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Část I

Na palubu!
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Kapitola 1

Poprvé kolem světa

I. Přistání

„Kapitán na můstku!“ ozvalo se mi na uvítanou při průchodu dveřmi. Mávl

jsem na velitele mužstva, který tento pseudopozdrav vyřkl, letmo zasalutoval

na kormidelníka, navigátora a palubního důstojníka a přistoupil ke kapitán-

poručíkovi stojícímu u okna prosklené přední strany můstku.

„Dobré ráno, Frau Kaleu,“ pozdravil jsem ji.

„Dobré, kapitáne,“ odpověděla.

„Jak daleko je Jokosuka?“ zeptal jsem se a napil se čaje z hrnku.

„Do hodiny bychom tam měli být, pokud se nic nezměnilo,“ usmála se.

„Stroje pracují podle specifikací, je to nová loď, nepřetěžovala bych ji hned

po opuštění továrny. Plujeme cestovní rychlostí,“

„Stačila mi první informace,“ zvedl jsem s povzdechem obočí. „S jakou

lodí mám co do činění vím. Přeci jen jsem já, kdo ji pro Kondora sháněl.

Půjdu si to tu ještě prohlédnout. Zajímá mě, jak si s tím posádka poradila.“
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Deník kapitána – Širanui (DD Y418) LKTEX

„Nemysli si, že tě v tom jen tak nechám,“ usmála se. „OOD, máte ve-

lení. Doveďte loď k přístavu Jokosuka. Kdyby se dělo něco neobvyklého,“

poklepala prstem na mluvítko vysílačky připnuté na nárameník, „víte, kde

mě seženete.“

Sestoupili jsme do CIC. Na všech stanovištích panoval klid. Chvíli jsme

s dozorčím důstojníkem klábosili o rybářském provozu v téhle oblasti a za-

vtipkovali jsme i o otevírání oken na amerických torpédoborcích podobné

konstrukce, jako byl ten náš. Po kontrole strojovny a palubních zbraní jsme

se ocitli zpět na můstku opět se stejnou reakcí velitele mužstva. Posadili jsme

se s velícím do svých křesel a propichovali očima mlhu na hranici dohlednosti.

Podle plánu už bychom měli být velmi blízko Jokosuce. Po chvíli jsme zahlédli

přístav.

Posádka nás navedla k molu podle instrukcí přístavu a já s velícím jsme

konečné přiblížení sledovali z hrany paluby. Bylo zbytečné, abychom důstoj-

níkům na můstku zasahovali do práce byť jen svou přítomností. Přítomnost

kapitána a velícího na můstku v tak rutinní situaci je pro zbytek osádky ztě-

žující. Je pravda, že kapitán svou loď hlídá, ať je kdekoli na její palubě nebo

mimo ni, což ví posádka snad lépe než my. Pokud je ale přímo na můstku,

musí každé rozhodnutí schválit. I z paluby jsem poznal, jak OOD bravurně

kompenzoval boční vítr, a byl jsem rád, že mám v posádce tak zkušené dů-

stojníky.

Dokončovali jsme tankování a nakládání zásob. S velícím jsme kontrolovali

poslední bedny a po chvíli jsme veliteli přístavu podepsali přejímací protokol.

Vraceli jsme pozdravy přístavním dělníkům opouštějícím naši loď a najednou

jsme na počátku mola zahlédli dvě postavy. Protože u našeho mola další lodě
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LKTEX KAPITOLA 1. POPRVÉ KOLEM SVĚTA

nekotvily, bylo téměř jasné, že jdou k nám. Chvíli jsem je pozoroval a pak

mi došlo, kdo to je. Amálie vedle mě nasadila výraz tak podobný mému, že

to bylo až děsivé. Dva muži, jeden v černé a druhý v tmavě béžové uniformě,

se už blížili k naší přídi.

„Ze všech lidí na světě bych tu vás dva opravdu nečekal,“ zavolal jsem na

ně.

„Vzhledem k tomu, že máte novou loď, chtěl jsem se na ni podívat, než se

s ní cestou někde potopíte,“ zašklebil se na mě ten se stejným nárameníkem,

jako jsem měl já.

„Vítejte v Jokosuce, plukovníku. Majore, vás bych tu nečekal,“ přehodil

jsem na formálnější tón.

„Kapitáne, jsem rád, že jste tu loď cestou z Nagasaki ještě nestihl po-

škrábat. Frau Kaleu, rád vás zase vidím,“ pousmál se na Amálii.

„Vy dva se vlastně asi neznáte. Velící, tohle je major Hrubeš, velitel es-

kadry Immelmann. Mirku, kapitán-poručík Amálie von Neradová, velící dů-

stojník Širanui,“ seznámil jsem navzájem naše společníky.

„Frau Kaleu.“ „Herr Major,“ vyměnili si pozdravy.

„Dobře, tebe bych tu i čekal,“ otočil jsem se zpátky na Toma, „ale proč

sem táhneš Mirka?“ řekl jsem odevzdaně.

„Může ti zrevidovat letovou palubu,“ zašklebil se zase.

