
 
První podmořské sluneční hodiny v rudém moři ! 

   First undersea sundial in the blue waters of the Red Sea ! 
 MADE IN CZECH REPUBLIC 

Princess a slunce 

Možná se potápíte už dlouho, ale napadlo vás někdy, že na 
svých cestách podmořským světem zjistíte přesný čas jinak, 
než ze svého potápěčského computeru? Ano, sluneční hodiny 
pod mořem už jsou, jako jeden z projektů na plavbách české 
námořní lodi PRINCESS v Rudém moři.     www.hela.cz 

  

Petr WEISS (1963) a Josef DVORSKÝ (1971) je pozoruhodné 
spojenectví profesionálního výrobce slunečních hodin a 
jachtaře, potápěče a ostříleného pardála moří a oceánů. 
Podařilo se jim prastarou cestou pod plachtami dovést do 
Afriky podmořské sluneční hodiny. Leží v korálech v 
hloubce 5 m u potápěčům známého ostrůvku Siyul Kebira.  



 

Jsou to první podmořské a 
plně funkční sluneční 
hodiny na světě! První 
myšlenka na podmořské 
hodiny je přitom značně 
stará. Petra to napadlo na 
jachtě Achát na Baltu v 
roce 1988. Další obrysy 
přinesla návštěva na 
lodích Polárka a Victoria 
Rudy Kreutschneidera.  

 
Právě na Polárku měl Petr Weiss políčeno, ale byla to 

nakonec nádherná jachta 
PRINCESS Pepy Dvorského, 
která se nezvratně zapíše 
do dějin slunečních hodin.  

Plavba byla zahájena z 
řeckého ostrova Rhodos 
přes Středozemní moře, 
Suezský průplav, Rudé moře 
až k ostrovu Siyul 
Kebira. Trvala 6 dní. 

 -------------------------------------------------  

- Posádka (zleva) : 
 

- Josef Dvorský 
- Eva Bendová 

 - Michal Benda 
- Petr Weiss 
- Jíří Vaněk 
- Helena Hrivňáková 

 



 

20.10.2007 Námořní jeřáb položil naši čerstvě natřenou  
krásku - jachtu Princess do modré vody Egejského moře. 

Potraviny byly pečlivě srovnány v útrobách lodi. Ale ani 
sklenka Metaxy ulitá v duchu prastaré námořní tradice 
Neptunovi nestačila, abychom mohli hned vyplout. Oblohu 
zahalily černé mraky. Stále sílící jihovýchodní vítr  
a zvedající se vlny nevěstili nic dobrého. V noci vítr 
ještě zesílil na poctivých 7-8 Bf.  

21.10.2007 Nevypluli jsme pro několik dosud nedořešených 
problémů. Zdržení nás Bohužel, připravilo o dobré počasí.    

22.10.2007 Držíme hlídky u kotvy, přestože je počasí ještě  
v dopoledních hodinách obstojné (vítr 4-5 Bf SE). 
Dostáváme rádiem další varování, že příští bouře, která 
zasáhne Rhodos, bude ještě mnohem ničivější. Marina je 
beznadějně přeplněná. Princezna zůstává sama ve zcela 
vyklizeném novém přístavu, ale je otázka, jestli by nebylo 
lépe na volném moři. K těžké kotvě a 50metrům řetězu jsme 
natahali další čtyři téměř 50metrová lana. Ve večerních 
hodinách se zastavuje letecká a trajektová doprava. Velké 
obchodní lodi se snaží držet na motoru v závětří ostrova. 
Vlny se divoce tříští o přístavní hráz a v pravidelných 
intervalech se voda přelévá přes min. 6metrovou zeď. 
Princezna se halí závojem tříště z vody, a temné noci. 
Držíme noční hlídky a jsme připraveni na nejhorší. Avšak 

nikdo nespí. V kuchyni je 
to jako po výbuchu gra-
nátu. Lodní záchod se nedá 
použít. Lana i kotva však 
pevně drží i když vítr 
prokazatelně dosahuje 
síly přes 50 knot, tedy 
poctivá vichřice 9 Bf. 

