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Touha po dálkách v rytmu mořských vln, svoboda, 
kterou cítíte v každé buňce svého těla, když Vás melo-
die větru v lanoví pohladí svým nádechem. Pokud jste 
v životě někdy o čemkoliv snili, pojďte zažít tento sen 
na vlastní kůži. La Grace na Vás čeká.

Snad každý z nás někdy zatoužil žít v jiné době. 
V době, kdy býval život těžší, ale neztráceli jsme se 
sami sobě. Kdy lidé vnímali a využívali přírodu, ale 
měli k ní úctu a respekt. V době 16.-18. století, kdy 
se v Evropě rozvíjelo námořnické řemeslo, se zrodila 
také historie jedinečné české historické lodi La Gra-
ce. Lodi, která každý týden vítá na palubě desítku 
nových kadetů a lidí z řad veřejnosti, aby i nám „oby-
čejným smrtelníkům“ umožnila splnit si svůj sen.

Lásku k historickým lodím jsem v sobě objevila už před 
mnoha lety. Během života v Anglii, které vždy bývalo 
námořní velmocí, jsem měla možnost navštívit několik 
námořních muzeí, kde byly k vidění i navždy „zaparko-
vané“ historické lodě. Nevěřila jsem však, že sen plavit 
se na takové lodi je vůbec reálný.

Když jsem v únoru 2016 navštívila Portsmouth a jeho 
slavné dockyard s lodí HMS Victory, zažila jsem poprvé 
hudbu větru v lanoví. A tehdy jsem se skutečně zamilo-
vala. Od té doby jsem hledala informace, zda existují 
historické lodě, na nichž se dá plavit. A zjistila jsem, že 
to jde. Ve skutečnosti existují v zahraničí celé desít-
ky velkých plachetnic, které fungují jako školní lodě, 

tedy vyučují starému námořnímu řemeslu nové kade-
ty a občas poskytují možnost se s nimi plavit i široké 
veřejnosti. Mé nadšení však narazilo na vysoké ceny. 
Vůbec mě tehdy nenapadlo, že existuje česká(!) loď 
postavená Čechy a Slováky a nabízející přesně to, co 
hledám, a dokonce za velmi příznivé ceny. Nenapadlo 
mě, že existuje LA GRACE!

LA GRACE - Léta plánování, dva roky stavby, 
stovky dobrovolníků

Po mnoha letech plánů, stavby a bez jakékoliv finanční 
podpory ze strany státu nebo Evropských fondů v roce 
2010 vyplula na svou první pouť věrná replika brigy z 2. 
poloviny 18.století, kterou podle plánů Fredrika Henrika 
af Chapman z roku 1768 zkonstruoval se svým týmem 
jeden odhodlaný Čech. Kapitán s kvalifikací Yacht-
master Ocean – A (bez omezení plavby), instruktor ja-
chtingu a zkušební komisař MDČR, Josef Dvorský.

„O tom, že budu moře brázdit na vlastní historické lodi, 
jsem snil snad už od dětství, kdy mě k lásce k moři při-
vedl táta. Měl jsem sen a za tím jsem šel. Jinak bychom 
to určitě nezvládli,“ říká tvůrce celého projektu, majitel 
a kapitán unikátní La Grace, Josef Dvorský.

Fredrik Henrik af Chapman byl pravděpodobně nej-
větší lodní konstruktér všech dob, který položil základ 
moderní stavbě lodí podle přesných plánů. Právě 
podle jeho plánů se Josef Dvorský s týmem pustili do 
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dvouletého boje stavby lodi, kterou by ve své době 
nepohrdl ani kapitán Nelson. „Loď jsme začali stavět 
na konci r. 2008 v profesionální loděnici v egyptském 
Suezu, kde se všechny lodě stále staví tradičním způ-
sobem,“ vysvětluje Josef Dvorský. I přes původní snahu 
se nepodařilo získat finanční prostředky ze strany stá-
tu, ani Evropských fondů. Na stavbu lodi tak v podsta-
tě neustále chyběly finance.

„Stavba La Grace by se nikdy neobešla bez pomoci 
stovek dobrovolníků z celého Česka a Slovenska. Lidé 
nám fandili, posílali peníze, přijížděli do Egypta, pomá-
hali se stavbou ve Valašském Meziříčí, bylo to neuvě-
řitelné. Vždycky když už jsme nevěděli kudy dál, obje-
vil se někdo, kdo nám ať už pracovně, nebo finančně 
pomohl. Za to patří všem velký dík,“ říká Josef Dvorský.