„K čemu mi to bude, když nemám v hangárech jediný vrtulník?“

„Ty máš taky se vším problém,“ zašklebil se. „Žádáme povolení nalodit

se, kapitáne.“

„Uděleno,“ povzdychl jsem.
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Deník kapitána – Širanui (DD Y418) LKTEX

Nalodili jsme se, Amálie vydala rádiem rozkaz k opuštění přístavu a chvíli

na to jsme se již odlepovali od mola. Ubytovali jsme Toma a Mirka ve volné

kajutě a zamířili zpátky na můstek. S těmi dvěma na palubě nás čeká vážně

dlouhá cesta...

II. Cessna

Na můstku zazvonil telefon. Amálie ho s ohlášením „Můstek,“ zvedla a pak

zavolala: „Kapitáne, komunikační zachytilo vysílání na dlouhých vlnách. Le-

toun Cessna 172 hlásí únik paliva a přípravu na nouzové přistání na vodu.“

„Ať navigační spočítá předpokládané místo dopadu,“ reagoval jsem.

Následovala výměna souřadnic a dalších informací mezi Amálií a navi-

gačním, načež navigátor po chvilce pročítání prohlásil: „Kapitáne, podle jeho

rychlosti a výšky lze předpokládat, že dopadne v oblasti dojezdu člunu.“

„Děkuji,“ řekl jsem navigátorovi. „Ať pilot dál podává hlášení a snaží

se udržovat směr,“ řekl jsem Amálii, která rozkaz s kývnutím přetlumočila

komunikačnímu. „Doveďte nás k předpokládanému místu dopadu,“ směřoval

jsem na navigátora a kormidelníka, „vyzvedneme toho ptáčka.“

Po můstku proběhlo pár dalších rozkazů pro změnu kurzu. Kývl jsem

na velitele mužstva, který již věděl, co má dělat a vydal rozkaz k sestavení

záchranného týmu.

Po chvíli jsme uslyšeli zvuk pokašlávajícího leteckého motoru. Po pře-

letu nad naší lodí se motor zastavil nadobro. Vydal jsem rozkaz ke zvýšení

rychlosti na plný výkon a pokračovali jsme ve sledování stroje. Pořád může

vyskočit, napadlo mě. Pilot se ale zřejmě rozhodl vést stroj až do konce. A
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LKTEX KAPITOLA 1. POPRVÉ KOLEM SVĚTA

ne, že by se z Cessny nějak dobře vyskakovalo... Abychom stroj neztratili

z dohledu, protože pořád plachtil rychleji, než jsme my pluli, spustili jsme

záchranný tým ve člunu. Chvíli na to hlásili kontakt letounu s hladinou a

vyzvednutí pilota.

Am zůstala na můstku a vedla přiblížení lodi k místu dopadu, já mezitím

zamířil do hangáru, kde čekal zachráněný pilot. Cessnu jsme nechali pomocí

nafukovacích vaků stabilizovat na hladině a po dohodě s pilotem stroj buď

necháme potopit, nebo ho vytáhneme na palubu. Když jsem přišel do han-

gáru, připravoval jsem se už, že budu s pilotem komunikovat svou lámanou

angličtinou. Překvapení přišlo, když jsem ze skupinky kolem pilota nesly-

šel jiná slova, než ta česká. Letoun jsme vyzvedli na palubu a po dohodě s

pilotem jsme přidali zastávku v Houstonu, kde jsme měli letoun předat do

rukou Cessny. Naše loď se opět vydala na cestu směrem k Panamě i s pilo-

tem Davidem Starým na palubě. Že letoun spadl kvůli technické závadě byl

přesvědčen a jeho vrak mu to měl pomoci dokázat.

III. Velrybáři

Rozbor letu a nehody si vzal s pilotem Starým na starost mjr. Hrubeš. Jako

velitel našich letců a bývalý pracovník ŘLP měl s papírováním a vyšetřováním

takových incidentů zkušenosti a stejně jako my ostatní nechtěl, aby výrobce

mohl uvalit vinu na pilota jen kvůli zanedbání protokolu. Letoun byl od

vyzvednutí pilota neustále pod dohledem kamery, ať už ze člunu, nebo na

zádi naší lodi. Na letové palubě jsme navíc zavedli hlídku, která dohlížela

na uchování trosek ve stavu, v jakém na palubu přišly. Pilotovi, ale i všem
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Deník kapitána – Širanui (DD Y418) LKTEX

ostatním bylo zakázáno s troskami manipulovat, aby nebyly porušeny a mohly

být ve vyšetřování použity.

Pokračovali jsme v plavbě k Panamskému průplavu, který nám, na rozdíl

od starých námořníků, tuhle cestu zkrátil. Na palubě stále panoval čilý ruch,

i když loď plula osamocena uprostřed oceánu a vše fungovalo jak by mělo.

S Am jsme seděli na můstku a propichovali očima opar na horizontu. Vidět

pevninu je i pro námořníka vítězstvím. První a druhá směna se vystřídaly a

na můstku se objevil Tom.

