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1. května 2008, čtvrtek 

Byl 1. máj dva tisíce osm. Poslední pokus, jak si dokázat, že těch 628 km sjedu na kánoi z Hřenska do 

Hamburku. Nemohl jsem dospat. Co dospat? Nepravidelně jsem se budil a budík nařízený na zvonění o páté 

jsem vypnul kolem třetí. Hlavou se mi začaly honit obavy, jaký vliv bude mít to moje spaní, nespaní, na 

moji fyzičku. Ale po chvíli jsem tuto myšlenku zavrhl. Přeci nepojedu jen jeden den. S Jirkou jsem měl 

domluvený sraz na půl sedmou před garáží. Eva měla jet také s námi. Ne proto, že bychom se museli loučit 

přímo u Labe, ale protože si měla ve Hřensku převzít naši jezevčici Aidu. Tu nám hlídala Lucka s rodinou, 

což je Evy dcera, protože jsme byli tou dobou na zájezdu v Paříži. Evě jsem samozřejmě také sdělil svůj 

časový plán odjezdu a říkal jsem si, tu mám pod kontrolou. Větší starosti jsem si dělal s Jirkou, který v pátek 

večer odjížděl s partou pálit čarodějnice až někam k Mělníku, jako by jich v Liberci bylo málo. Pak jsem si 

říkal - napije se, nějaké dívčině bude chladno a budu bez Jirky…  

Vedle talířku se snídaní jsem měl papír s vyškrtanými nadstandardními věcmi nebo naopak připsanými 

věcmi novými. Uklidňovalo mne, že v pátek navečer jsme s Jirkou hodili loď na auto, úmyslně jsem ji 

položil dnem na zahrádku auta. Musel jsem využít volných prostor v lodi k uložení alespoň tří soudků. 

Kanoi jsem pořádně přikurtoval stahovacími pásy. 

V šest patnáct jsem volal Jirkovi. Hlásil mi: „Jsem připraven odejít ke garáži“. Ne, Jirko omlouvám se, 

odložíme odchod o půl hodiny. Zavolám ti. Ne, nic se nestalo. Jirka mě potěšil. Jsem rád, že mám takový ho 

kámoše. Já byl připraven k odchodu. Věděl jsem, že Eva není nadšená moji cestou, ale že zvolí zdržovací 

protest a ještě k tomu na poslední chvíli. Za pomocí tramvaje jsem za půl hodiny stál před garáží. Jirka o pár 

minutek později. Spolu jsme vyprazdňovali garáž a plnili auto. Přišla Eva. V osm jsme byli hotovi. Sedl 

jsem si za volant. Vyjeli jsme. Inu, tak to má být. Ještě v Liberci, ale už na silnici vedoucí do Děčína, jsem 

musel zastavit. Nikomu nebylo z mé jízdy špatně, jen se ozvaly stahovací pásy. Při rychlosti nad sto 

kilometrů proud vzduchu působí na popruhy jako kytarista-začátečník na struny. Ten příšerný zvuk vás nutí 

zastavit v nejkratší možné chvíli a něco s tím udělat. A já s tím zkušenosti měl. Pod přední spodní popruh 

jsem vmáčkl kus molitanu a s citem ještě dotáhl oba popruhy. Konečně pohoda! Já jsem se dal do poslechu 

country písniček, Jirka mohl dospávat a Eva se mohla věnovat mému řízení. V Loubí, kousek za Děčínem, 

na parkovišti u benzinové pumpy AGIP, jsme již byli očekáváni rodinou Lucky a naší Aidou. I když mě 

pohled na hodinky značně znervózňoval, nemohl jsem chtít, aby setkání skončilo během deseti minut. Budu 

to muset natáhnout večer. Z německých, zaručeně čerstvých zpráv v podání Lucky jsem zaregistroval, že 

Němci dnes neoficiálně, ale již několik let, slaví Den mužů. Inu, zase jsou napřed! Naštěstí pro mne, Lucka 

s rodinou pospíchala taky. Dojit krávy. Živí je hospodářství. 

Ve Hřensku, těsně před státní hranicí, jsme odbočili doleva na opuštěné parkoviště, když jsem uviděl 

skupinku asi osmi lelkujících příslušníků pohraniční policie. V paměti jsem totiž měl peskování celníků 

v roce 2006, kdy jsem byl poučen, že se nacházíme na pozemku celní správy. Předešel jsem tak volání, 

mávání, nedej Bože střelby do vzduchu a šel se řádně ohlásit sám. Byla to ztráta času! Zjistil jsem, že to co 

jim vykládám, je jim u prdele. Proto jsem se vrátil k autu a zajel po šedesátimetrové cestě přímo k Labi. 

