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Vážený čtenáři, představujeme druhou knihu bývalého námořníka Vlastislava Ringla. 
Na jejích stránkách se snažil zachytit „vůně a krásy okamžiků“ prožitých na mořích 
a oceánech. Ty nejsilnější zažil i na některých z čtyřlístku sesterských lodí postavených 
v Polsku a provozovaných Československou námořní plavbou. Jde o lodě Blaník, Sitno, 
Radhošť a Kriváň. Těm věnoval, mimo jiné, tuto publikaci.
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V knize ale najdeš i další čtyřlístek. Jeho 
lístky tvoří láska k lodím, pokora vůči 
moři, úcta k lodním stavitelům a radost 
z práce. Tak lze krátce charakterizovat au-
tora, tělem starého mořského vlka, duchem 
malého kluka okouzleného romantikou 
a dálkami. Po návratu z moře si vybudoval 
provaznickou dílnu. Jednou jsem ho sle-
doval jak se zaujetím prohlíží starou foto-
grafii klipru z konce 19. století. Studoval změť 
ráhen, kladek, polokladek, stěhů, kasounů, upí-
naček, zvratiček, závěsníků, otěží a plachet, oči 
se mu leskly a pak z něj jen obdivně vyklouzlo 
„to je krása, tam by pro mne bylo hodně práce“.
Snad čtenáři i tobě zavoní vyznání námořnické-
mu řemeslu a čtyřem lodím naší námořní plavby.
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Život na kargovci nejvíce splňoval moje klukovské představy o práci 
námořníka. Tento typ lodi mi ještě nabízel klasické námořnické práce, 
zaplétání lan a jejich ofasování, pletení ochranných sítí, výrobu lodních 
žebříků, využívání fuzbloků při různých akcích v nákladovém prostoru, šití 

pokrovců a rekin za pomoci bocmanské rukavice, práce ve výškách s bocmanskou 
sedačkou a další. Měl jsem velmi rád práce s baumy, zajímalo mne palubní vybavení 
i na cizích nákladních lodích, které jsem často v přístavech navštěvoval, abych si mohl 
vyfotografovat nebo nakreslit některé zajímavé technické detaily. Zajímalo mne ustrojení 
vykládacího zařízení, sestavy bloků na těžkých baumech, různé zavírání holdů a technické 

lahůdky firmy MacGregor. Jedna z příležitostí tohoto mého 
sběratelského zájmu se vždy naskytla na rejdě Port Saidu, 
kde často stálo veliké množství lodí, jež čekaly na zařazení 
do konvoje. Pomocí velmi výkonného transfokátoru jsem si 
dokázal přiblížit různé lodní detaily a vyfotografovat si je. Byla 
to vždy úžasná přehlídka lodního stavitelského umu. I když 
druhů plavidel je dlouhá řada, vždy mne nejvíce přitahovaly 
nákladní lodě pro kusové zboží, kargovce (general cargo), 
které zajišťovaly přepravu zboží v separátních kusech, 
různým způsobem balené (např. papír, drobné stroje), 
případně i nebalené, jako lokomotivy, 
traktory, automobily a další zboží 
– pytle, sudy, bedny, bavlnu, kaučuk, 

slad, kávu, čaj, cukr, rýži, řezivo, dynamit 
atd. Každý den se po mořích a oceánech 
pohybuje obrovské množství lodí a je až 
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