„Měli jsme s Mirkem v plánu vás opustit už v Panamě,“ začal svým ty-

pickým ironickým hlasem, „ale když máte zastávku v Houstonu, vystoupíme

si až tam.“

„Dělá se ti snad na palubě špatně, že s námi nedopluješ až domů?“ opáčil

jsem stále otočen k oknu držíc v ruce hrnek čaje.

„Kdo si počká, ten se dočká.“ odsekl plukovník a zdvihl obočí. „V rozka-

zech máte čas a místo, kde se znovu setkáme. Proč a jak nechte na nás. My

vyprovodíme toho starce a něco si ve Státech vyřídíme.“

„Já jsem jen kapitán téhle lodi.“ povzdychl jsem si. „Popluju kam mi řek-

neš, budu čekat, kde mi řekneš, ale jen, pokud mi nebudeš kecat do řízení.“

Loď plula dál po námořní trase, když jsme na obzoru uviděli velkou ná-

kladní loď. Vzal jsem mluvítko vysílačky na můstku a začal jsem s anglickým

hlášením: „Nákladní lodi na 39,50 severně a 167,30 západně, tady hlídková

loď Legie Kondor trupové číslo Yankee čtyři jedna osm plující k vám ze směru

jedna osm. Prosím, hlaste loď a destinaci.“
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LKTEX KAPITOLA 1. POPRVÉ KOLEM SVĚTA

Kapitán nákladní lodi se nám ohlásil a uvedl, že jeho loď přepravuje ryby

z Japonska na překládku v USA. Amálie se vydala na zběžnou kontrolu a

my zatím loď přistavili na levobok té nákladní. Když se Amálie vrátila na

Širanui, prohlásila s úsměvem: „Náklad sedí. Velryby nemají,“ usmála se

ještě víc. Jako by ale něco přivolala, zazvonil na můstku telefon. Operátoři

zachytili loď, která se blíží vysokou rychlostí směrem k nám. Torpédoborce

stejného typu, jako je ten náš, nemají výraznou radarovou stopu a loď se

blížila z pravoboku, proto nás nemohla zachytit. Proč by se ale takhle řítila

k nákladní lodi. Protože šlo o japonskou loď převážející ryby, jediné, co nás

napadlo, byl omyl nějaké proti-velrybářské organizace. Byl to dost zhovadilý

nápad, ale s Am jsme se na něm shodli. Pro všechny případy jsme připravili

výsadkový tým s nesmrtícími zbraněmi a poslali jsme pár lidí na palubu

nákladní lodi. Širanui i nákladní loď spustily motory, ale blížící se loď stále

držela kolizní kurz.

Když byla loď relativně blízko, zkusil jsme se zahlásit: „Zde kapitán lodi

trupové číslo Yankee čtyři jedna osm, volám plavidlo blížící se z kurzu jedna

pět. Jste na kolizním kurzu. Okamžitě změňte kurz a hlaste se.“ Delší dobu

na to nikdo nereagoval, ani po opakování. Loď byla už dost blízko, proto jsem

předal velení Amálii a nasedl do člunu s brokovnicí s gumovými projektily a

MP7 na stehně. Pochyboval jsem, že ji použiji, ale jistota je jistota. Obepluli

jsme nákladní loď a postavili se návštěvníkům do cesty. Loď se i přes to, že

jsme jí stáli v cestě blížila stejnou rychlostí. Než se přiblížila úplně, rozjeli

jsme se proti ní a jen těsně jsme se vyhnuli kolizi. Loď dorazila k nákladní,

stočila se na pravobok a narazila do ní levou stranou přídě. Posádka pak
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Deník kapitána – Širanui (DD Y418) LKTEX

začala na bok nákladní lodě házet barvu, díky které vypadal její bok jako od

krve.

„Vyrazte, Širanui!“ zavolal jsem do vysílačky. Naše čluny už byly blízko

zádi plavidla agresorů a po přistání jsme se všichni vyhoupli na jeho palubu.

Většina posádky spolupracovala. Přebrali jsme kontrolu nad můstkem, asi i

díky Širanui, která se postavila lodi do cesty, a kontrolovali zbytek lodi. Dva

členové posádky po nás v podpalubí začali střílet. Naštěstí je oba uzemnily

dobře mířené gumové projektily a celá posádka byla zatčena a internována na

Širanui. Vybral jsem si čtyři členy své posádky, abychom plavidlo dopravili

do rukou americké pobřežní stráže, které jsme celý incident nahlásili a po

boku Širanui jsme se rozloučili s posádkou nákladní lodi a vydali se napřed

směrem k americkým výsostným vodám.

