů. 

4. Sportovní areál, ve kterém se v zimním období hraje pozemní hokej, fotbal a ragby, je třeba 

přeorientovat na letní období, kdy se zde má hrát kriket a provozovat atletika. Popište práce 

a detailně vysvětlete nutné materiály a mechanizaci, které budete potřebovat k zajištění 

prvotřídní hrací plochy pro kriket a běžecké dráhy. 

5. Popište funkce a záměry jedné z následujících institucí: a) Britský normalizační systém 

(BSI); b) Seznam povolených přípravků na ochranu rostlin v zemědělství (UKZÚZ). 
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6. Napište krátký esej na téma: “Písková štěrbinová drenáž“. 

7. Popište kvality a zkušenosti, které byste vyžadovali při jmenování hlavního groundsmana, 

jenž bude odpovídat za práci patnácti groundsmanů, tří učňů groundsmanů a sportovního 

areálu o velikosti 140 ha. 

8. Popište vhodný učební program pro nové zaměstnance, kteří mají absolvovat praktickou 

výuku a další odborné vzdělání. 

9. Uvažuje se o výměně traktorem tažené sedmi-vřetenové sekačky za hydraulicky poháněnou 

7 vřetenovou sekačku. Uveďte důvody pro výměnu, popište očekávané přednosti nového 

typu sekačky. 

10. V nedávné době byly publikovány zprávy o výhodách žížal ve sportovním trávníku. 

Uveďte vaše názory. 

 

Písemka 4. 

 

     
   

1. Popište a ilustrujte primární a sekundární 

kořenový systém. 

2. Vysvětlete termín „odnožování“, použijte grafy a nákresy. 

3. Svého času travní směsi pro fotbal obsahovali kromě Lolium perenne také travní druhy, jako 

např. Cynosorus cristatus, Festuca rubra, Abgrostis tenis, Phleum pretense. Zdůvodněte, 

proč tomu tak bylo. 

4. Vysvětlete termíny: Accuminate, Aristate, Caepitose, Caryopsis, Apomictic, Lemma. 

5. Popište a ilustrujte travní květ. 

6. Vyjmenujte tři odrůdy trav Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra commutata a 

uveďte jejich přednosti v porovnání se staršími odrůdami tzv. komerčního typu. 

7. Popište a ilustrujte vznik pylových zrn (Microspores). 

8. Vysvětlete funkci enzymů; vyjmenujte nejméně tři enzymy a popište jejich úlohu v rostlině. 

9. Jaké jsou hlavní vizuální prvky, které slouží k identifikaci těchto trav: Festuca r.rubra, Poa 

pratensis, Phleum nodosum, Holcus mollis, Deschampsia flexuosa. 
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10. Některé rostliny jsou spolehlivým indikátorem určitých půdních podmínek. Vysvětlete, 

co naznačují tyto rostliny: Rumex acetosella, Hieraceum pilosella, Potentilla answerina, 

Juncus bufonius. 

 

Písemka 5.  

 

  
 

1. Jedete traktorem, můžete naznačit co je za 

problém, když a) Po zabrzdění traktor táhne na 

jednu stranu?  b) Traktor jede z jedné strany na 

druhou? c) Stoupá teplota chladicího systému? 

2. Stručně popište princip: a) spalovacího 

motoru; b) cívky; c) kontaktních bodů; d) 

kondenzátoru. 

3. 3. Popište a použijte digramy týkající se 

čerpadel pro umělou závlahu; vysvětlete výběr 

čerpadla vhodného k použití se závlahovou linkou: a) odstředivé čerpadlo; b) pístové 

čerpadlo.  

4. Přebíráte sportoviště a požaduje se na vás, abyste nakoupili mechanizaci, které bude třeba 

pro údržbu následujících sportovišť: běžecké dráhy se škvárovým povrchem, bowlingové 

greeny, travnaté kurty, kriketová hřiště, okrasné trávníky, fotbalová a hokejová (pozemní) 

hřiště a na antuce hřiště na malý fotbal a jedno hřiště na pozemní hokej. Všechny plochy 

jsou intenzivně zatěžovány. 

5. Váš názor na centralizovaný a decentralizovaný systém údržby sportovišť, včetně použití 

techniky a pracovní síly; jak na letních, tak i zimních sportovištích. 

6. Podrobně popište péči a údržbu techniky- vřetenové sekačky, válců, traktoru, pojízdných 

vozidel na baterie tak, aby byly připraveny k použití. 

7. Podrobně popište mechanizaci a nářadí potřebné k péči o antukové plochy na fotbal, tenis a 

pozemní hokej. 

8. Popište princip hydraulického systému, jenž ovládá tří-bodový závěs na traktoru. 
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9. Následující typy závlahy jsou určeny k zavlažování hracích ploch; podrobně popište způsob 

závlahy a navrhněte vhodné lokality, na kterých je lze využít: a) rotační postřikovač; b) 

automatická závlaha; c) perforované hadice. 