Vody bylo nad normál. Byla to síla! 

Začali jsme vykládat věci z auta. Všichni. Loď jsme odnesli na vodu. Přišla řada na soudky. Největší, na 

poslední chvíli koupený, který se hodil spíše na zahrádku k zachycování dešťové vody, jsem uložil do 

špičky kanoe. Skrývaly se v něm věci na spaní jako karimatka, spacák, včetně již vybraného oblečení. 

Pyžamo do zimy se skládalo z několika vrstev. Počínaje kulichem, tričkem, mikinou, svetrem, starou 

kožešinovou vestou, spodkami, tepláky, zimními podkolenkami. Na vysvětlenou - jezdím bez stanu. Před 

rokem se mi podařilo, díky mé chvilkové nepozornosti, utopit víko jednoho ze čtyř soudků. A soudek bez 

víka určený na řeku je prostě k ničemu. Do prostoru mezi obě sedačky se vešly zbylé tři. Ve druhém bylo 

oblečení včetně bot, ve třetím potraviny včetně malého, propanbutanového vařiče PRIMUS. Hlavní 

potraviny jsem zakoupil na sedm dnů. Od polévek zn. Knorr, nebo hotových jídel od firmy Maggi, např. 

Kuře na paprice, Amore Mio, což byly těstoviny v olivovém oleji a rajčatové omáčce, krabici cereálií, dvě 

půlky krájeného chleba, dva koláčky, okurka, džem, jedno mléko, jeden jablečný džus, mohl bych 

pokračovat, ale nechci vám dělat zbytečné chutě . Nejvíce jsem se pak těšil na pět řízků z krkovičky, které 

jsem si večer před odjezdem vlastnoručně připravil. Ty byly s máslem, tavenými sýry a eidamem uloženy do 

igelitové tašky s hliníkovou fólií na dno lodě. Voda v Labi působila přes dno lodě jako chladnička. Pro šest 

minerálních vod jsem našel místo pod mojí sedačkou a volně byl uložen i pětilitrový kanystr s pitnou vodou 

k vaření. Potravinový nákup v Tesku mě přišel na jeden tisíc korun. Negoval jsem konzervy a jakýkoli druh 



salámu. Čtvrtý soudek, nejblíže ke mně, obsahoval cennosti. Fotoaparát, mobil, walkmana, šest kazet, brýle 

na čtení a sluneční, pas, peněženku, poznámkový blok s tužkou, léky, atd. Po naplnění kanoe zbyl čas i na 

pár fotek. Ještě před loučením jsem si vzpomněl, co jsem si vtloukal již několik dnů do hlavy - nesmíš 

zapomenout políbit Evu pod třešní, aby ti neuschla. Ale třešeň nikde ani jiný podobný strom. Požádal jsem 

proto Jirku, zda by nám zahrál břízu. Stáli jsme na schodech, Jirka dva nad námi. Jen jednou jsem musil 

Jirku pobídnout, aby po nás nekoukal a začal vlát jak mladá bříza ve větru. Jirka sehrál tuto roli dokonale . 

Je vidět, že chodí často do přírody a všímá si. Bylo 10,10 hodin, když jsem odrážel od břehu. Kánoí jsem 

vykroužil na řece kolečko, poslední zamávání, poslední ahóój! Sjel jsem si doprostřed řeky. Byl zde rovný 

úsek. Jednak jsem neviděl žádnou nákladní loď, které bych překážel v plavební dráze a uprostřed byl i 

nejsilnější proud. Ani ne po dvou kilometrech slyším z pravého břehu volání. Před pár minutami jsme se 

loučili a ONI na mne mávají. S radostí jsem jim zamával taky. Jen škoda, že jsem to netušil a nebyl blíže 

k nim. Ani jsem nemohl. Asi sto metrů po proudu si to ke mě valil pohraniční člun. Věděl jsem, co mne 

čeká. Zatím co oni drželi motor v  takových obrátkách, že člun jako by stál na místě, já jsem zajel k jejich 

boku, kde druhý pohraničník si háčkem podal můj stočený provaz na špičce, aby mě uvázal. Zatímco jeden 

kontroloval můj pas, zda nepatřím mezi osoby nežádané či dokonce hledané, druhému jsem musel otevřít 

prostřední tři soudky, aby vizuálně zjistil jejich obsah. Taky mu došlo, že k prvnímu soudku se nedostanu a 

tak mu stačila moje výpověď. Dlouho pak kroutil hlavou, když se dověděl, kam že to jedu. Zdrželi mne 

deset minut. Dal jsem se znovu do práce. Jinak se totiž nedá nazvat pádlování z Hřenska do Hamburku. Jen 

jsem si začal znovu přát, aby se Eva s Jirkou objevili ještě jednou, a pak ještě jednou, klidně až do Drážďan. 