IV. LCS-2

Obě lodě se přiblížily k americkým výsostným vodám. Zrovna jsem se s pa-

lubním důstojníkem vystřídal ve velení zajaté lodi a zamířil na můstek, kde

mi za chvíli měla začít služba. Cestou po lodi jsem pozoroval, jak už si část

posádky začíná zvykat na volnost mé nadřízenosti v jistých směrech. Nevyža-

doval jsem po posádce, aby salutovala nebo při mém příchodu jinak opouštěla

rozdělané věci, jak je v předpisech jiných námořních sil. Ti rychlejší už při se-

tkáních buď jen zběžně salutovali, nebo se se slovem „kapitáne“ dotkli kšiltu

své čepice. Někteří, zvláště ti, co prošli výcvikem v US-Navy ale stále uhýbali

z cesty a stáli v pozoru, dokud jsem nepřešel.
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LKTEX KAPITOLA 1. POPRVÉ KOLEM SVĚTA

Dorazil jsem na můstek a se slovy „dobré játro“ se postavil vedle kapitána

Neradové. Oba jsme pozvedli ruku k čepici a zahleděli se skrz okna. Lodě se

přiblížili k hranici a CIC nám nahlásilo kontakt na radaru. Podíval jsem se

dalekohledem daným směrem a uviděl loď pobřežní stráže LCS-2 jménem

USS Independence. S kapitánem té lodi jsem se znal. Nějakou dobu jsem

pod jejím velením strávil na palubě PC 4 USS Monsoon a poznal jsem, že

si vychutnává lodě, které v přítomnosti její lodi překročí hranici bez hlášení

a povolení. Vydal jsem proto rozkaz, že naše loď nesmí hranici překročit a

pokud nedostaneme povolení, poplujeme po hranici. Sundal jsem ze stojanu

mluvítko vysílačky a začal s hlášením:

„Zde kapitán lodi trupové číslo Yankee čtyři jedna osm, volám loď po-

břežní stráže trupové číslo dvě. Žádáme povolení překročit spolu s eskorto-

vanou lodí hranici výsostných vod Spojených států Amerických, přepínám.“

Když se nějakou dobu neozvala odpověď, opakoval jsem hlášení. Am si, i

když už nebyla ve službě, nasadila sluchátka interkomu a nechala operátory

CIC pozorně sledovat aktivitu lodi. Zprávu lodi jsme vyslali i morseovkou

pomocí signálního světlometu. Když jsem dalekohledem pozoroval palubu

Independence, zahlédl jsem kapitána, jak jde se signálními vlajkami na leto-

vou palubu. Rozkázal jsem zastavit loď, vzal vlajky a dalekohled a vydal se

na přední palubu. Když signálem požádala o identifikaci a účel plavby, odpo-

věděl jsem jí příslušností lodi a dodal jsem i předání zadržené lodi. Zahlédl

jsem, že kapitán odchází z letové paluby, a tak jsem i já zamířil na můstek.

Když mě Am uviděla s vlajkami v ruce, pousmála se. Opětoval jsem úsměv a

vzal do ruky mluvítko a čekal, až se ozve druhá strana. Po chvilce se vskutku

ozvalo:
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„Zde kapitán Americké pobřežní stráže Cathleyová, loď trupové číslo dva

lodi trupové číslo Yankee čtyři jedna osm. Máte povolení překročit hranici.

Kurs na setkání jedna dva nula. Převezmeme od vás zadrženou loď. Přepí-

nám.“

„Zde kapitán Legie Kondor Maštalka, loď trupové číslo Yankee čtyři jedna

osm. Rozumím, kurs na setkání jedna dva nula. Připravíme zajatce k přesunu.

Přepínám.“

„Čekala jsem vás, Maštalko. Trupové číslo dva končí.“

„Stará známá?“ zeptala se s úsměvem Am a pověsila sluchátka zpět do

vidlice.

„Nadřízená z dob, než mě pustili k AEGISu,“ odvětil jsem. „Když se celý

den nic nedělo, bavila se takhle.“

„Rozhodně jsi jí utkvěl v paměti.“

„Existuje někdo, komu ne?“ zašklebil jsem se. „Přemístěte posádku zajaté

lodi do hangáru,“ otočil jsem se na velitele mužstva. Ten s pokývnutím odešel.

Lodě se přiblížily a mezi Širanui a Independence jsme natáhli lávky. Kapi-

tán Cathleyová přešla jako první a se širokým úsměvem prohlásila: „Konečně

vlastní loď, kapitáne?“

„A vy máte koukám zase novou, kapitáne,“ odpověděl jsem s úšklebkem.

„Přístup máte ale stále stejný. Když jste reagoval na semafor, napadlo

mě, že to budete vy. Za poslední dobu mi na něj nikdo nereagoval a vy jste

mi, když jste opouštěl posádku Monsoonu, slíbil, že až se setkám s vaší lodí,

na semafor odpovíte.“

„Svůj slib jsem dodržel,“ usmál jsem se znovu.
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V hangáru jsme si oficiálně předali zajatce a posádky je začaly postupně

přemisťovat na palubu Independence. Kapitánovi jsem nabídl prohlídku lodi,

což ona s úsměvem přijala. V CIC jsme se moc nezdrželi, u většiny dnešních

lodí vypadá dost podobně. Naše cesta pak končila na můstku. Posádka nás

uvítala zasalutováním a u předního skla jsme se setkali s Am, která přešla

z boku můstku, kde pozorovala přesun zajatců.

„Kapitáne Cathleyová, kapitánporučík Amálie Neradová, kapitán Šira-

nui. Kapitáne Neradová, commander Emily Cathleyová, kapitán USS Inde-

pendence.“ Am zasalutovala první a dodala „Kapitáne.“ Cathleyová stejný

pozdrav opětovala.

