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Nie je veľa Slovákov, ktorí na jachte oboplávali Zem... Zhodou okolností jeden  
z nich patrí do našej horolezeckej komunity. Ponúkame rozprávanie Vlada Porvazníka 

o športe, ktorý intenzitou zážitkov a množstvom adrenalínu nijako nezaostáva  
za dobrodružstvami prežitými v horách.

Vždy som sa považoval za horolezca. 
Dokonca aj keď som sa nedotkol skaly 
12 rokov, ten vnútorný pocit ostal. Za 

návrat k lezeniu vďačím Stenlymu Zelenské-
mu. Tak dlho do mňa hučal, až som začal 
trénovať. Zanedlho prišli Dolomity. Keď ma 
lanáril do Yosemitov skúsiť vyliezť na El Ca-
pitan, bolo to ako keby ma volal do vesmíru. 
Odvtedy uplynulo šesť rokov a ja som zažil tri 
nádherné výjazdy do Yosemitov so Stenlym, 
nestarnúcim Igorom Kollerom, Olegom Fe-
čaninom a Ivom Spillerom. 

Nikdy som nebol jachtár. Ešte v roku 2000 
som zo stanu v kempingu v Chorvátsku po-
zoroval zakotvené plachetnice a bral som ich 
ako „autá“ v kempe. O tri roky neskôr som 
netušil, že Jadranské more mi začne byť malé. 
Do roku 2007 som nevedel a ani ma nezau-
jímalo, ako fúkajú vetry a ako sa s nimi plaví 
po oceáne. Stredozemné more som považo-
val za taký obrovský jachtársky revír, že tam 

mám naveky čo robiť. Až kým som sa v roku 
2008 nerozhodol skúsiť preplávať Atlantik. 
To bolo pred šiestimi rokmi. Za tých 6 úžas-
ných rokov som šesťkrát preplával Atlantický 
oceán a oboplával svet. 

Vo februári 1983 som spolu s  Jožkom No-
votným a Tónom Križom liezol v talianskych 
Dolomitoch severozápadnú stenu Civetty. Po-
byt v stene trval sedem dní a bol to môj najväč-
ší zážitok a najlepší horolezecký výkon v mojej 
kariére. Niet sa čo diviť, že 11-metrová pla-
chetnica, s ktorou som sa prvýkrát plavil do Ka-
ribiku a späť sa volala Civetta a jej následníčka 
je 14-metrová Civetta 2. 

Opäť to bol Stenly, ktorý bol v posádke prvej 
plavby cez Atlantický oceán. Ten chalan sa 
dá nahovoriť na každú volovinu. Bol pri tom, 
keď sme po 26 dňoch na oceáne doplávali na 
karibský ostrov Svätá Lucia. Spolu sme videli 
modré zástavy na sťažňoch plachetníc uvia-
zaných v maríne vedľa nás, ktoré mali zane-
dlho vyplávať na spoločnú plavbu okolo sveta. 
Vo mne sa prebudila zvedavosť a ani som si 
neuvedomil, že ma osud privial k ďalšiemu 
stupienku mojej jachtárskej kariéry a ja som 
sa rozhodol na neho vystúpiť. 

A tak 1. októbra 2013 sme s mojou prvou 
posádkou vyplávali z talianskeho S. Giorgio 
di Nogaro neďaleko Terstu. Plachtili sme 
naprieč Stredozemným morom a Gibraltár-
skou úžinou do Karibiku, kde bol v januári 
2014 spoločný štart 21 lodí, ktoré obopláva-
li svet. Pokračovali sme cez Karibské more 
a Panamský kanál do Pacifiku, cez Torresovu 
úžinu, kde sme vstúpili do obávaného Indic-
kého oceánu, oboplávali Mys dobrej nádeje 
a  Južným Atlantikom naspäť do Karibiku, 
ktorý sme opustili pred 15 mesiacmi. 