23.10.2007 Nad ránem vítr 
slábne a obloha se čistí.  

 



 

Vyplouváme! Jižní vítr o síle 4 Bf i přes ještě poměrně 
velké vlny žene Princess na otevřené moře rychlostí 5-6 
knot. Do večera se země ztratila z dohledu. Naše první noc 

na otevřeném moři. Na 
cestu nám svítí veliký 
Měsíc a bezpočet hvězd. 

24.10.2007 Vítr se stáčí k 
západu a vlny menší. Loď 
na boční vítr uhání 7,5 
knot. Na lodi je skvělá 
nálada. Za posledních 24 
hodin loď urazila přes 150 
námořních mil. Hodil by se 
autopilot, ale ten jsme 

nestačili opravit. Něco má s lanovodem. Až na příhodu se 
špatně zavřeným ventilem záchodu, kdy začala v náklonu 
vnikat mořská voda do  trupu lodi se nic zajímavého 
nestalo.  Elektrická čerpadla však však díky čidlům 
situaci rychle odhalila a zvládla. A Jirka bude mít do 
smrti na talíři, že chtěl naši expedici pohřbít tak podlým 
způsobem. Že by za tím byli ti z Hradeckého spolku?    

25.10.2007 Další den na 
otevřeném moři. Krásná a 
velmi rychlá plavba. 
Rekord 24hodinové plavby 
nepadl, ale bylo to těsné. 
Pokoušíme se chytat ryby, 
ale při této rychlosti 
útočí na naši návnadu jen 
opravdu velcí dravci. 
Záběr je nekompromisní, 
téměř zlomený prut  

a zohýbané kraje háčků, který v Karibiku zdolal dokonce 
1,4metrovou rybu hovoří za vše! Nakonec Pepa chytá velký 
igelitový pytel - bojoval ale stejně jako tuňák! A na 
pytli bylo – Made In Czechos... dále nečitelno. 



 

26.10.2007 Počasí nám stále přeje. Loď uhání pod plnými 
plachtami k Africkým břehům. Celkových 400 námořních mil 
jsme zdolali za necelé 3 dny, což je bráno z hlediska té 

postarší dámy, co nás 
veze  jako úctyhodný 
výkon. Princess ve svých 
33 letech už přeci dávno 
není dostihový kůň.  

 Dopoledne kotvíme v 
místním jachetním klubu a 
slavíme 1. malé vítězství. 
Jsme v Africe! Večer se 
touláme ulicemi přístavu 
Port Said a žasneme. 

27.10.2007 Celá posádka se vydala na výlet do Káhiry na 
pyramidy v Gize a Sakaře. Pepa se vrhl do příšerného 
papírování a shánění bezpočtu razítek nutných k proplutí 
Suezským kanálem. Večer je vše vyřízeno a za mírný 
poplatek 1.170,-USD plus mnoho cigaret se Pepa spokojeně 
vrátil na loď - zítra ráno poplujeme dál. 

Večer v přístavu Petr způsobil v maríně poplach. V jeho 
igelitové tašce se nesl z trhu meloun. Ihned za jednou 
z bočních branek do přístavu Petra obestoupili tři borci 
v maskáčích a mířili na něj československými samopaly 
vzor 58. Až když do Petra jeden biřic dloubnul hlavní 
samopalu, tak mu to došlo. Dát tašku velmi pomalu na zem, 
odejít o krok a lehce otevírat. Furt hútorili: bomben -
bomben a Petr říká – to je meloun, panimáješ? Teprve, když 
meloun oplácali, hledajíce doutnák, uvolnili se a smích to 
uzavřel. Helena, naše lodní básnířka to zbásnila takto: 

Po návratu večer k lodi 
s melounem se Petr plíží 
egyptský voják na něj kalašnikovem míří 
bombu s knotem marně hledá 
nenajde ji, nejsme škodná… 

  



 

Dnes už to Petr přiznal. 
Vrtal do pyramidy! Za 
dvoje cigarety Camel ho 
nechali policisti na 
velbloudech chvíli vrtat 
do pyramidy. Asi 15-20cm 
vrtu ručním klikovrátkem 
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s desítkou vrtákem. Petr 
vrtal jako o život a bál 
se. Co kdyby biřicům ruplo 
v hlavě. Ale stálo to za 
ten strach. Protože to co 
Petr vrtal prostě nebyl 
kámen!     