10. Máte provést postřik plevele selektivním herbicidem. Provádět se bude postřikovačem 

neseným za traktorem, s odstředivým čerpadlem na náhonu traktoru. Popište přípravu 

k práci, bezpečnostní předpisy před postřikem, v průběhu postřiku a po jeho ukončení a 

uskladnění postřikovače. 

 

Písemka 6. 

 

   
 

1. Tiplice bahenní byly minulý podzim značně 

rozšířené. Navrhněte důvody a opatření, které omezí 

poškození trávníku příští rok. Uveďte latinské jméno 

uvedeného druhu a popište jeho životní cyklus. 

2. Popište strukturu a růst pýchavky obecné. Uveďte, 

jaký vliv má na trávník, a způsoby kontroly.  

3. Stručně popište životní cyklus každého 

z následujících škůdců a uveďte, v čem se liší jejich poškozování.: a) žížaly; b) larva 

osenice šťovíkové; c) larva kovaříka. 

4. Jaké půdní podmínky vyhovují následujícím skupinám plevelů: a) Plantago media  

Potentilla reptans, Cirsium acaule; b) Plantago major, Prunella vulgarit, Ranunculus 

repens; c) Polygonum aviculare, Veronica arvensis, Aphanes                     arvensis. 

Navrhněte kontrolu každé z nich. 

5. Popište půdní podmínky, počasí a rostliny, které podporují rozšiřování následujících 

trávníkových chorob, a navrhněte kontrolu: a) pythiová spála, b) čarodějné kruhy, c) 

černání pat stébel. 

6. Změnu barvy trávníku může způsobit řada faktorů. Jak byste potvrdili výskyt: a) houby 

nebo b) škůdce? Pokud by to nestačilo, jaké další faktory byste hledal? 

7. Jakým způsobem podporují následující špatné zásahy napadení trávníku houbami nebo 

škůdci: a) nepravidelné kosení, b) kosení bez sběrné krabice, c) příliš nízké kosení? Uveďte 

konkrétní příklady. 
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8. Co vám říkají následující termíny: a) průduchy, b) mandibula, c) krovky, d) kladélko. 

Vysvětlete jejich funkce. 

9. Uveďte jeden příklad z každé z těchto skupin: a) phycomycetes, b) ascomycetes, c) 

basidiomycetes, d) imperfecti fungi. Jaké jsou mezi těmito skupinami rozdíly, 

10. Jaké rozdíly můžete očekávat, že uvidíte po: a) jednom týdnu, b) šesti týdnech na trávníku 

ošetřeném i) 2,4-D; ii) Simazinem, iii) Paraquatem, iv) Maleic hydrazidem; v) silným roztokem 

síranu železnatého. 

                

Výsledky písemných zkoušek.             Výsledky praktických zkoušek. 

 

Kapitán anglického 

kriketového týmu A. 

E. R. Gilligan (1894–

1976). 

 Toto foto pochází z 

roku 1928. 

Gilligan byl nejen 

vynikajícím hráčem a 

rozhlasovým 

komentátorem, ale v 

70. letech také  IOG 

prezidentem. Jeho 

podpis je na mých 

třech certifikátech.  

 

Státní diplom v trávníkářství a managementu sportovišť (NDT). 
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3. LOCH EWE 
 

Do zálivu Loch Ewe se vlévá 6 km dlouhá řeka Ewe, kterou zásobuje 13 jezer v okolních 

údolích. Vzhledem ke skalnatému a nepřístupnému terénu, bylo Loch Ewe vždy využíváno jako 

lokalita pro námořní obchod, neboť průměrná hloubka vody je zde 15-40 m. Okolo roku 1610 

bylo při ústí řeky Ewe do jezera založeno městečko Poolewe. V okolních lesích se vyrábělo 

velké množství dřevěného uhlí, které železáři využívali k tavení železné rudy, bylo pro ně totiž 

mnohem výhodnější přivážet rudu k zdroji dřevěného uhlí než naopak. 

 

Řeka Ewe při ústí do Loch Ewe. 

 

Ranní trajekt na Loch Ewe. 

Loch Ewe má však historii, o které mnoho lidí ani neví. Tento překrásný, na sever obrácený 

záliv v oblasti Wester Ross, byl využíván v průběhu 2.světové války jako shromaždiště 

obchodních lodí na cestě do Sovětského svazu. Ústí zálivu je celkem úzké a obrana proti 

německým ponorkám tedy byla snadnější.  Když Německo podepsalo kapitulaci, tak zde bylo 

shromaždiště německých ponorek, jejichž posádky se vzdávaly na moři. I dnes jsou v Loch 

Ewe vidět vojenské lodě, neboť je zde umístěna malá základna NATO.  
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Americký president Franklin Delano Roosevelt prosadil v roce 1941 Zákon o půjčce a 

pronájmu, což umožňovalo zapůjčit nebo pronajmout válečný materiál a potraviny zemím, 

jejichž obranu prezident USA označil za životně důležitou pro obranu USA. 

