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MUDr. Otakar Mlejnek, odborný  lékař  s  chirurgic-
kou  specializací,  se  na  lodích  Československé  ná-
mořní  plavby  plavil  s  přestávkami  skoro  třicet  let. 
Za tu dobu obeplul téměř devětkrát celou zeměkouli 
a  měl  možnost  navštívit  řadu  světových  metropolí 
a nahlédnout do nejzapadlejších koutů světa. Na ka-
ždé lodi si vedl podrobné záznamy ve formě „lodních 
deníků“ z cest. Ty se zúročují i v první z řady knih.

První  díl  vzpomínek  ve  druhém  přepracovaném 
a o obrazovou přílohu doplněném vydání. První vy-
dání vyšlo v roce 2000 v nakladatelství Rybka pod 
názvem Český doktor na moři.
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Ukázka:

Pocházíme ze samého srdce Evropy a k moři máme daleko. Naše představy o něm jsou buď bláhově romantické, nebo ho-
rorově děsivé, ale většinou naprosto mylné. O životě na moři ví náš průměrný občan asi tolik jako o mimozemských civilizacích. 
Je to jen jakýsi mlhavý pojem, je znát, že nás moře neodchovalo. Dojmy, které se od útlého dětství dostávají spolu s mateřským 
mlékem člověku do krve, jsou určitě nesrovnatelně cenněj-
ší, než začne-li je člověk poznávat až v době, kdy už dávno 
stojí na vlastních nohách a cítí, že ho volá svět. Stane-li 
se námořníkem suchozemec, musí na to mít dvojnásob sil 
a odvahy, protože jinak by byl při setkání s mořem zcela 
bez šance.

Málokde dochází k tak tvrdému střetu romantiky s holou 
skutečností jako právě na moři, které jsme až dosud znali 
jen z dovolené plné úsměvů. Romanticky vzdychat u moře 
jde snad jen na pláži s dívenkou v bikinkách po boku, pod 
pestrobarevným slunečníkem, při dobré cigaretě, vychlaze-
né kokakole a hloupě sladkobolné melodii „Jižně od mysu 
Emine, seděl jsem, seděl, při víně...“ Podobná jalová idyl-
ka se však odehrává jen při odvážné plavbě parníčkem 
na Balčik a zpět, a to ještě ani ne vždy! Život na moři se 
příliš neliší od života na frontě a přináší tu také ty nejtěžší 
oběti. I nerovná, stále se měnící hranice země a vody připo-
míná frontu a loď v objetí moře představuje vlastně pevnost, která útok buď právě odráží, nebo se na něj v klidu chystá. Z ta-
kového klidu by ale člověk mohl přijít o poslední zbytek zdravého rozumu. Vždyť ta příprava k útoku, ten smrtonosný klid, než 
se otevřou jícny děl a spustí kanonáda, ty chvíle, kdy si vojáci v zákopech podávají poslední cigaretu před vyražením na zteč, 
jsou snad horší než útok sám. Generál Oceán se naráz stává z bratra nepřítelem a má proti nám jak těžkou artilerii, tak i ne-
přehledné divize útočných oddílů – mořských vln. Jejich jedinou snahou je rozdrtit, rozbít, zničit, právě tak jak je tomu ve válce.

Zdali máme strach? Kdo by ho neměl, vždyť tam ven-
ku je už dávno učiněné horoucí peklo. Loď se může obrátit 
dnem vzhůru, trup rozlomit, můžeme najet na mělčinu nebo 
se rozpárat o korálový útes. Můžeme jít také rázem ke dnu 
do hloubky pěti, šesti kilometrů. To vše je téměř přízračné, 
někdy však zatroleně reálné. Vždyť i ta námořní mapa, podle 
které se plavíme, vypadá ve skutečnosti úplně jinak než pří-
zrak moře a noci, jež nás teď obklopuje.

Jestli někdo strach nemá, pak si vůbec neuvědomuje, oč 
tu vlastně běží, a když ho má, nesmí ho dát na sobě vůbec 
znát. V jídelně musíš dokonce žertovat a u stolu vyprávět vti-
py. Loď se přitom zoufale zmítá a manévruje, v pravidelných 
intervalech se ozývá siréna, zní to jako volání o pomoc. Je 
vyhlášena zvýšená pohotovost, vše připomíná stav obleže-
ní. A tohle že není fronta a my uprostřed ní pevnost! Je to 
mořská nemoc, únava nebo strach to stálé svírání žaludku 
i podivně prázdná hlava jakoby stažená ocelovou obručí? 
Vždyť strach je přece nejpřirozenějším průvodcem živé hmo-
ty, spouštěcím mechanizmem obranných reflexů směřujících 
k zachování života. Všichni se přece chceme vrátit. Na bře-
zích moře jsme nevyrostli, a přesto jsme zde. Jsme tu a plu-

jeme. Plujeme a do-plu-je-me navzdory všemu. Ano, doplujeme s československou vlajkou na zádi!
Tak nějak to tedy bývá, ve skutečnosti má ale toto téma desítky variací a věru není hanba, má-li člověk strach. Není sta-