Ten úsek je také nejkrásnější z celého Labe. To vám řekne každý šífák. Charakteristické pro Českosaské 

Švýcarsko jsou rozsáhlé pískovcové skály.  

 Krom toho jsem si všiml, že od pravého břehu nabral směr ke mně vodák na kajaku. Achój! Ahoj! Byl to 

Němec. Na jeho otázku jsem odpověděl, že bych rád dojel do Hamburku. Od pátku do neděle se v 

Hamburku slaví Svátek hamburských přístavů. To byl také důvod, proč jsme si oba vybrali tento termín. Jen 

se divil, proč jsem nevyjel o dva dny dříve, že budu mít co dělat, abych to stihl. Nabídl mi přenocovat 

v Drážďanech. Jedině, že bychom si vyměnili peněženky. Ale to jsem mu neřekl. S díky jsem odmítl. S těmi 

dvěma dny mi dal totiž brouka do hlavy. Ale jen na chvíli. Znovu jsem si spočítal, že na cestu mám osm a 

půl dne, pojedu-li deset hodin denně, ujedu denně osmdesát kilometrů. Navíc jsem zjistil, že je nemožné 

s ním závodit. Během deseti minut mi ujel snad o kilometr. Nesmím bláznit, uklidňoval jsem se. Stačil jsem 

si ještě všimnout, že za jeho zády sedí pejsek. Česky řečeno Punťa. Krátká srst, bílý základ, hnědé fleky, 

výška pod koleno. Nepřipadalo mi, že by se tvářil spokojeně. Km 11. Na pravém břehu míjíte městečko Bad 

Schandau, od roku 1730 lázeňské, protože zde byly objeveny bohaté železité prameny. Zajímavé pro mne 

bylo, že krom mé fyzické práce neustále pracoval i mozek. Např. rozhodoval se, zda fotit, či nikoli. Stále 

bylo něco, co by stálo za to zvěčnit. Měl jsem s sebou foťák Fuji. To znamenalo, vyndat ho ze sudu. Sundat 

pouzdro, krytku, nastavit, vybrat záběr. Ne! Mně šlo o jinou věc. Dojet. A tomu musím podřídit vše. Km 17. 

Königstein.  Kouzelná krajina. Na pravém břehu, na vysokém návrší se pyšní pevnost téhož jména, na 

protější straně „ moje“ Stolová hora, tak jak ji známe z Jihoafrické republiky u Kapského města. Jenže tato 

se jmenuje Lilienstein a je vysoká 240 metrů. Všiml jsem si, že vpravo po silnici si to valí větší či menší 

skupinky mladých mužů. Zpívali, hulákali podpírajíc se při tom vzájemně za ramena zaklánějíc místy hlavu, 

aby jim pivní mok lépe a rychleji plnil jejich žaludky, svorně močili na silnici, někteří pak prázdné pivní 

lahve házeli přímo do Labe nebo je rozbíjeli o kamenité břehy. Fuj! Nejprve jsem si myslel, že oslavují 

vítěze nějakého májového, fotbalového utkání. Až později jsem si vzpomněl na Lucku. Dnešní den mužští 

v Německu mají svátek. Na levém břehu pak tok řeky kopírovala až do Drážďan cyklostezka plná pěšáků, 

cykloturistů a bruslařů. Sem tam jim komplikovalo cestu pár mladých opilců. Všiml jsem si, že i kolem mne 

plave stále více pivních lahví. Bez adres, bez zátek. Určitě o tomto svátku nebyli informováni naši 

bezdomovci. Přišli by si na svý. V městečku Rathen, kilometr 23, mě zastavil velký kyvadlový přívoz. Sjelo 

se nás tu asi osm lodí. Jedno kánoe, sedm kajaků. Někteří to zapíchli do břehu, většina nás to otočila proti 

proudu a držela na místě. Asi po 15 minutách přívoz přejel k pravému břehu a my mohli pokračovat. Při 

čekání se moje loď, díky svému nákladu, stala středem pozornosti. Mohly za to čtyři modré soudky. Bylo 

zajímavé, že většina dotazovaných se domnívala, že v nich pašuju hašiš. Na druhém místě byl kokain. Na co 

ty Němci nemyslí.  Jen mi bylo smutno, když jsem za celý den nepotkal ani jednu českou ani německou 

nákladní loď. Zato proti roku 2006 přibylo motorových člunů. Stále vás míjejí, předjíždějí a s nimi plné 

výletní lodě v bílém kabátě. Někteří vůdci těchto plavidel jsou našimi nepřáteli a řekl bych, že jich přibývá. 