 

Po napadení Sovětského svazu Německem 22.6.1941 požádal J. Stalin Velkou Británii a 

spojence o pomoc. Dodávky tolik potřebné pomoci však nebylo snadné realizovat, protože 

mnohé námořní trasy byly kontrolovány nacistickým Německem. Nejkratší cesta vedla po moři 

přes Polární kruh okolo severního Norska. Zrádná trasa procházela úzkým kanálem mezi 

polárními ledovci a pobřežím Norska, kde byly umístěny německé přístavy. Velice nebezpečné 

to bylo především v zimě, kdy se ledové kry spojovaly do velkých polí. První konvoj vyplul 

z Liverpoolu 12. srpna 1941 směrem na Island, odkud následně pokračoval do Archangelsku. 

Do konce roku 1941 bylo do přístavů v Archangelsku a Murmansku dodáno 0.3 miliónu tun 

zásob při ztrátě 57 obchodních lodí a jednoho válečného plavidla, vše potopeno německými 

ponorkami.  

Vše se ale změnilo k horšímu v březnu 1942, když Němci začali více využívat letadel i ponorek. 

V červenci 1942 utrpěli spojenci obrovskou ztrátu, když z téměř celého konvoje PQ17, o síle 

35 obchodních lodí, jich dorazilo do cíle pouze 11. Zahynulo 153 námořníků, potopeno bylo 

24 lodí, 297 letadel, 594 tanků, 4246 vozidel a více než 156 000 tun dalšího materiálu, náklad, 

který mohl vybavit pět sovětských divizí.  

Záliv Loch Ewe byl prakticky mimo dolet německých letadel, a tak se tu mohly shromažďovat 

konvoje lodí do SSSR. Obchodní loďstvo sestavovalo konvoj o síle 30-50 lodí obvykle asi tři 

týdny, aby se pak v doprovodu vojenské eskorty vydali na cestu, kterou W. Churchill nazval 

„Nejhorší cesta na světě.“ Od února 1942 odsud vyplulo do Sovětského svazu v 19 konvojích 

481 obchodních lodí a přes 100 válečných plavidel, pro stovky mužů to byla však zároveň jejich 

poslední cesta. Muži z torpédovaných lodích vydrželi ve vodě pouze 2 minuty Nezasažené lodě 

nikoho nezachraňovali, měli zákaz zastavení, aby se tak i oni nestaly terčem pro německá 

letadla a ponorky.  

Čárky na mapě 

ukazují hranice 

doletu německých 

letadel, zatímco 

tečky ukazují trasu 

konvojů. 

Dodávky pomoci 

do SSSR byly 

realizovány cestou 

arktických konvojů, 

dále cestou přes 

Írán a pak také 

Severo-pacifickou 

cestou. Arktické konvoje za druhé světové války odplouvaly z Británie, Islandu a Severní 

Ameriky do severních přístavů Sovětského svazu, především do Archangelsku a Murmansku. 

Od srpna 1941 do května 1945 plulo Severním mořem celkem 78 konvojů pod doprovodem 
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válečných lodí z Británie, Kanady a Spojených států. Na akci se podílelo 1400 obchodních lodí, 

z nichž 87 bylo potopeno.  

Podpora bojujícího Sovětského svazu měla nejen formu vojenských dodávek, ale i 

strategických civilních dodávek. SSSR byl zemí, jejíž průmyslová a potravinářská základna 

byla válkou těžce poškozena, a to již v prvních měsících bojů. Řada továren byla sice 

evakuována a mnoho dalších nově postaveno, ale všechny se soustřeďovaly primárně na výrobu 

zbraní a munice, proto byly civilní dodávky pro SSSR životně důležité. Ačkoli většina 

tankových jednotek Rudé armády byla vybavena tanky sovětské výroby, jejich logistická 

podpora byla poskytována stovkami tisíc amerických kamionů. V roce 1945 pocházela třetina 

logistického vozového parku Rudé armády z USA. 

Jednotlivé prameny se v přesných počtech celkových dodávek do SSSR liší, ale přibližně bylo 

celkové množství zbraní a materiálu následující: více než 400 000 džípů a nákladních 

automobilů; asi 13 000 obrněných vozidel (cca 7000 tanků), cca 400 letadel, 35 000 motocyklů, 

131 633 ks automatických zbraní, 12 997 ks pistolí, 350 000 t výbušnin, 90 nákladních lodí, 15 

417 000 párů vojenských bot, 622 100 tun kolejnic (56,5 % z produkce SSSR), 2000 lokomotiv 

- před válkou měl Sovětský svaz 25 000 lokomotiv (za války vyrobeno jen 446 lokomotiv, z 

toho mezi lety 1942 a 1945 pouze 92). Dále bylo dodáno 11 000 železničních vozů, ale pouze 

v okupovaném území SSSR bylo ztraceno či poškozeno 428 000 vozů. 