tečný ten, kdo strach nikdy nepoznal, pravá statečnost začíná tam, kde sice strach máme, ale přesto do nebezpečí jdeme. 
Dokonce i ti nejstatečnější se mohou rozplakat. To se stává ve válce i na moři a vůbec všude tam, kde se život dostává do kříž-
ku se smrtí. Na moři to zažíváme často. Při každé bouři, 
ale i když vidíš ztroskotanou loď, zubožené trosečníky 
na záchranném člunu nebo když ti během plavby odejde 
kamarád. Zřítí se ze stožáru, spadne do ládovny či přes 
burtu do moře, stává se i to, že se náhle zhroutí u stolu 
v záchvatu srdeční mrtvice. Víš, co to je, když se něco 
takového přihodí, víš vůbec, jak dovede námořník zatnout 
zuby? V chlapských slzách je hrozitánská síla. Chlapské 
slzy jsou ještě slanější než ty kapky vodní tříště na obočí...

Jedno je ale docela jisté – moře, ačkoli tak bezohledné 
a surové, je svým způsobem rovné a poctivé. Nepřetvařuje 
se a svou pravou povahu nezastírá. I zcela klidné připomí-
ná tygra, který, jakmile vytráví, ihned zaútočí. Tygr je ov-
šem tygr a zabíjí z hladu. Že by bylo moře také hladové? 
Svůj nenasytný chřtán na nás přece otvírá stále a zuby 
cení právě jako tygr. Ty nekonečné řady zpěněných vln 
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s naježenými bělavými okraji opravdu připomínají zuby, jen se zakousnout. A udeří-li moře, tak vždycky plnou silou a lhostejno 
kam... To všechno ale odedávna víme a moře nám jen drží slovo. Když jsme teď v jeho objetí, bere se to slovo těžko zpět. 
A rány perlíkem do kovadliny toto slovo tvrdí a vítr, ten zběsilý muzikant...

Je k neuvěření, co vše loď dokáže vydržet. Kolik nýtů, šroubů, svarů a ocelových plátů spolu s obrovitým blokem motoru 
a silnou hřídelí, končící šroubem, je zárukou naší bezpečnosti. Loď tedy něco snese, je ze železa a oceli. Jenže co lidé na ní, 
ti z masa a kostí, křehcí a zranitelní, i když se tváří tak otrle. Vydrží vše jako celek, i jednotlivé součástky?

Moře je velice vrtkavý a nespolehlivý životní druh. Člověk se ho učí poznávat celý život, a přesto nikdy neví, co od něj 
může čekat. Kdo je však jednou poznal, nikdy na ně nezapomene. Natrvalo v sobě uchová něco jako obtisk či zvláštní pečeť, 
stejně jako mušle si podrží hukot vln a příboje, které do ní moře vdechlo. To něco je slovy nesdělitelné a připomíná „Volání“, 
jaké slyší horolezec, když nedbaje nebezpečí stoupá ve skalní stěně vstříc vrcholu, oblakům a své velké touze. Naslouchá mu 
cestovatel, hledající prameny Nilu v ušlechtilé posedlosti vymazat bílá místa z mapy světa, i vědec, který pod mikroskopem či 
ve zkumavce neúnavně sleduje tajemství zrodu nebo zmaru života. Slyší je i mořeplavec, jenž může na objevné cestě do ne-
známa po dlouhé plavbě zvolat – Z e m ě !

Publikace vychází v limitované číslované edici s podpisem autora.

O autorovi:
Autor netradičních cestopisů úsměvné povahy a osobitého humoru ze života československých námoř-
níků se narodil ve třicátých letech minulého století v Roudnici nad Labem. Napsal šest dílů svých pamětí 
z námořnického prostředí pod obecným názvem „Český doktor na moři“. Ve svém rodišti běhal jako 
malý chlapec podle břehů našeho Labe, které je tam právě nejširší v republice a tak není vyloučeno, že 
tato řeka do něj zaklela jeho celoživotní touhu po velké vodě. Vyrůstal v rodině učitele, určitě ne v nad-
bytku, ale docela jistě obklopen mimořádnou láskou svých rodičů. Vystudoval roudnické gymnázium, 
kde v roce 1949 s vyznamenáním odmaturoval. Vzhledem ke svému jazykovému nadání i smyslu pro 
společenské vystupování se chtěl věnovat diplomatické dráze, nejlépe ve funkci velvyslance v nějaké 
divoké zemi, o kterou by nikdo nestál. Z politických důvodů se ovšem musel své touhy vzdát, s nestra-
níky se na těchto místech nepočítalo. Jakýmsi náhlým vnuknutím se tedy rozhodl pro medicínu, kterou 
považoval v  tehdy rozděleném světě za  jednu z mála možností, která by mu otevřela cestu do světa. 
V š e  bylo o to složitější, že hranice naší republiky byly v té době obehnány ostnatými dráty. Přesto 

se v něm vzmáhala touha po poznání světa, které by bylo splněním jeho chlapeckých 
snů. Okouzlovaly ho názvy světových metropolí a především celý Dálný východ. 
Přihlásil se tedy na lékařskou fakultu University Karlovy v Praze, kde jakýmsi zá-
zračným způsobem obstál u přijímacího pohovoru. Vystudoval ji se zaťatými zuby, 
už od mládí  se ničeho víc nebál než nemocí, nemocnic a nemocných, medicína 
nebyla určitě jeho parketou. 