Posádka bola niekoľkokrát prestriedaná 
a po poslednej výmene sme Severným At-
lantickým oceánom plachtili cez Azorské 
ostrovy do Gibraltaru, kde moja loď teraz 
naberá dych. Počas plavby loď absolvovala 
vyše 37 000 námorných míľ, z  toho okolo 
sveta 25 000. Prešli sme cez rovník na južnú 
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pologuľu a po 13 mesiacoch opäť cez rovník, 
tentokrát na sever. Vystrelili sme raketu na 
počesť prekročenia 180. poludníka, keď sme 
omladli o jeden deň.

Plavba okolo sveta sa nedá opísať v  jed-
nom článku a ani sa o  to nepokúšam. Plá-
vali sme jarným nestálym Stredozemným 
morom. Videli sme opice na Gibraltárskej 
skale, Kanárske ostrovy, Karibik a palmové 
ostrovy „San Blas“ so svojimi čistými pláža-
mi s bielym pieskom. Žasli sme nad logis-
tikou Panamského kanála. Boli sme rozča-
rovaní nad úradníckou korupciou a súčasne 
nádhernou prírodou Galapágov. Učarovala 
nám Francúzka Polynézia od Markézov cez 
atoly Tuamotu, Tahiti, Raiatea a Bora Bora. 
Nádherný a divoký Suwarov na Cookových 
ostrovoch, prívetivá Tonga a  Fidži i  málo 
civilizovaný ostrov Tana na Vanuatu-Nové 
Hebridy, ktoré tak nešťastne zdevastoval ne-
dávny hurikán. Hlboký dojem na mňa uro-
bila Austrália so svojou nedotknutou kora-
lovou bariérou a neodmysliteľnými svedkami 
praveku, krokodílmi. Videli sme Bali v Indo-
nézii, atol Kokosového ostrova, preľudnený 
Mauricius a európsky Reunion. Mys dobrej 
nádeje v Južnej Afrike, Napoleonov posled-
ný príbytok na Svätej Helene a Brazíliu plnú 
protikladov, odkiaľ sme prišli „domov“ do 
Karibiku. Po mesačnej pauze a mojej krátkej 

návšteve doma, keď sa vydávala Janka, moja 
mladšia dcéra, to bola plavba do Európy.

Na každom mieste sa čosi udialo, každý pre-
sun bol niečím odlišný. Som rád, že som si 
písal denník, ktorý som zverejňoval na svojej 
stránke. Takže keď ho teraz v kľude čítam, 
myslím si, že najväčšia pohoda bola na ato-
loch a ostrovoch vo Francúzkej Polynézii a na 
Tonge. Najdrsnejšia bola plavba v Indickom 
oceáne pod Madagaskarom, najväčšie nebez-
pečie na nás číhalo paradoxne nie na mori, 
ale v preľudnených mestách Brazílie. Spôsob 
života v tieni činnej sopky Yasur na ostrove 
Tana vo Vanuatu, ktoré sa nachádza na sú-
ostroví Nové Hebridy, bol až na rifle a tričká 
veľmi podobný tomu pred niekoľko sto rok-
mi. V Južnej Afrike sme videli predátorov na 
súši aj na mori. No a najväčšmi ma ohromila 
koralová bariéra v Austrálii. 

Pobyt na kotve na atoloch francúzkej Poly-
nézie bol plný pohody a oddychu. Dalo sa žiť 
z rýb, čo sme si nachytali. Plávali sme v spo-
ločnosti koralových žralokov. Potomkovia 
Polynézanov žijúci na ostrovoch sú priateľskí, 
cítili sme sa bezpečne. Dni ubiehali ranným 
behom, plávaním v priezračnej vode, vare-
ním, klábosením, čítaním a údržbou. 