Navzdory úsilí německého válečného námořnictva, jakož i krutých podmínek na moři, mezi 

roky 1942 a 1945 konvoje dopravily do SSSR více než čtyři milióny tun potravin a válečného 

materiálu. Přestože byly dodávky velice cenné tak nelze opomenout i jejich politický význam. 

Potvrzovaly odhodlání spojenců stát na straně Sovětského svazu, a kromě toho také toto úsilí 

na sebe vázalo ubývající námořní a letecké síly Německa. Arktické konvoje do SSSR byly 

životně důležité pro obě fronty druhé světové války. Muži v arktických konvojích pomáhali 

udržovat Rudou armádu bojeschopnou na východní frontě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konvoj proplouvající arktickou mlhou v lednu 1945. 

Trasa okolo okupovaného Norska do sovětských přístavů byla obzvláště nebezpečná vzhledem 

k přítomnosti německých letadel, ponorek a válečných lodí, ale také kvůli nesmírně krutým 
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podmínkám, které panovali na moři. Časté mlhy, silné proudy a rozdílné teploty spodních vod 

(teplý Golfský proud oproti Arktickému moři), které znemožňovali využívání radarového 

systému ASDIC na obranu proti německým ponorkám. Plovoucí ledové kry, těžkosti s navigací 

a udržením lodí pospolu v neustále tmě a zimě nebo naopak v letním období, kdy za stálého 

světla byli lodě atakovány torpédy německých ponorek. Plavby severními vodami nebyly 

snadné, protože vody Barentsova moře, stejně jako sousedního Norského moře a Kara moře 

byly známy svými nepředvídatelnými bouřemi. 

 

 

Vzdušná fotografie konvoje UG z roku 1942. 

Lodě v arktickém konvoji se musely plavit 2.400 km od přístavů ve Skotsku nebo na Islandu 

do jejich sovětské destinace. Cesta byla plná nebezpečí. Skutečnou hrozbou byly německé 

ponorky, které hlídkovaly podél trasy a nebezpečí ještě vystupňovalo německé válečné 

námořnictvo a letectvo. Spolu s hrozbami, jejichž příčinou byl člověk, přicházelo i přirozené 

nebezpečí ze strany počasí, vlny o výšce 13 m nebyly neobvyklé. Nicméně, nepříznivé počasí 

bylo také požehnáním pro námořníky konvoje, neboť to znamenalo, že Německé námořní 

loďstvo muselo pracovat ve stejných podmínkách, zatímco ponorkám silné vlnobití 

znemožňovalo přístup k povrchu a odstřel torpédy. 

Nebylo by rozumné podceňovat význam arktických konvojů. Spojenci potřebovali, aby Rudá 

armáda byla na východní frontě co nejsilnější. Předpokládalo se, že v každé etapě vázala na 

východní frontě operace Barbarossa po roce 1941až dvě třetiny Wehrmachtu. Pokud měla 

být na západní frontě operace D-Den úspěšná, tak bylo třeba pokračovat v dodávkách pro 

Rudou armádu. Spojenecká vojska v okupované Francii tak mohla předpokládat menší odpor. 

 Bezprostředně po operaci Barbarossa ztratila Rudá armáda nejen velké množství svých mužů, 

ale i obrovské množství vybavení. Silná sovětská populace dokázala ztráty na lidech doplňovat, 

ale mnohem větší problém byl nedostatek vybavení. Velká část sovětské průmyslové výroby 

byla zaskočena rychlostí německého útoku a nové továrny za Uralem ještě nebyly v provozu. 

Proto SSSR zoufale potřeboval vybavení, a to dodávaly Arktické konvoje. Dříve než se na 

východní frontě objevilo velké množství tanků T-34, používala Rudá armáda britské 

mechanizované vozy a sovětští piloti létali na britských strojích Hawker-Hurricane. Vše, co 
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mohlo být ušetřeno, bylo odesláno do Murmansku a Archangelsku na podporu východní 

fronty. Zaslané potraviny využívali lidé města Leningrad během velmi dlouhého obléhání. 