„Myslela jsem,“ otočila se Cathleyová zpět na mě, „že Širanui velíte vy.“

„Širanui je v tomto směru svérázná,“ ušklíbl jsem se. „Loď má dva kapi-

tány, kteří velí s rovným postavením. Kapitán Neradová je 1. kapitán Širanui,

já jsem α-kapitán Širanui.“

„Zvláštní,“ řekla Cathleyová, podívala se oknem ven a odmlčela se. „Kdybych

vás neměla půl roku na palubě Monsoonu, kapitáne,“ otočila se zpět na mě,

„měla bych vás za blázna a nechala vás zajistit. Za tu dobu jsem ale poznala,

že vše, co uděláte, ať je to na první pohled sebevětší nesmysl, nakonec v urči-

tém směru smysl má. Vítám vás oba mezi lodní kapitány a budu ráda, když

se s vámi zase setkám, až se zase objevíte v téhle části Pacifiku.“

„Děkujeme, kapitáne. Bude nám stejnou ctí, jako dnes,“ reagoval jsem.

Moje posádka se již vrátila ze zajaté lodi, kterou předala pobřežní stráži.

Dovedl jsem kapitána k poslední lávce, na rozloučenou jsme si zasalutovali.

Pak přešla na svou palubu a posádka stáhla lávku. Popošel jsem víc na příď,

aby mě bylo vidět z můstku, zvedl jsem levou ruku se zavřenou pěstí, a když
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jsem viděl, že na mě Am kouká, dvakrát s ní pohnul dolů, jako když na parní

lokomotivně taháte za táhlo píšťaly. Ozval se zvuk lodního zvonu, který vy-

střídal zvuk motorů. Lodě se začaly vzdalovat. U zábradlí Independence jsem

zahlédl kapitána Cathleyovou. Ještě jednou zasalutovala a já také. Když jsem

se otočil k můstku, zahlédl jsem, že salutuje i Am. Pak jsem se konečně vrátil

zpět na můstek a pokračovat ve službě. Am ale, stejně jako vždy já, na můstku

zůstávala, i když jí skončila služba. Zahoukali jsme akustickým znamením,

Independence odpověděla a my opět zamířili k Panamskému průplavu.

V. Překročení Ameriky

(Propluli jsme Panamským průplavem a dopluli do Houstonu, kde jsme pře-

dali trosky Cessny a Tom s Mirkem se vydali s pilotem předat protokoly a

něco zařídit. Tom říkal, že nás neopustí na dlouho a že v rozkazech najdeme

místo a čas setkání.)

Na místo jsme dorazili asi o patnáct hodin dříve, než bylo v rozkazech.

Čas, který nám zbýval za světla jsme využili k tréninku výsadkové jednotky.

Zaměřili jsme se na zajištění přední paluby, letové paluby a chvíli jsme ob-

sazovali i můstek. To jsme ale nedělali dlouho, protože můstek musí zůstat

v provozu. Odpolední službu na můstku měl XO, noční Am a já ranní. Proto

jsme s výsadkovou jednotkou chvíli trénovali i já s Am. Když Am odešla,

zašel jsem za Chengem a pobavili jsme se o možnostech našich strojů a o

tom, jak moc bychom měli motory dráždit. Pak jsem si šel před službou na

chvíli lehnout.
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Služba mi začínala ve čtyři ráno, takže jsem si o půl čtvrté došel pro čaj

a pak vyrazil na můstek. Ve čtyři hodiny se Am rozloučila a šla si lehnout.

Až do svítání se nedělo nic moc zajímavého, kolem proplulo několik lodí,

několik jich pozdravilo světlometem, ale nic neobvyklého. V osm hodin ráno

už bylo světlo a byl tu čas z rozkazů. Byl jsem se podívat v CIC, když jeden

z operátorů zahlásil: „Kontakt na radaru! Dva vzdušné kontakty na sedmi

hodinách. Pravděpodobně vrtulníky, rychle letí přímo k nám.“

„Ať se komunikační pokusí navázat kontakt,“ zavolal jsem na dozorčího

CIC a zvedl telefon na můstek. „Otočte nás směrem na osmou hodinu!“

Rozeřvaly se motory a loď se začala otáčet. Doběhl jsem na můstek, vzal

telefon a zavolal do komunikačního: „Máte nějaké zprávy od cílů alfa nebo

bravo? Dejte mi to na můstek!“

Položil jsem telefon a vzal mluvítko AM vysílačky: „Zde kapitán lodi

trupové číslo Yankee čtyři jedna osm neznámým helikoptérám letícím směrem

jedna dva. Jste na kolizním kurzu s naším plavidlem. Okamžitě změňte kurz

a ohlaste se.“

Znovu zazvonil telefon. „Jedna z helikoptér aktivuje bojový radar,“ hlásila

dozorčí ze CIC.

„Připravte CIWS a pětipalcové. Zaměřte helikoptéry a čekejte na rozkaz,“

řekl jsem a zavěsil telefon.