28.10.2007 Špatná zpráva. Dnes bude kanálem proplouvat 
slavné americké válečné loďstvo. Celé dopoledne jsme byli 
smutní z další možné ztráty času. Pepa se ale rozhodl 
jednat. Po mnohaletých zkušenostech z arabskou pravdo-
mluvností byl až u majitele agentury, která má za úkol 
zajistit náš průjezd Suezem a toho lehce přesvědčil, že 
průjezd Československé školní námořní lodi Princess má 
státně důležitou prioritu! Bylo to snadné, moc toho 
nemluvil, stačilo zaplatit 100 USD a vše bylo dohodnuto.  
A US-NAVY? O těch už nikdo neslyšel. Asi mu nemohli dát 
víc a tak to vzali kolem mysu Dobré naděje.  
  
V poledne se na Princess nalodil Pilot–lodivod. Cesta 
rychle ubíhala díky silnému proudu a systematické 
podpoře Alláha urgovaného lodivodem za pomoci jeho 
příručního Koránu. Na motor jsme pluli 7-8 knot. Cestou 
potkáváte největší lodě světa. Kontejnerové kolosy vezoucí 
až 2500ks těchto obřích krabic i tankery s ponory 20m a 
výtlaky statisíce tun. Je to nevšední podívaná!  



 

29.10.2007 Noc jsme 
strávili v jachetní klubu 
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Ismailiya ve středu  
196 km dlouhého 
Suezského průplavu. Uprostřed Saharsko-Sinajské pouště. 
Ráno další bouda - zase nemůžeme plout dál. Nevzrušujeme 
se a vyrážíme na bazar. Místo arabských obchodů se vším 
potřebným. Špína, smrad, řev a chaos připomínající Chánov 
nebo středověk v rozpuku. Tvrdě to kontrastuje 
s prostředím New Yorkské burzy kterou známe z časopisu 
Ekonom. Tento zážitek se prostě musí zažít a nelze ho 
nezasvěceným lidem přiblížit jinak než osobním zážitkem. 

V poledne se Piloti shodli, že už z nás nic nevyrazí a tak 
odplouváme. Přesto že loď uhání přes 8 knot, je jasné, že 
už to do setmění nestihneme. Následoval ale v pravdě 
nečekaný „zážitek“. Naše loď vedená profesionálním 
lodivodem se náhle v plné rychlosti ocitla na mělčinách 
„Velkého slaného jezera“ mimo plavební dráhu v hlubokém 
písku. Mysleli jsme, že to tu lodivod zná - mýlili jsme se. 
Po nárazu se mohamedán vykašlal na řízení lodi, zručně 
odhadl směr k Mekce a začal bušit hlavou o palubu a 
mumlal.  

Vyproštění lodi bylo na nás a našem motoru. Naštěstí 
písek byl řídký a tak se to podařilo. Loď to zvládla bez 
poškození. Od té doby jsme už arabovi loď nevěřili.  
 

 



 

Když nastala tma, nedokázal ten magor udržet rovinu mezi 
plavebními znaky, takže když jsme najeli na mělčinu 

podruhé, převzali jsme loď 
do svých rukou a po čase 
se naučili ignorovat jeho 
„more right, more right“  

Mimochodem, při druhém 
najetí do písku loď sebou 
tak škubla, až Arab hodil 
takovou „tlamu“ o ráhno, 
že ač mohamedán, nekřes-
ťansky klel a proklínal 
nás nevěřící psy do 

horoucích pekel dobrých několik minut. Další minuty pak 
s bolestivě naraženým ramenem hledal ve tmě někde 
zakutálený miniaturní Korán a stále tlumeně klel. Jsme 
velmi klidní lidé, ale už jsme začali přemýšlet, že ho 
shodíme s lodi. V Suezu plave strašnýho svinstva, zdutý 
kozy, pochcípaná drůbež… tenhle by z vody nijak nevy-
čuhoval. Pepa to pak napsal do lodního deníku výstižně: 

Alláh je mi svědkem, že by si zasloužil zabít, ale 
nezmohli jsme se na víc, než mu k večeři udělat vepřový 
luncheon meat s kaší! Malá satisfakce za to co provedl 
mojí Princezničce.  