Vítězství v celosvětových závodech Tall Ship Race

La Grace byla spuštěna na vodu 5. 12. 2010 a od té 
doby proplula mnoho moří světa. Zúčastnila se však 
také světoznámých závodů velkých lodí.

Už v roce 2013 se stala absolutním vítězem celé regaty 
Mediterranean Tall Ships Regatta, a v roce 2015 v ce-

losvětovém závodě Tall Ship Race získala v první eta-
pě závodu 3.místo a v druhé etapě závodu dokonce 
2. místo ve své kategorii.

„Vyhrát tento prestižní světový závod bylo těžké, ale 
obhájit vítězství mnohem těžší. Od vítězství nás ale dě-
lilo pouhých 7 sekund!“ Říká s úsměvem Josef Dvorský.

Člověk musí snít a věřit

Začátkem roku 2019 jsem si dala jasný cíl. Chci zažít 
plavbu na historické lodi a vnímat krásu moře po-
hledem námořníků minulých století. A sen si mě našel 
sám. Najednou na mě na Facebooku vyskočil článek 
o Augustinu Heřmanovi a já díky tomu našla odkaz na 
www.LaGrace.cz. Pak už šlo všechno rychle. Dohod-
li jsme si s manželem termín, zarezervovali a zaplatili 
plavbu a za dva týdny už jsme vyráželi za svým snem. 
Stali jsme se na jeden týden kadety historické brigy 
z poloviny 18. století.

Plavba na La Grace byla jedním z nejkrásnějších zá-
žitků v mém životě. A to i přes počasí, které nám moc 
nepřálo. Hned první den plavby jsme zažili déšť a dost 
silný vítr, ale díky tomu si člověk aspoň uvědomil, že 
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není jen na dovolené a že si na námořníka jen nehraje. 
Prostě se musí velmi rychle naučit, kterými lany ovlá-
dat kterou plachtu a co všechno je třeba udělat, aby 
se plachty nepotrhaly nebo nezlomil brám. Bylo úžas-
né sledovat, jak si všichni noví kadeti i stálá posád-
ka uvědomují, že musí fungovat jako tým. Bez týmové 
souhry a správného vedení by totiž plavení takové lodi 
nebylo ani možné.

Kapitán lodi se zkušeností v anglickém námoř-
nictvu i střety se skutečnými piráty

Když se řekne „kapitán lodi“, člověk si většinou před-
staví přísného člověka, který musí mít respekt posád-
ky, a musí perfektně znát a ovládat svou loď. Když se 
řekne „kapitán pirátské lodi“, vytane nám na mysli zřej-
mě Jack Sparrow. Kapitán lodi La Grace je spojením 
obou. Na jeho velení lodi i vysvětlování, proč a jak se 
chovat k jejím jednotlivým částem, je krásně znát, že 
není jen kapitán La Grace, ale i její stvořitel. Je ten, kdo 
La Grace vdechl život.

Stejně tak, jako nás dokázal vést a rázně řídit, nám 
dokázal mnohé věci jednoduše vysvětlit a naučit, 
a jindy zase vytvářet na palubě pohodu a obdařovat 
nás vtipy. Svými příběhy o La Grace, střety se skuteč-
nými piráty nebo jeho působení na lodi anglického 
námořnictva nás nejen bavil, ale především vyvolá-
val velký obdiv.

Životní inspirace a vzor pro naše národní cítění

Pepa Dvorský, který si splnil sen a dosáhl tak zároveň 
obrovského úspěchu a uznání v mezinárodním měřítku, 
s velkou pokorou předává znalost námořního řemes-
la dále, a dává možnost dalším stovkám dalších lidí si 
splnit sen. Je tak rozhodně pro mnohé životní inspirací 
a dalším vzorem i pro naše národní cítění.

Ostatně…, český kapitán, který postaví loď a vyhra-
je Tall Ship Race mezi námořními velmocemi? Co víc 
k tomu říct?

„Jeden člověk je málo, ale pokud sní tolik lidí a jsou 
i ochotní za svým snem jít, pak se dokáže cokoliv na 
světě. Platí to o stavbě La Grace, o vítězství v závo-
dech Tall Ship Race, nebo o čemkoliv jiném, pro co se 
v životě rozhodneme,“ říká Josef Dvorský.
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