Došel jsem k rozhlasu, vyndal ze skříňky mluvítko a řekl: „Poplach všem

stanovištím, hovoří kapitán Maštalka. Blíží se dvě helikoptéry podle chování

s nepřátelskými úmysly. Posádko, na bojová stanoviště! Opakuji, posádka na

bojová stanoviště! Po pravoboku na příď a nahoru, po levoboku na záď a

dolů.“
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Vrátil jsem se na své stanoviště, loď už plně dokončila obrat a byla oto-

čena přímo k cílům. Nasadil jsem si sluchátka interkomu CIC, vzal mluvítko

vysílačky a ještě jednou se pokusil spojit s helikoptérami. Povzdechl jsem si

a řekl do interkomu: „Odchylte zaměření o pět stupňů vpravo a připravte se

k vypálení varovného výstřelu.“

„Pětipalcové dělo pět stupňů vpravo, zaměření dokončeno. Čekáme na

rozkaz.“

„Palte.“

„Pětipalcové dělo, pal.“

Vrtulníky už byly relativně blízko a střela dopadla kousek před ně. Vrtul-

níky se stočily každý do jednoho směru a ve sluchátkách se ozvala operátorka:

„Vrtulníky mění kurz. Deaktivovaly bojový radar a zapnuli odpovídače.“

„Dejte mi to na radar.“

Na obrazovce radaru se z označení helikoptér Alfa a Bravo staly OK-LKA

a OK-LKB. Plácl jsem se dlaní do hlavy a chvíli tak zůstal stát „Ti idioti!“

zakřičel jsem. Po chvilce se z vysílačky ozvala čeština: „Yankee Mike jedna

osm, Oscar Kilo – Lima Kilo Alfa, dobrý den.“

„Lima Kilo Alfa, Mike jedna osm, ahoj, dávej.“

„Mike jedna osm, Lima Kilo Alfa, je to Sea Hawk 60 bez letového plánu.

Pilot plukovník Nedvěd, žádám povolení k přistání na palubě.“

„Lima Kilo Alfa, Mike jedna osm, předám vás letovému operátorovi. Mike

jedna osm, konec.“

„Lima Kilo Alfa, Yankee Hotel jedna osm,“ ozval se v podstatě vzápětí

letový. „Přiblížení ze směru tři nula, pořadí jedna. Hlaste po větru.“
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„Hotel jedna osm, přiblížení tři nula, pořadí jedna, budu hlásit po větru,

Lima Kilo Alfa.“

„Hotel jedna osm, Lima Kilo Bravo, dobrý den.“

„Lima Kilo Bravo, Hotel jedna osm, dávejte.“

„Hotel jedna osm, Lima Kilo Bravo, je to Sea Hawk 60 bez letového plánu.

Pilot Hrubeš, žádám povolení k přistání na palubě.“

„Lima Kilo Bravo, Hotel jedna osm, vyčkejte, pořadí dva.“

„Hotel jedna osm, rozumím, pořadí dva, vyčkávám, Lima Kilo Bravo.“

„Dva vrtulníky těsně po sobě. To bude zábava,“ zabručel jsem si pod

fousy a vydal se směrem na letovou palubu. Stál jsem u dveří hangáru, když

první stroj dokončoval přiblížení. Jakmile se kola dotkla paluby, pilot vypnul

motor a rotor začal zpomalovat. Otevřely se dveře pilotní kabiny a vyskočil

plukovník Nedvěd. Chytl jsem ho za ramena a odsunul ho někam, kde jsme

se mohli slyšet.

„Příště se hlaste dřív, než po vás budu muset střílet, plukovníku!“ řekl

jsem naštvaně.

„Podle rozkazu, kapitáne,“ řekl Tom. Sáhl do kapsy kombinézy a vytáhl

obálku se svazovou pečetí. „Na pečeti je čas, kdy máte obálku otevřít. Před

nastoupenou trvalou posádkou na přídi.“

Povzdychl jsem si a on se zasmál. Zašel jsem k letovému operátorovi, vzal

si ruční AM vysílačku, řekl mu, že druhou helikoptéru navedu a vrátil se

ke dveřím hangáru za Tomem. Vrtule jeho stroje se už zastavily a beartrap

ho začal odtahovat do hangáru. Řekl jsem do vysílačky: „Lima Kilo Bravo,

Charlie jedna osm, letová paluba volná, přiblížení ze směru tři nula, pořadí

jedna. Hlaste po větru.“
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„Charlie jedna osm, Lima Kilo Bravo, rozumím, směr tři nula, pořadí

jedna, budu hlásit po větru,“ ozval se z vysílačky Mirek. Chvíli na to pokra-

čoval: „Pozice po větru, Lima Kilo Bravo.“

„Rozumím, Lima Kilo Bravo, jděte na finále, Charlie jedna osm.“

„Finální přiblížení, Lima Kilo Bravo.“

Tou dobou už byl vrtulník jen pár metrů od nás. Před dosednutím jsem

si zavěsil vysílačku na opasek a ukazoval pilotovi rukama jakým směrem má

stroj před dosednutím dorovnat. Vrtulník dosedl, Mirek vypnul motor a ten

začal s pískotem dobíhat.