Noční plavba kanálem je 
impozantní. Obří lodě 
připomínají nadpřirozená 
monstra z části halící se 
tmou.. 

Horní foto je Arab před 
nárazem a takto vypadá 
Suez na GPS počítačové 
mapě, kde nás ten Arab 
taranoval. 

 



 

30.10.2007 Opouštíme kanál a noc trávíme na kotvě v malém 
zálivu 10 Nm pod Suezem u břehů Sinaje. Všude Božský 

klid. Žádní Arabi! A toho 
slavnýho lodivoda už 
pouštíme z hlavy i když 
jsme kýl vizuelně raději 
pečlivě zkontrolovali.  
Ráno vstáváme v 7 hod.  
a po malé koupeli se za 
slabého zadního větru 
pomalou rychlostí 
posouváme k jihu. Cestou 
se koupeme za lodí  

a chytáme ryby – Bohužel bez úspěchu. Celý den se líně 
táhne, tak se věnujeme odpočinku a zahálce. 

31.10.2007 Po půlnoci vítr rapidně sílí. Refujeme plachty. 
Zůstává malá hlavní plachta a poloviční Bezanova 
plachta. Přesto loď uhání tmou až 8 knot stabilní 
rychlostí. Obrazovka radaru nám pomáhá hledat 

neosvětlené ropné těžní 
věže. Silný vítr se udržel 
celý den až do večera. Jen 
k tomu narostly vlny do 
2-3metrové výšky. Bílá 
voda hučí kolem trupu 
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ale loď se jí majestátně 
veze. Večer přistáváme u 
ostrova Gubal. Koupeme se 
a odpočíváme. A taky 
bumbáme starý dobrý RUM 
Božkovský.  



 

 Čas se naplnil 
1.11.2007 Ráno jsme si zašnorchlovali v laguně před 
ostrovem Gubal a vyrazili k ostrůvku Siyul Kebira. To je 
místo, které jsme zvolili pro naše sluneční hodiny.  
  

Ostrov Siyul Kebira. Vlevo náš výsadkový gumopryžník. 
 
Nezvolili jsme toto místo náhodou – malá laguna tvoří 
optický střed světa zdejších korálových bariér, je plná 
překrásných a velmi zachovalých korálů a v neposlední  
řadě je to i místo kde často odpočívají leopardí žraloci. 
Právě ti se stali strážci tohoto unikátního stroje času. 
 
Princeznu jsme zakotvili v hluboké vodě. Ostré korály 

poslaly ke dnu nejednu 
namachrovanou posádku. 
Spustili jsme 
gumopryžníkový člun  
a hledali vhodný prostor. 
Našli jsme po chvíli 
nádhernou korálovou 
„vanu“. Žádná fotografie 
není schopna tu krásu 
vystihnout. To nejde. 

 Rám slunečních hodin 
usadil Pepa za Petrovy asistence pod vodní hadinu do 
jemného korálového písku na pozici 27°33,4N 033°52,8E  

 



 

Je to místo, kde 
v korálové zahradě 
proniká ostré sluneční 
světlo na ciferník. 
V hloubce pěti metrů je 
světla jako na hladině. 
Zlatavý písek se navíc 
chová jako skvělé zrcadlo, 
takže světlo násobí. 

 Na předchozí fotografii 
Pepa pózuje před ponorem, maje v pravici sluneční hodiny 
a v pozadí ostrov Kebiru. Čas byl odměřen a první 
sluneční hodiny podmořské se noří i s Pepou do slaných 
vod rudého moře.   