Tonga bola o to lepšia, že zalesnené ostrovy 
tak trochu pripomínali Chorvátsko. Kotviš-
tia skvelé, a  oproti Polynézii bolo citeľne 

chladnejšie. Obyvatelia, podobne na Ostro-
voch v Polynézii, keď nie sú tuční, tak aspoň 
dobre živení. Majú všetko. Kokosy, zemiaky, 
ryžu, ovocie aj zeleninu. Nie je núdza o doby-
tok. Raz počas bicyklovania som oslobodzo-
val kravu zamotanú do lana, na ktorom bola 
uviazaná. Skúste tomu hovädu vysvetliť, že 
má zdvihnúť pravé kopyto, cúvnuť, otočiť sa 
doľava a obísť strom. Ľudí na Tonge živí more 
preplnené tuniakmi. No a toľko svíň pobehu-
júcich voľne po dedinách, pasúc sa všade, ba aj 
v mori pri odlive, som nikde inde nevidel. Na 
jednom kotvišti sme si kúpili prasa. Domáci 
ho zaklali, v mori zbavili vnútorností, napich-
li na rošt, dali na oheň a bolo. A ak by náho-
dou mali byť hladní, jedia aj psov. Na Tonge 
sme sa motali 25 dní, kým neprišiel Jano Zeli-
na, syn Paľa, s ktorým sme kedysi občas liezli. 

Plavba v Indickom oceáne bola o triedu ťaž-
šia ako inde. Vlny až z Antarktídy sa mie-
šali s lokálnymi a spôsobovali pekný chaos. 
K  tomu meniaci sa vietor, silou a  smerom, 
chvalabohu bočný, zadobočný a zadný spôso-
boval, nevypočítateľnosť pohybu lode... A tak 
16 dní z Kokosového ostrova na Mauricius 
sme sa pekne rozhojdaní pohybovali po lodi 
stále držiac sa čohosi.

 
Korunkou bola plavba pod Madagaskarom 
do Južnej Afriky z  Maurícia. Očakávali 

Plavba okolo sveta
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sme veternú smršť, boli sme pripravení. Ale 
rýchlosť, s akou udrela, nám vyrazila dych. 
V priebehu sekundy rýchlosť vetra z 15 uzlov 
na 50, teda takmer 100 km/h a nám chvíľu 
trvalo, kým sme to celé zastabilizovali. Vietor 
trval 30 hodín a nám neostalo nič iné, ako sa 
s ním voziť, aj keď to šlo dosť mimo kurzu. 
K tomu prirátam ďalšie dve, aj keď nie tak 
silné búrky v nasledujúcich dňoch. Prasklo 
čerpadlo fekálnej nádrže, takže som sa dve 
hodiny venoval odbornej práci pri čistení 
spodku lode a  dvakrát zhasol motor, kedy 
sme proti vetru motorovali, aby sme sa do-
stali do prístavu pred ďalšou smršťou. Bolo 
toho až-až. Zlyhanie motora spôsobilo zne-
čistené palivo a vždy pomohla výmena filtrov. 
Môj pulz vyskočil pri tom na dobrých 160 
za minútu, tlak radšej nehádam. Po pristáti 
v Richards Bay v Južnej Afrike som si hľadal 
miesto, kde ma nikto nevidí. Potreboval som 
byť sám, pocity boli prisilné. 

Brazília bola pre mňa sklamaním. Asi pre-
to, že sme boli iba v mestách. Obrovské so-
ciálne rozdiely a dlhotrvajúca kríza sú dôvo-
dom vysokej kriminality. Či už v Salvadore, 
v Recife alebo vo Fortalezze, všade to bolo 
to isté. Pohybovali sme sa iba taxíkmi. Pri 
prihlasovaní vo Fortalezze nám úradník po-
vedal, aby sme nešli po ulici ani 100 met-
rov. Určite by nás lúpežne prepadli. Vždy sme 
mali so sebou len málo peňazí, žiadne mobily, 
aby sme nemali oduté vrecká a na identifiko-
vanie kópiu pasu. Našich španielskych pria-
teľov zo susednej lode hneď v prvých dňoch 
prepadli s nožmi a olúpili. Do davu zapadol 
hádam iba Stenly, ktorý svojím vzhľadom lá-
kal gejov a predavačov hašišu. Nádherným 
zážitkom bol karneval v Salvadore, ale ani 
ten sa v závere neobišiel bez incidentu, keď 
sa nás dvaja mladíci na motorke pokúsili pre-
kvapiť a okradnúť.