Arktická trasa byla ze všech cest nejkratší, ale zároveň i nejtěžší, přes kterou pomoc do SSSR 

proudila. Po trase bylo vypraveno 3,964, 000 tun zboží a z toho pouze 7 % bylo ztraceno v 

moři. Toto množství činilo asi 23 % z celkové pomoci SSSR v průběhu války. 
Význam této pomoci byl natolik důležitý pro SSSR, že Stalin trval na tom, aby konvoje 

pokračovali i poté, co se situace na východní frontě začala pro Rudou armádu vyvíjet příznivě 

a sovětský průmysl již dokázal uspokojovat potřeby Rudé armády. Stalin věřil, že 

psychologický význam konvojů pro Rusy je tak silný, že jsou potřebné, a proto se s nimi 

pokračovalo. 

 

Tvrdí se, že hlavní úloha konvojů byla politická, měla potvrdit odhodlání Spojenců pomáhat 

Sovětskému svazu v období, kdy ještě nebyla otevřena druhá fronta. 

 

 

Spojenci: Británie, Sovětský svaz, Kanada, Spojené státy 

a Norsko. 

Ztráty: 87 obchodních lodí, 18 válečných lodí. 

 

Agresor: Německo 

Ztráty: 4 válečné lodě, 30 ponorek 

 

Typický konvoj byl tvořen asi 35 obchodními loděmi 

nesoucími výzbroj a zásoby a doprovodem asi 20 plavidel 

královského námořnictva. Odhaduje se, že arktických 

konvojů se zúčastnilo 66,000 osob. 

Mezi lety 1941 a koncem války bylo uskutečněno 78 cest, 

celkem bylo více než 3 000 obětí.  

 

 

Britský válečný plakát: “Zbraně pro Rusko…Velký konvoj Britských lodí v doprovodu 

sovětských letadel pluje s dodávkou potřebného zboží pro Rudou armádu do přístavu 

v Murmansku.“ 

Robert Blyth, kurátor v Královského muzea v Greenwichu, shrnuje význam misí: "Arktické 

konvoje měly zásadní význam pro udržení Sovětského svazu ve válce. Nedokázali bychom 

provést D-Den bez jejich úsilí“. 

Richard Woodman, námořní historik, říká: "Churchill trval na pomoci Stalinovi, přestože se 

jednalo o obrovský politický hazard. V roce 1941 byla podle Churchillových slov Británie 

“naprosto sama, zoufale sama“. Přesto se rozhodl posílat tanky, letadla, palivo, telegrafní dráty, 

léky a potraviny do právě napadeného Sovětského svazu. Německo okupovalo téměř všechny 

přístupové cesty do SSSR, takže zbývala už jen trasa na sever od Norska. Téměř čtvrtina 

veškeré pomoci poskytnuté Rusku, která činí téměř 4 miliony tun, dorazila pomocí arktických 

konvojů.“  
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Vzpomínky námořníků, obchodního i Královského námořnictva, se vždy vážou na kruté 

podmínky. Muži spali plně oblečeni a nosili záchranné vesty, aby se udrželi v teple. V zimě, 

kdy byla tma 23 - 24 hodin denně, bylo nutné 

odsekávat led z paluby lodí, zatímco děla a kulomety 

bylo třeba každých 30 minut otáčet, aby nezamrzly. 

Kvůli hroznému počasí a obrovským vlnám to byla 

nezapomenutelná zkušenost.  

Posádka válečné lodi odstraňuje námrazu z paluby. 

Na cestě z Rejkaviku do Murmansku, kdy pluly lodě 

pouze 1200 km od severního pólu, bylo při silných 

mrazech na palubě lodi 50-150 tun ledu. 

George Shreeve (křižník HMS Shropshire a křižník HMS Kent):"Nejvíce si pamatuji krutou 

zimu. Měli jsme na lodi tři hlídky, které pátrali po německých letadlech a bitevních lodích, a to 

i v nejhorším počasí. Jednou jsme je šli střídat a oni byli mrtví – zmrzlí na kámen."  

Ralph Beckett (korveta HMS Rhododendron): "Věc, která mě nejvíc vyděsila, byla velikost 

moře. Vlny byly stejně vysoké jako domy a ty menší čluny by se potopily. " 

John Jacob (lehký křižník HMS Diadem):"Šel jsem na moře, protože jsem si myslel, že to 

bude velké dobrodružství, ale po několika dnech, kdy jsme vysekali z paluby a děl tlustý led už 

to nebylo tak moc zábavné. Poté co se vrátila jedna hlídka a sundala svůj vlněný kabát, tak ho 

postavila na podlahu naprosto zmrzlý." 

Fred Reynolds (bitevní loď HMS Anson):"Nejhorší 

bylo vědomí, že někde pod vámi číhaly 

ponorky. Jednou jsem šel přes palubu a došlo k 

obrovskému výbuchu. Viděl jsem sloup kouře a ohně 

a jedna z lodí se začala potápět. Ti chudáci na lodi 

neměli šanci. "  

Jim Osler, námořník obchodního loďstva, se 

účastnil svého prvního arktického konvoje ve věku 

15 let, jako třetí radista. V červenci 1942 byl na 

tankeru Aldersdale, který byl součástí neslavného konvoje PQ17. Jednalo se o operaci, která 

byla popsána jako "vražedný omyl", poté co admiralita poslala naprosto chybnou zprávu. 