Sluneční hodiny jsou symbolem věčnosti a řádu, který jsme 
tak pomyslně chtěli zavést do tohoto bláznivého a 
chaotického světa, když už to v naší vlastní zemi nejde… 

Čas nebyl zvolen náhodně. Jednička je od pradávna 
symbolem prvenství a tak jsme zahájili instalaci. 
1.podmořské sluneční hodiny na světě právě v 1.11.  
v 1 hod. 11 min. odpoledne – tedy 11 hod. 11 min. UTC  

 

 

 

 

 

 

 
Sluneční hodiny jsou důkladně usazeny. Petr Weiss a Josef 
Dvorský plavou k lodi. Spěchají, je čas k přípitku. 

 



 

Petr Weiss se dlouhodobě zabýval vhodným mořským typem 
slunečních hodin. Tento model prstencových polárních 
slunečních hodin vykazuje nejmenší zkreslení a časovou 
odchylku při průchodu světla vodní hladinou. Sluneční 
hodiny jsou z pozinkovaného kovu a obrostou korály vyjma 
mosazného ciferníku. Korál mosaz neobrůstá. Ciferník tak 
zůstane nedotčen. Důležitý je také ten fakt, že každé 
hodiny jsou vyrobeny pro určitou zeměpisnou šířku, což 
znamená, že by tyto hodiny v zahrádce případného 
nenechavce neukazovaly. Prostě je nešlohněte. Nepůjdou!  

 
 
Naším dalším cílem je vracet se na toto místo a pozorovat, 
jak si příroda poradí s tímto artefaktem a jak jej 
zakomponuje do korálů, jako svou nedílnou součást. Pokud 
se někdo vydáte do těchto míst aby jste to viděli, pošlete 
nám pár řádků či fotku na email: josef.dvorsky@atlas.cz a 
Weiss@wo.cz . Stanete se součástí tohoto projektu. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Magazín Hospodářských novin 42/07 



 

Co říct závěrem? Byla to báječná a z jachtařského 
hlediska poměrně náročná plavba, která splnila všechny 
naše očekávání. Celkově jsme napluli pěkných 628 Nm a to 
až na pasáž Suezského kanálu převážně na plachty. 

Cíle bylo dsaženo. The first undersea sundial in the blue 
waters of the Red Sea jsou od 1.11.2007 ve službě a 
všichni další už budou „jen ti druzí“. A to je příjemný 
pocit. Ale doopravdy - nejdůležitější pro nás ale bylo to, 
že se na této expediční plavbě sešli moc fajn lidi a každý 
si zase splnil něco ze svých snů.  

Za pomoci lodního deníku PRINCESS a deníků posádky 
sesmoleno s drobným skluzem šesti let poté.  

Ve Sklené bei Zwittau 18.6.2013.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No a po dobře odvedené 
práci, máme nárok na 

zimní spánek. Nashledanou 
v roce 2008 u ostrova 
Monte Cristo. 73 Petr.  

www.hela.cz 



 

 

Photo-grafie 
- směs obrázků rozličných - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již týden po naší expedici (18.6.2007), navštívila tlupa 
potápěčů z Hradce Králové naše sluneční hodiny. Vpravo 
nahoře je již patrný obrůstající korál. To je neuvěřitelné 
tempo. Slaná voda dokázala za týden zbavit galvanicky 
zinkované nýty povlaku a nutí železo pářit se s kyslíkem. 
Nechutné. 



 

 

Tiché ráno pod plachtami.  

 

Ráno pod pyramidami. Ta díra tam jistě ještě bude… 

 

Tiché ráno v Suezu. Po tomto slavném mostu přes Suez 
mnoho aut nejezdí. Mýtné je pro mnohé drahé a tak 
využívají tradiční kyvadlový trajekt. Je levňoučký a je 
na něm legrace. Egyptší řidiči, považte, oni spolu mluví! 