I druhý stroj byl zatažen do hangáru, Mirek přišel s předávacím proto-

kolem a já za 3. T-Flot. oficiálně převzal do užívání dva Sea Hawky. Mirek

s Tomem zase zmizeli ve své kajutě a já se se záhadným dopisem v kapse

vrátil na můstek a dosloužil směnu.

VI. Evropa

„Dobré ráno, posádko, hovoří kapitán Neradová,“ ozvalo se asi v osm ho-

din z rozhlasu. „V 0830 budeme kotvit v přístavu Wilhelmshaven. Prosíme

posádku, aby po přistání neopouštěla loď. V 0900 bude celá trvalá posádka

nastoupena na přídi. Konec hlášení.“

Odeslal jsem hlášení, které jsem zrovna dopsal, a vyrazil na můstek.

Pozdravil jsem se s kapitánem Neradovou a pozoroval blížící se pevninu.

Když jsme mohli spatřit molo, zahlédli jsme na něm několik skupinek lidí.

„Byli jsme dohodnutí s Českou, že jim poskytneme rozhovor,“ řekl jsem

otočen směrem k molu, „ale na to je tam těch lidí moc. A Rozhlas má přijet až

19



LKTEX KAPITOLA 1. POPRVÉ KOLEM SVĚTA

odpoledne.“ Podíval jsem se dalekohledem a vskutku, na mole byl dvoučlenný

televizní štáb České televize. Kousek od něj se ale mísila nesourodá skupina

asi deseti lidí s bundami Primy a Novy.

Půjčil jsem dalekohled Am, která při pohledu na molo s úsměvem pro-

hlásila: „To bude zase v hlavních zprávách pozdvižení.“

„Doufám, že s nima nepojedu na letiště stejným autobusem, až s nima

vy dva skončíte,“ ozval se za námi Tomův hlas.

„Veliteli,“ otočil jsem se na něj, „jakému stupni utajení podléhá obsah té

obálky?“

„Proč, kapitáne?“

„S vaším dovolením budeme brát na palubu zástupce České televize. Po-

třebuji tedy vědět, zda mohou být na palubě, až obálku otevřu.“

„Zprávu z obálky si bude moct v 0900 přečíst kdokoliv na webu. Můžete

reportérům klidně dovolit si to celé natočit,“ usmál se.

„Děkuji, pane.“

„Jestli chcete, já budu stejně na horní palubě, tak je tam můžu ohlídat.“

„Děkuji.“

„A nezapomeňte se těch vometáků zbavit nějak elegantně,“ nasadil zase

svůj uštěpačný výraz.

„Neboj se, Am to zařídí,“ usmál jsem se.

„Toho jsem se bál,“ řekl a s mávnutím zmizel ve dveřích můstku.

Loď se přiblížila k molu, posádka ji uvázala a spustila lávky. U každé

ze dvou lávek stál jeden voják s G36C a taserem za opaskem. Někomu by

to možná mohlo přijít přehnané a také bylo, ale na lodi je zvlášť u našich

stálých posádek každou příležitost připomenout si dlouho nepoužité postupy
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dobré využít. Dále byl na zemi poručík Ferenc jako jejich velitel. Kolem

příďové lávky se brzy shromáždili novináři obou komerčních televizí a snažili

si vynutit vstup na palubu. Česká televize se držela stranou. Šli jsme s Am

po palubě a zaslechli část rozhovoru mezi nadporučíkem a novináři.

„My ale chceme natočit reportáž o nové lodi České republiky!“ pokřikoval

jeden.

„Bohužel jste si nesjednali povolení a bez výslovného souhlasu kapitána

lodi vám nemohu přístup umožnit,“ opáčil Ferenc.

„Jde o něco úžasného. Nemůžete divákům upřít možnost spatřit první

českou bitevní loď,“ přidal se další novinář.

„Není to bitevní loď, ale torpédoborec,“ zavolala Am z konce lávky.

Ferenc se s oslovením „kapitáne,“ otočil a zasalutoval.

„Pohov, poručíku,“ zareagovala Am. „Co je tu za problém?“

„Tito lidé požadují přístup na palubu, ale nemají povolení.“

„Širanui je majetkem vojenské organizace Legie Kondor spolupracující

s AČR. Jedná se tedy o vojenské plavidlo a není veřejnosti přístupná.“

„My jsme ale novináři!“ zakřičel další novinář.