Pochybení, které přišlo od zpravodajské služby, mělo za následek rozptýlení konvoje (měl být 

napaden německou válečnou lodí Tirpitz). Lodě byly ponechány samy o sobě, což umožnilo 

Němcům snadné cíle, a mohli si vybírat jednu loď po druhé. "Němci si mysleli, že přišli 

Vánoce," vzpomíná si Osler. Jen 11 z 35 lodí v konvoji se dostalo do Ruska. "Němečtí piloti se 

dostali tak blízko, že jsem viděl jejich tváře."Aldersdale byla bombardována. Teprve když byl 

Osler v záchranném člunu, uvědomil si, že nemá plášť, jen pulovr. Na štěstí byl poslán zpět, 

aby zkontroloval motory pomalu se potápějící lodi, což mu umožnilo přinést si teplý 

kabát. "Vím, že bych bez něho zemřel," řekl. Zachránila ho válečná lodí, která sama byla 

bombardována později. 

Dickie Dykes, poručík královského námořnictva, který přežil 16 neskutečných cest, řekl 

"Představte si, že si vezmete prázdnou plechovku a naplňte ji vodou a vložte ji do mrazničky 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Royal_Navy_during_the_Second_World_War_A15403.jpg
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po dobu tří dnů, pak ji vyjměte a držíte 15 sekund v ruce, vaše prsty zcepení a bolí. Představte 

si však, že byste v této teplotě spadli do moře. Bylo tak chladné, že ztratíte dech a nemůžete 

křičet. Nemůžete přežít." 

Robert Blyth řekl: “Strach z toho, že spadneme přes palubu do mrazivého hrobu, vás nikdy 

neopustil. Žili jsme ve věčném stresu-napadení ponorkou, bombardéry a bitevníky. K tomu 

přidejte hrůzu z mrazivé vody a dostanete stav, ve kterém jsme žili po celou dobu. Led často 

nutil lodě plout poblíž norského pobřeží, 

což bylo ve snadném dosahu německých 

bombardérů. Po 3 týdny jsme nesundávali 

kabát ani jsme se nemyli, měli jsme kbelík 

s vodou; na lodi bylo stále ticho ani rádio, 

nic, vše se dělalo naprosto potichu. Bylo 

slyšet pouze zvuky moře.“  

Známý citát ke 2. světové válce: “Všechny 

ty hloupé řeči o pokroku vědy a techniky 

mě nechávají chladným. Raději mír a 

zaostalou vědu.“ 

W.W.2 - Arctic Convoys to The Soviet Union  (2. světová válka Arktické 

konvoje do SSSR) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NSvUhq7gXbI 

 

 

Na počest všem, kteří sloužili v Arktických konvojích 1941-

45. 

Hudba „Rudé plavby při západu slunka“- Big Joe Turner 

 

 

 

Z komentářů na YouTube: 

• Bratr mého dědečka sloužil na obchodní lodi jako hlavní technik. V průběhu války se plavil 

v několika konvojích do Murmansku a Archangelsku a byl třikrát torpédován. Ve válce ztratil 

většinu svých přátel. Ruským lidem vyjadřuje velký respekt za oběti, které ve 2. světové válce 

přinesli. 

https://www.youtube.com/watch?v=NSvUhq7gXbI
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Royal Navy Arctic Convoys (Královské námořnictvo v službě 

Arktických konvojů) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ohd5m-0jQwM 

 

 

 

Arktické konvoje. Děsná cesta 

peklem. Věnováno všem, kteří se 

zúčastnili konvojů, a jejich 

rodinám. Zapomenutí hrdinové… 

 

World of Warships Naval Legends: Arctic Convoys Part 1 and 2  
Svět válečných lodí: Arktické konvoje část 1. a část 2. Přehledný dokument s 

českými titulky. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-lQc_vyfyOs 

Komentáře na YouTube 

• Moc děkuji za tento úžasný dokument námořních legend. Děkuji také za účast 

válečných veteránů, kteří se zúčastnili misí v Arktických konvojích. Nemohu jim 

dostatečně poděkovat za osvobození od nacistických tyranů za 2. světové války. Toto 

video na mne silně citově zapůsobilo. Ještě jednou děkuji! 

• Stateční námořníci, všichni, bez ohledu na národnost. Úcta všem.  

https://www.youtube.com/watch?v=ohd5m-0jQwM
https://www.youtube.com/watch?v=-lQc_vyfyOs
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1942 Allied Convoy Across the Atlantic (Spojenecké konvoje přes 

Atlantic) 
https://www.youtube.com/watch?v=14Y9g15yLCI 

 

Bez komentáře. 