 



 

 

Princezna jde do vody, zatímco proviantní team plní 
spotřebitelský koš trvanlivými potravinami i travinami 
od Monsanto, ale to jsme v tom roce 2007 ještě neměli  
o Monsantu ani potuchy.  
Ani Řekové neměli ještě potuchy, kam se jejich EU Řecko 
řítí. Dnes jsou tuším v … Ten línej řeckej dělník od 
jeřábu shrábl 100 euro jako bakšiš, protože byla sobota  
a to Řek prostě nedělá. Bakšiš ho teda nakonec zlomil, ale 
celou dobu na nás koukal jako na blbce. Ale měl recht. 

V sobotu se na panském nedělá! 

Mimochodem, toho řeka by v neděli zlomilo 
min. 200 euro, jak nám řekl a my neměli 
důvod mu nevěřit. O otrokářských 
zvyklostech českých zaměstnavatelů jsme 
pomlčeli. Považoval by nás za dobytek. 

 



 

 

Tato ropná plošina působila zajímavé jevy. V její 
přítomnosti zmlklo KV rádio, které nám přes fax dávalo 
počasí a z radaru zmizelo lautr všechno. Věru divná ropa. 

 

Zato Slunce pracovalo podle předpisu. Vlastně po celou 
plavbu jsme nezaznamenali žádnou HAARP nebo Chemtrails 
aktivitu. 

 



 

 

Každou možnou chvíli jsme louhovali svá těla ve slaném 
nálevu. To Michal, jakož to člověk, který nemá rád 
nevyjasněné otazníky stále věřil, že se ten zatracenej 
autopilot vzpamatuje. 

 

A protože se to stále nepracuje, vychutnávali jsme si 
poctivou ruční práci. Starej Fernao by nám dal automat! 

 



 

 

Pepa Dvorský, jakožto skipper, řeší problém komunikace 
JVCommu s transceivrem a ženský živel v souladu se 
starým světovým řádem (OWO) v lodní kuchyni připravuje 
znamenitou krmi částečně z certifikovaných GEM travin.  

     

 

 

 

 

 

 

Naše vděčná gumoloď. V korálových útesech nedocenitelná. 



 

Aktivistky z Feminy tady vidí, že naše dámy nebyly pouze 
vazaly v lodní kuchyni, ale že byly třpytivou, věčně dobře 
naladěnou ozdobou naší expedice.  

 

 

Pirátská vlajka nechala Egyptské pobřežní baterie 
v klidu, ale Mossad na druhé straně barikády spustil na 
svých Numbers Stations (E10) nevídanou aktivitu. 

 



 

 

I my fotili pyramidy jak diví. Osvětlovači si smlsnou na 
baterii z reflektorů. To ale neviděli el. rozvody! Co ale 
říci na oslíka „zaparkovaného“ ve vykopané díře plné 
odpadků pouhých několik desítek metrů od pyramid…  

 

Princezna na kotvě u ostrova Siyul Kebira. Google Earth 
ostrov nezná (k 2013). Je třeba hledat přes souřadnice. 

 



 

 

Ano ano, to je ten záchod, který málem poslal celou 
expedici ke dnu. A křížem dolů je podvodní fotografie 
kormidla a lodního šroubu při kontrole Princezny poté, co 
ji ten Arab v Suezu chtět taranovat o dno.   

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Přístavní molo v Port Saidu. Normalizovaného euronašince 
by šlak trefil. Tak to by s fotografií stačilo.   

 

Je třeba poděkovat: 

Umělecké agentuře ROMAN ROUN AGENCY  

Agentuře OCEAN TOUR 

Sluneční hodinářství HELA WEISS - www.hela.cz 
Weiss Petr, Sklené 81, 568 02 Svitavy 
tel.: 608 807 917, e-mail: weiss@wo.cz  

A jsme u konce. Pokud se chystáte do Egypta a šnorchl je 
ve Vaší výbavě, nenechte si tuto příležitost ujít. Na 
Kebiru jezdí z Hurghady motorové lodě s potápěči a dá se 
najít místo na palubě za rozumný peníz. Hodně štěstí! 

 



 

 

       Pepa – Eva - Helča – Michal - Jirka - Petr 

 

             Nashledanou při další „lumpárně“. 