„Přístup na palubu musí schválit oba kapitáni, nebo štáb Legie Kondor

vystavením protokolu 38. Pokud nemáte protokol 38, nemá smysl se tu bavit.“

Prošel jsem kolem Am, když mi Ferenc zasalutoval, mávl jsem na něj, aby

toho nechal. Došel jsem k novinářům a řekl: „Dámy a pánové, pokud bych vás

mohl požádat, abyste mi uvolnili cestu.“ Chvíli bylo ticho, pak dva ustoupili

o krok stranou a já zamířil ke dvojici z ČT. Podal jsem si ruku s reportérem

Jonášem i jeho kameramanem a pokynul jim směrem k lávce. Vrátil jsem se

k lávce a strážný mi pomohl uvolnit cestu pro oba muže, protože zpátky už
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nás nechtěli pustit tak snadno. Došel jsem k Am a řekl: „Dva reportéři České

televize žádají o vstup na palubu. Zde je protokol 38.“

Am se podívala do papíru a předala ho zpět Jonášovi se slovy: „Vítejte

na palubě, pánové. Pojďte se mnou.“

Když jsme došli na konec lávky, situace dole se pořád vyostřovala. Am

chytila mluvítko své vysílačky na rameni a řekla do něj: „Posilte stráž u

vstupů na loď. Zásobování budeme muset pravděpodobně odložit, dokud

nevyřešíme aktuální problém.“

Vedli jsme dvojici novinářů na horní palubu a já se jim cestou omluvil,

že se jim nyní nemůžeme věnovat kvůli rozkazům, které musíme splnit, ale

že jim umožníme natáčet nástup posádky z horní paluby. Oba si vyměnili

úsměvy a my jim na horní palubě představili velitele svazu. Pak už se blížilo

0900 a my se odebrali na příď, kde už se shromažďovala posádka.

S Am jsme přišli na příď a postavili se zády k dělové věži. Podíval jsem

se na hodinky, které již počítaly poslední sekundy před devátou hodinou.

S jejich zapískáním jsem začal mluvit: „Dámy a pánové, svolal jsem vás sem,

protože jsem od velitele obdržel dopis, který vám mám nyní přečtu.“ Začal

jsem otevírat obálku. „Reklamovat to můžete u velitele svazu,“ dodal jsem a

pokynul rukou k první lávce na nástavbě můstku, kde stál Tom s reportéry.

„Tak tedy jménem velitele svazu,“ začal jsem a pustil se do čtení. „S oka-

mžitou platností uvolňuji kapitánporučíka Neradovou z funkce kapitána lodi

DDG Y418 Širanui–“ zasekl jsem se a podíval se na Am, která můj nechápavý

výraz opětovala. Stočil jsem pohled na Toma, který se stále usmíval, jako by

tenhle úsměv nesundal ode dne, kdy mi obálku předal. „Dále,“ pokračoval

jsem ve čtení, „ji za vzornost její služby a perfektní velitelské schopnosti
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povyšuji do hodnosti korvetního kapitána a jmenuji ji kapitánem lodi DDG

Y419.“ Nyní už s úsměvem jsem se na ni otočil, ale na její tváři mě čekal

překvapený výraz. Někdo mi zaklepal na rameno, byl to Mirek a podával mi

malý balíček. Otevřel jsem ho a vyndal dva nárameníky podle nového ústroj-

ního řádu v hodnosti, kterou Am právě dostala. Přistoupil jsem k ní, sňal jí

staré nárameníky a připevnil nové. Nebyly už sice určené pro tuto uniformu,

ale i tak při troše snahy seděly. Zasalutoval jsem jí, což ona se svým známým

šibalským úsměvem opětovala. Nastoupená posádka reagovala potleskem.

„To je z dopisu vše,“ pokračoval jsem k posádce. „Nyní tedy něco ode

mě. Kapitán Neradová je nyní jediným členem posádky DDG Y419. Zeptám

se vás tedy. Kdo by se chtěl přidat k posádce DDG Y419? Krok vpřed!“ Než

jsem to dořekl, obě nastoupené posádky udělaly krok vpřed. To mě vyvedlo

z míry, Am však nikoliv.

„A nyní,“ vložila se do toho, „další krok vpřed udělají ti, co by zároveň

chtěli zůstat v posádce Širanui!“ Celá posádka opět udělala krok vpřed. Am

se otočila čelem ke mně a řekla: „Kapitáne, žádám o povolení vznést návrh.“

„Uděleno.“

„Navrhuji, aby byla stálá posádka Širanui rozdělena na posádky Maštal-

kovu a Neradové a posádka Neradové, aby byla přidělena na DDG Y419

Maikaze.“

„Přijímám návrh. Zvolila jste i dobré jméno. Posádka kapitána Neradové

je od této chvíle posádkou lodi Y419 Maikaze,“ řekl jsem a ukázal na posádku

na pravoboku. „Posádka Maikaze je dočasně přidělena na Širanui. Nyní k dal-

ším organizačním záležitostem. Od příštího týdne platí nový ústrojní řád.

Nové uniformy si vyzvedávejte u velitele mužstva. Dále poprosím dobrovol-
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níky pro přístavní dozorčí službu, aby se hlásili taktéž u velitele mužstva. Od

večera bude v jídelně viset rozpis služeb po dobu kotvení. Dnešní dopolední

a odpolední služba platí podle standardního rozvrhu, přístavní rozvrh začíná

místo noční směny. Během kotvení budou každý den v 0800 vyhlášeny roz-

hlasem nové informace, žádám tedy posádku, aby v tento čas byla na palubě.

To je vše, rozchod.“
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Kapitola 2

Zpět na druhé straně světa
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