Neskutečně silný zážitek. 

 

 

 

 

The Russian Convoys (Ruské konvoje) 
https://www.youtube.com/watch?v=i3TGgrftRtM 

Školní projekt vnučky veterána Severoatlantické flotily Stanley McKessocka.  

    

Můj děda byl povolán do armády, když mu bylo 18. Po přijímači byl 

poslán k námořnictvu, kde sloužil jako střelec na lodích, které 

doprovázely lodě s dodávkami do Ruska. Se svou první lodí se 

potopil, zahynula polovina posádky. On se zachránil jenom proto, že 

byl na palubě, právě si vyměnil směnu a všichni kteří byli v podpalubí 

zemřeli. I jeho druhá loď byla potopena a když byl ve vodě, tak kolem 

něho byli miny. Muži neustále sledovali moře a pátrali po ponorkách 

a letadlech. Mnoho lodí a lidských životů bylo zničeno! Děda 

popisoval arktické konvoje do Ruska jako „sebevražedné mise“. 

 

Keith Dyble pomocný střelec, řekl v roce 2006: „Náhle jsem slyšel 

výbuch a viděl, jak se nákladní loď začíná rychle potápět. Musel jsem 

se dívat na muže v moři a poslouchat, jak křičí a prosí nás o záchranu, 

aly my jsme jim nemohli pomoci. Sami bychom se stali snadným 

cílem, bylo to srdcervoucí. Lidé nemají představu, co jsme museli 

podstoupit a hodně z toho se nikdo nedoví, protože je to příliš strašné.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=14Y9g15yLCI
https://www.youtube.com/watch?v=i3TGgrftRtM
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Samozřejmě, že při své návštěvě Loch Ewe v roce 1975 jsem ani netušil, co vše se tam odehrálo. 

Umožnil mi to až internet v roce 2019. Ale již dříve, především díky BBC Radio 4, jsem slyšel o tom, 

jak civilní námořníci obchodního loďstva zůstávali ve stínu svých kolegů z Královského válečného 

námořnictva. Jejich služba však byla neméně těžká. Ti z nich, kteří přežili útrapy a nástrahy válečného 

dění a severních moří to většinou odnesli zničeným zdravím.  

 

Dodávky potravin z nákladních lodí putovali také do obleženého Leningradu, z toho důvodu si myslím, 

že Symfonie č.7 v C major, „Leningrad“ od Dimitrije Šostakoviče patří i námořníkům z Arktických 

konvojů. Nehledě na to, že celou řadu hudebních partií lze celkem snadno spojovat i s děním v severních 

mořích. 

 

Dimitrij Šostakovič: Symfonie #7 v C 

Major, "Leningrad", Op.60-I Allegretto 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C8M136tvPqA 

Gennadij Rožděstvenskij, Symfonický orchestr SSSR Ministerstva kultury. 

 

Komentáře na YouTube: 

• Symfonie byla napsána a přednesena v obklíčeném Leningradu. Když lidé umírali 

hlady, Bravo Bravo!! Děkuji 

• Nádherná hudba na počest obrovských obětí za svobodu. 

• Dimitrij Šostakovič napsal ve svých vzpomínkách, že „Stalin byl stejný zločinec jako 

Hitler.“ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C8M136tvPqA
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4. Texty k písním  
 

The Skye boat song  

 

 

 

Zpívají The Corries – jedna z nejlepších 

skotských lidových skupina 60 let. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1CTxa-FuKc   

 

Speed bonnie boat like a bird on the wing   Rychleji milá lodičko jako ptáček na křídle 

Onward the sailors cry    Vpřed volají námořníci  

Carry the lad that´s born to be king   Odnes chlapce narozeného být králem 

Over the sea to Skye     Přes moře na Skye 

Loud the winds howl, loud the waves roar,  Nahlas skučí vítr, nahlas burácí vlnobití 

Thunderclouds rend the air    Bouřkové mraky rvou se oblohou 

Baffeled our foes stand by the shore,  Na břehu váhá náš nepřítel 

Follow they will not dare.    Neodváží se pokračovat 

Speed bonnie boat like a bird on the wing   Rychleji milá lodičko jako ptáček na křídle 

Onward the sailors cry    Vpřed volají námořníci  

Carry the lad that´s born to be King   Odnes chlapce narozeného být králem 

Over the sea to Skye.     Přes moře na Skye 

Many´s the lad fought on that day,   Mnoho chlapců bojovalo toho dne 

Well the claymore could wield   Skotským mečem dobře vládli 

When the night came, silently lay   S příchodem noci, tiše leželi 

Dead in Culloden´s field.    Mrtví ve stráni Culloden 

Speed bonnie boat like a bird on a wing  Rychleji milá lodičko jako ptáček na křídle 