Veden vidinou lodi, která se za všemi obtížemi studia, především pak pitevny 
skrývala, nakonec v roce 1956 úspěšně odpromoval. Přihlásil se dobro-

volně na Slovensko, kam ho lákala jeho další láska – hory. V ne-
mocnici  v Liptovském Mikuláši  získal  potřebnou praxi  a  tak 

začal  pomýšlet  na  návrat  do  Prahy,  odkud  by  vystartoval 
do světa. V Čechách působil nejprve jeden rok na Kladen-
sku  jako závodní  lékař na dole Nosek. V  té době složil 
atestaci z chirurgie, což byla jedna z podmínek pro vy-
konávání funkce lodního lékaře. Za odměnu při likvida-
ci následků důlního neštěstí byl pak začátkem roku 1960 
uvolněn do Prahy. Působil pak čtyři roky v Ústavu klinic-

ké a experimentální chirurgie, kde měl nejlepší předpoklady 
k dalšímu odbornému růstu. Tehdy s úsměvem prohlašoval, že 

v medicíně už dělal vše, jen ještě neskládal v ústavu uhlí. Protože 
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se v něm stále silněji ozývalo „Volání moře“, přihlásil se jednoho dne s bušícím srdcem u Českosloven-
ské námořní plavby. Neuvěřitelnou souhrou šťastných náhod proplul šťastně všemi kádrovými nástra-
hami a byl nakonec do funkce lodního lékaře přijat. V létě roku 1964 odjížděl do Rijeky na svou první 
dálnou plavbu.
Začal na jedné z našich nejslavnějších lodí Juliu Fučíku, ještě parolodi. V období půldruhého roku s ní 
navštívil celkem pětkrát dálný východ, především Čínu a Vietnam, ale i Kambodžu, Bangladéš a Cejlon. 
Námořnický způsob života mu plně vyhovoval. Díval se na vše plně rozevřenýma očima, byl lodí a svě-
tem přímo nadšen. Navštívil celou řadu evropských přístavů, Indii, Afriku, ledové pustiny nad severním 
polárním kruhem v Murmansku, později i Severní a Jižní Ameriku a Japonsko. Všechny poznatky ze 
světa v  sobě pečlivě ukládal,  jako kdyby  tušil,  že  je bude  jednou při psaní  svým pamětí potřebovat. 
Za  dobu  svého  působení  na moři  se  zúčastnil  dvou  záchranných  akcí  lodí  v  tísni  vysílajících  SOS. 
Po prvé s naším Mírem u Sumatry, podruhé na našem Brně v Bengálském zálivu.
Na lodích československé námořní flotily se plavil od roku 1964 do roku 1992, s přestávkami tedy pl-
ných 28 let. Za tu dobu obeplul několikrát zeměkouli, sloužil na více než dvaceti lodích, na některých 
v odstupu let i opakovaně. Jeho poslední lodí byly m/s Slapy, se kterou se rozloučil se svým milovaným 
Dálným východem, kdy navštívil Čínu, Filipíny a Japonsko. Při renesanci pirátů v těchto oblastech slou-
žil při této plavbě s našimi námořníky protipirátské služby. Patří mezi vyvolené, kterým bylo dopřáno 
plavit se čtyři dny proti proudu Amazonky až k soutoku s Río Negro do říčního přístavu v klínu džungle, 
Manausu. 
Autor knížek dokumentujících život na moři a popisující svá dobrodružství v různých světadílech, lodní 
lékař MUDr. Otakar Mlejnek, žije dnes ze svých bohatých životních zkušeností a vzpomínek se stálou 
láskou k moři. Přiznává, že se moře stalo jeho osudem a netají se tím, že kdyby byl znovu mladý, šel by 
za jeho voláním znovu.

MUDr. Otakar Mlejnek, odborný lékař s chirurgickou specializací, se na lodích Čes-
koslovenské námořní plavby plavil s přestávkami skoro třicet let. Za tu dobu obe-
plul téměř devětkrát celou zeměkouli a měl možnost navštívit řadu světových
metropolí a nahlédnout do nejzapadlejších koutů světa. Na každé lodi si vedl
podrobné záznamy ve formě „lodních deníků“ z cest. Ty se zúročují i v první z řady
knih, nyní v dlouho očekávaném novém vydáním, doplněném rozsáhlou fotografic-
kou přílohou. S autorem se vydáte na jeho první plavbu s lodí Julius Fučík, posled-
ní v naší flotile s parním pohonem.
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