Výzvou bola plavba okolo Mysu dobrej 
nádeje. Kombinácia nestáleho počasia, ktoré 
každé tri až päť dní udrelo silnými juhozá-
padnými vetrami a prúdov tečúcich rýchlos-
ťou päť uzlov opačným smerom podnecovala 
vznik vražedných vĺn. Pri „ideálnych pod-
mienkach“ môžu byť vysoké vyše 20 met-
rov. Presúvali sme sa „prískokmi“ z prístavu 
do prístavu vždy, keď skončilo zlé počasie. 
To nám umožnilo trojdňový pobyt na safa-
ri. Bola to nádhera. V otvorenom aute sme 
sledovali niekoľko metrov vzdialených pre-
dátorov. Zážitok umocnil pobyt v klietke pod 
vodou s bielym žralokom, ktorý ženúc sa za 
návnadou nestihol vybrať zákrutu a  nara-
zil do našich mreží. On nevie cúvať, a tak sa 
chvíľu tlačil na klietku zametajúc chvostom 
a mávajúc s nami. Ani som si neuvedomil, 
že sa to všetko deje vo vzdialenosti mojej vy-
stretej ruky, bol som zaneprázdnený fotením. 
Aký rozdiel oproti voľnému šnorchlovaniu 
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pod hladinou vedľa 12-metrového veľrybie-
ho žraloka na Svätej Helene.

Najväčšia šupa pre mňa bola Veľká ko-
ralová bariéra. Niekoľko dňová 700-míľová 
plavba popri východnom pobreží Austrálie 
s južným vetrom so silou 30 uzlov, pre nás 
ideálne zozadu, bola plná dynamiky. V pla-
vebnom kanáli širokom niekoľko míľ, niekde 
ale iba niekoľko sto metrov, sme si to valili na 
sever prehadzujúc kosatku zo strany na stra-
nu križujúc kanál, vyhýbajúc sa občasným 
útesom a nákladným lodiam. Nevyhli sme 
sa nočným plavbám, vtedy sme sa nevyspali. 
Keď to podmienky dovolili, noc sme strávi-
li na kotve. Raz sme dobré kryté kotvisko 
míňali krátko poobede. Chceli sme využiť 
deň, a tak sme pokračovali. Ďalšie dve mož-
nosti na spánok sa ukázali nereálne. Vietor 
bol taký silný, že sa kotviť nedalo. Už som sa 
zmieroval s myšlienkou na ďalšiu prebdenú 
noc, keď som v sprievodcovi našiel málo od-
porúčanú možnosť uviazať sa na drevených 
koloch v ústí rieky. Stihli sme to za šera a na-
ozaj tam tie koly boli. V závetrí, bezpečne 
uviazaní sme varili fazuľovú. Vyšiel mesiac, 
pokojná voda a ticho ma naplnili pohodou 
a spokojnosťou. Ráno odpočinutý a vyspa-
tý som vyšiel na palubu poobzerať sa. Vedľa 
lode plával krokodíl. 

Nebola to iba divoká, úžasná a nedotknutá 
príroda, čo ma fascinovala. Míňali sme mies-
ta plné histórie. Na tomto pobreží pristáli 
prví osadníci z Európy, trestanci, ktorých sa 
zbavila britská ríša ,aby uvoľnila preplnené 
väznice. Pred 250 rokmi sa tu plavil kapitán 
Cook na lodi Endeavour pri svojej prvej plav-
be okolo sveta, keď objavil Austráliu. Plávali 
sme okolo koralového útesu, do ktorého na-
razil a  jeho loď sa takmer potopila. Kotvili 
sme v ústi „Escape River“, rieky plnej kro-
kodílov, kde bol v roku 1789 kapitán Bligh 
zbavený velenia po vzbure na lodi Bounty. Po 
3000-míľovej plavbe v otvorenom člne s 18 
vernými členmi posádky zabil v súboji lodné-
ho stolára, ktorý ho chcel nahradiť vo velení 
ich malého člna. 