Onward the sailors cry    Vpřed volají námořníci  

Carry the lad that´s born to be king   Odnes chlapce narozeného být králem 

Over the sea to the Sky.     Přes moře na Skye 

Though the waves heave, soft shall he sleep I přes velké vlny, měkce bude spát 

Ocean´s the Royal bed    Oceán je královské lože 

Rocked in the deep, Flora will keep   Ukolébán v hloubce, květena  

Watch by your weary head.    na stráži u tvé unavené hlavy 

https://www.youtube.com/watch?v=n1CTxa-FuKc
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Speed bonnie boat like a bird on a wing  Rychleji milá lodičko jako ptáček na křídle 

Onward the sailors cry    Vpřed volají námořníci 

Carry the lad that´s born to be king   Odnes chlapce narozeného být králem 

Over the sea to the Skye.    Přes moře na Skye 

  

Chybějící verš: 

Burned are our homes, exile and death  Vypálené jsou naše domovy, exil a smrt 

Scatter the loyal men     Rozprášeni věrní muži 

Get your sward cool in the sheath   Připrav svůj meč ostrý v pochvě 

Charlie will come again.    Charlie opět přijde 

Speed bonnie boat like a bird on a wing  Rychleji milá lodičko jako ptáček na křídle 

Onward the sailors cry    Vřed volají námořníci 

Carry the lad that´s born to be king   Odnes chlapce narozeného být králem 

Over the sea to the Skye.    Přes moře na Skye 

 

 

 

 Wild Mountain Thyme  

 

 

Zpívá vynikající australská zpěvačka 

keltské hudby Sarah Calderwood. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_G9VEvEx1Bc 

O the summer time is coming,    Ach letní čas přichází 

And the tress are sweetly blooming,   A stromy sladce kvetou 

And the wild mountain thyme,    A divoký horský tymián 

Grows around the blooming heather   Roste okolo vřesu  

Will you go lassie, go?     Půjdeš děvče, půjdeš?    

And we´ll all go together    A půjdeme spolu 

To plug wild mountain thyme,    Trhat horský tymián 

All around the blooming heather   Okolo kvetoucího vřesu 

Will you go, lassie, go?     Půjdeš děvče, půjdeš? 

I will build my love a tower,    Postavím své lásce  

By yon cool crystal fountain,    U oné chladné průzračné fontány 

And around I will pile,     A okolo vystavím 

All the wild flowers of the mountain   Všechny květy hory 

Will you go, lassie, go?     Půjdeš děvče, půjdeš? 

https://www.youtube.com/watch?v=_G9VEvEx1Bc
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And we´ll all go together    A půjdeme spolu 

To plug wild mountain thyme,    Trhat horský tymián 

All around the blooming heather   Okolo kvetoucího vřesu 

Will you go, lassie, go?     Půjdeš děvče, půjdeš? 

I will range through the wild,    Budu procházet divočinou 

And the deep glens so dreary    Hlubokými ponurými roklemi 

And return with the spoils    A vrátím se s kořistí 

To the bower o´ my dearie,    K úkrytu mé milé 

Will you go, lassie, go?      Půjdeš děvče, půjdeš? 

 

And we´ll all go together    A půjdeme spolu 

To plug wild mountain thyme,    Trhat horský tymián 

All around the blooming heather   Okolo kvetoucího vřesu 

Will you go, lassie, go?     Půjdeš děvče, půjdeš? 

If my true love she´ll not come    Nepůjde-li moje skutečná láska 

Then I´ll surely find another    Tak jistě najdu jinou 

To plug wild mountain thyme,    Trhat horský tymián 

All around the blooming heather   Okolo kvetoucího vřesu 

Will you go, lassie, go?     Půjdeš děvče, půjdeš? 

 

 

5. Pohled domů 

              
28-8-75 

Nazdar táto, 

Pozdrav z mé dovolené ve Skotsku Ti zasílá Pepik. Prší každý den, takže stanování je „mokrá 

záležitost.“ Dnes jsem spal v typickém skotském domě, kde nabízejí ubytování pro cestovatele 

„B+B“. 

 

Rozhodl jsem zařadit i pohlednici, kterou jsem napsal tátovi, protože je tam jedna podstatná 

informace a sice „Prší každý den…“. 

Několikrát jsem to sice lehce naznačil, např. když popisuji opravu píchlého kola a pod flek se 

mi dostala voda, nebo že jsem večer šel do restaurace na večeři (i přesto, že jsem měl svou 

výbavu k vaření), ale asi pršelo často. Jízda na kole v dešti určitě nebyla nic příjemného, pro 

mladého kluka to však zřejmě nebyl problém. Drsné klimatické podmínky ke Skotsku prostě 

patří. 


