
Vítejte na palubě!

Piráti k přepadávání lodí používali  

menší šalupy s drobným trupem, ale  

s mohutnými plachtami. Tato kombinace  

z pirátských bárek učinila mnohem 

rychlejší plavidla, než byly vícestěžňové 

fregaty. K útoku se většinou používalo 

střelby z děl, která vyřadila loď oběti  

z provozu. Ještě předtím ale bylo nutné se 

k cíli přiblížit – piráti se proto maskovali. 

Na palubě měli například klece s drůbeží, 

aby vypadali jako kupci. Známé byly  

i případy, kdy se celá posádka převlékla 

do dámských šatů, aby nepřítele zmátla  

a v momentě překvapení zaútočila.  

Na útěk pak bylo již pozdě…
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Vlajka
Zkřížené hnáty, lebka, přesýpací hodiny  
a přípitek s kostlivcem byly symboly toho, 
že pirátům na životě vůbec nezáleželo. 
Ani na cizím, ani na svém.

želVy
Piráti na lodích převáželi množství  
suchozemských i mořských želv. Tato  
zvířata vydržela dlouho naživu bez vody  
i potravy a pro piráty představovala  
čerstvý zdroj masa.

Felčar
Nedostatek vitaminů, špatné hygienické 
podmínky a přítomnost hlodavců, švábů 
a vší znamenala neustálé propukávání 
chorob. Nejrozšířenější byly kurděje, bez 
přísunu vitaminu C smrtelné. Lodní zdra-
votník neboli felčar musel také často am-
putovat pirátské končetiny. Používal  
k tomu klasickou pilu. A bez umrtvení!

Mučení zajatců
Většina zajatců neměla příliš na výběr. 
Buď se musela přidat na stranu pirátů, 
nebo byla umučena děsivým způsobem. 
Nejoblíbenější bylo pocení nebo procház-
ka po lávce. V prvním případě zajatec 
obíhal stěžeň tak dlouho, dokud nepadl 
vyčerpáním. Procházka po lávce se kona-
la se zavázanýma očima a svázanýma ru-
kama. Na konci lávky následoval pád do 
moře, kde už čekali žraloci.

Děla
Plnila se většinou železnými koulemi. Na 
ničení stěžňů se používaly dvě koule svá-
zané řetězy, na protrhání plachet sekané 
hřeby. Na www.iabc.cz najdete ukázku  
z námořní bitvy z filmu Master a Com-
mander: Odvrácená strana světa.

kapitánská kajuta
Kapitán a kormidelník dostávali z kořisti 
největší díl. Naopak nejmenší část připa-
dala na řadové námořníky. Nespravedlivé 
podmínky vedly často ke vzpourám.

zásoby
Mezi nejdůležitější proviant na palubě 
patřily sudy s rumem. Jeho příděl podlé-
hal přísným pravidlům, ale zcela zakázán 
být nemohl. Někdy nalitá posádka přesta-
la ovládat loď a najela na skaliska. Po-
sádka Bartholomewa Robertse si v alko-
holovém opojení během bujaré oslavy 
nad kořistí zase nevšimla, že je v obleže-
ní guvernérova vojska.

pirátské Menu
Stravování pirátům závidět opravdu  
nemusíme – podávaly se většinou jen 
plesnivé suchary a zkažená voda.

průřez pirátskou lodí