Niekoľko hodín po odplávaní z Escape Ri-
ver sme preplávali okolo „Cape York“, najse-
vernejšieho cípu Austrálie južne od Torreso-
vej úžiny. Za nami ostal Pacifik a pred nami 
čakal Indický oceán. Hranicu nebolo vidieť, 
ale pocity boli ako keď sme za socializmu 
prešli železnú oponu. 

Počas plavby sa na palube Civetty 2 pre-
striedala kopa ľudí. Nechýbali ani horolezci. 
Jožko Novotný, ktorý bol v severnej stene Ci-
vetty pri jej zimnom prelezení v roku 1983. 
Lubo Šoltýs, ktorému sa tak zapáčilo, že bol 
tri razy. Môj brat Džonky zrastený s wind-
surfom, ale knokautovaný morskou choro-
bou. Tibor Jánoš žijúci v Austrálii. Oceán-
skeho jachtingu chtivý Peťo Kincel s Martou. 
No a  samozrejme pohodový Stenly Zelen-
ský. A ako by som mohol zabudnúť na Janku, 
mladšiu dcéru, ktorá preplávala Atlantický 
oceán? Patrí sa spomenúť aj Miša Porvazní-
ka a Jana Zelinu, synov Jana a Paľa.

Konflikty v posádke neboli. Ani s Talia-
nom Marcom ani s Francúzom Erikom ale-
bo s kentuckým Jackom, skvelým človekom. 
Výborná spolupráca bola so skvelým jachtá-
rom Ferom Lintnerom a skromným Ľubom 
Nedbalom. Najlepšie som sa ale cítil s horo-
lezcami. Bolo to bezprostrednejšie. Neviem, 

či to bolo tým, že oni viac vedeli chápať môj 
špecifický zmysel pre humor. Alebo to bola 
vyššia miera vzájomnej tolerancie. Alebo nás 
možno spájala pomyslená čiara spomienok 
tak veľmi podobných a so spoločným meno-
vateľom hory. 

Keď som začínal s jachtingom, netušil som, 
kam to až zájde. Napriek odlišnosti obidvoch 
športov som si uvedomil, že jachting je ho-
rolezectvu veľmi podobný. Viem, že pláva-
nie s vetrom a lezenie na skale je neporov-
nateľné. Ale pre mňa pocitovo áno. Hory aj 
oceán sú živly, kde sme odkázaní iba na seba 
a často nemôžeme počítať s pomocou zvonka. 
Ak sa čosi domrví, musíme si s tým poradiť 
sami. Poznáte ten pocit pred nastúpením do 
steny, na ktorú ste sa dlho pripravovali? Keď 
už chcete byť v tom, keď už čakanie unavu-
je? To a keď sme už konečne v „akcii“. Ten 
pocit vnútorného napätia, neustáleho strehu 
je rovnaký. Pamätám si na ten mráz, čo mi 
behal po chrbte pri dunení a blýskaní sa nad 
Half Domom, keď sme so Stenlym a Igorom 
boli tretí deň na El Cape v Yosemitoch lezúc 
Triple Direct. Niežeby to bývalo často, ale 
keď sa to pritrafí, rovnaký mráz cítim aj na 
mori.

Podobne ako pri dlhšom pobyte v stene aj 
na plavbe som uprostred prírody. Vtedy mám 
pocit, že žijem naplno. A to ma uspokojuje. 
Som rád niekde, hocikde pod holým nebom, 
užívajúc si okolie, situáciu a priateľov. Je to 
ten reálny svet, nie virtuálny. Šťastie a vnú-
torný mier vo mne na vrchole El Capitana či 
Half Domu bolo to isté ako po pristáti v Juž-
nej Afrike, po preplávaní Atlantiku či ukon-
čení plavby okolo sveta. 

Fotografia nikdy úplne nevystihne expo-
zíciu v stene alebo výšku vlny dobiehajúcej 
loď. A čitateľ nedokáže prežiť tie isté pocity 
ako pisateľ. Ale je dobré mať možnosť o svoje 
zážitky sa podeliť. 

Trasa plavby
Sem by sme mohli dat nejaku legendu, co ktora farba je a napr. v akom termine bola uplavana...


