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Francouzský spisovatel Alexandre Dumas ostrov 
Montecristo navštívil v roce 1842 a vybral si ho jako 
dějiště svého slavného románu Hrabě Monte Christo.  
 
My navštívili Kristův ostrov v roce 2008 jako dějiště 
slavného potopení miniaturních slunečních hodin do 
hlubin Tyrhénského moře. 
 

 



 
Když jsme v roce 2008 podnikli plavbu jachtou Princess 
Josefa Dvorského z italského Piombine na španělskou 
Mallorcu, přes Korziku a Sardinii, řekli jsme si, že je 
nutno plavbu osvěžit nějakou taškařicí. A co jiného 
napadne lidičky, jimž jsou sluneční hodiny nejen 
chlebem, ale hlavně potěšením, než je šířit do světa.  
 
Protože první podmořské sluneční hodiny instalované 
v Africe u ostrova Siyul Kebira by jistě rády kolegu, 
padl nápad na Dumaseho ostrov s nádherným jménem 
Isola Montecristo. Prostě potopit do jeho hlubin další 
hodinářský kousek.  
 
Montecristo je od přístavu Piombine asi 70 km JJZ 
vzdušnou čarou. Po obeplutí poviné Elby je to 100 km 
pohodové plavby, rušené jen velkým lodním provozem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Malilinkaté hodiny od eperta na mosazné miniatury p. 
Musila jsou připraveny k ponoru do hloubky 18 m. 



 

V 18 metrech je to již se světlem špatné. Ale nakonec se 
nenápadné, vhodné a zbytkově prosvícené místo našlo. 

Obří Muréna se stala ochotným podmořským hlídačem. 
 



 
A tak jsme si dosyta zablbnuli, rozloučili se s kluky 
potápěčskými, kteří se již chystali na návrat domů a 
následující den pod plnými plachtami nasadili kurs 
geradeaus nach Mallorca.  
Byla to staršidelná cesta, kdy nás bouře ztraceně 
podusila, kdy jsme přišli o motor a vysílačku, kdy do 
Francie pod Ruskou vlajkou jsme připluli a kdy i tu 
poslední noc v Palmě jsme se z kotvy utrhnou museli…     

Princezna u benzínové pumpy v Palmě. 

Nashledanou při další lumpárně. Vaši hodináři Alena  
a Petr Weissovi, Puerto de Soller. 
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