Ti rozumní, když nás míjejí, buď uberou otáčky na svém motoru a nebo přejedou k protějšímu břehu. Ale 

rozhodně bych každému vodákovi doporučil, co nejdříve se potkat s frajírkem na motorovým člunu.  Za 



každou lodí, která za sebou nechává vlny různé velikosti, se musí loď stočit tak, aby do nich najížděla 

kolmo. Samozřejmě se pohoupete, ale nehrozí vám převržení. Nechci machrovat, ale vlny se mi někdy 

stávají nezbytným zpestřením práce v kánoi a dokonce jsem je vyhledával, neboť jejich sjíždění mi působilo 

potěšení. Km 34, Pirna. Od tohoto městečka, přes Drážďany až do Míšně spatříte na svazích ošetřované 

vinice. Km 43. Po pravé straně nemůžete přehlédnout zámek Pillnitz, letní rezidenci drážďanského dvora se 

skvostným přilehlým parkem. Říká se, že má 365 věžiček. A k samotným Drážďanům, myslím, že není co 

dodávat. Labe tu protéká přímo centrem města. Drážďany jsem pak projel volnějším tempem a s hlavou 

vzhůru. Nádherné město! Nemohl jsem přehlédnout na levé straně nábřeží Terassenufer bílou flotilu 

stranokolesových parníků, která buď směřovala do Saského Švýcarska, nebo opačným směrem, k Míšni. 

Přestože sluníčko dávalo o sobě ještě vědět, zastavil jsem na levém břehu, km 57, Ostragehege, abych se 

posilnil a odpočinul. Místo, kde jsem v roce 2005 prožil průtrž mračen a noc pod lodí. Byla to moje prvá, 

průzkumná cesta v kánoi do Magdeburku. Sedl jsem si na ostrůvek trávy, vyndal řízek, chleba, minerálku. 

Měl jsem splněno. Zdržel jsem se necelou půlhodinu. Přišla si se mnou popovídat rodinka na procházce se 

psem. Pro ty, kteří si myslí, že nepoznám labradora, musím sdělit: Byl to labrador! To on je ke mně přivedl. 

Zapůsobila vůně řízku. Dozvěděl jsem se, že jsou ubytováni v kempu pro karavany, asi 3OO metrů ode mne. 

Navíc to byl rybář, který mi nabídl pár ryb na cestu. Poděkoval jsem. Kdo by se s tím chtěl dělat! Nikdo 

takový tu nebyl. Km 68, Radebeul. Je zde muzeum Karla Maye, který tu žil. v letech od r. 1896 až do své 

smrti v r. 1912. Je také pochován na místním hřbitově. Každý rok tu také probíhá festival Karla Maye, který 

letos vychází právě na tento víkend. Za mého působení u plavby na pravém břehu se tyčila týpí, plno jezdců 

se prohánělo na koních, indiánů či kovbojů, večer plály ohně, hrály kytary, zpívalo se. Ale letos vše bylo 

soustředěno do údolí pod kopec Radebeul. Ve 20,15 hodin jsem zastavil u levého písčitého břehu, ze kterého 

se o metr výše zvedal travnatý pás. Právě ten se mi zalíbil. To pro případ, že by přes noc stoupla voda. 

Vynosil jsem všechny soudky, všechny věci, abych měl loď co nejlehčí. Navíc jsem ji táhl po trávě, takže 

nehrozilo její poškození. Zjistil jsem jednu dobrou věc a ještě více špatných. Ta dobrá – vzal jsem si s sebou 

termosku. Špatné – neotevřel jsem před odjezdem ešus, tak že jsem nezjistil, že uvnitř chybí menší ešus. V 

garáži jsem zapomněl tři petlahve s pitnou vodou k mytí ať už nádobí či mého těla. Přesto jsem s chutí 

povečeřel jarní polévku s rohlíky. Napsal jsem si pár poznámek, kterých teď používám, vyčistil zuby a 

připravoval se na noc. Mezi dva soudky jsem položil v Liberci uříznutý metrový kmínek a druhý položil na 

druhé dva soudky. Ty jsem postavil asi o tři metry naproti. Jeden konec kánoe jsem položil přes jeden 

kmínek a druhý konec přes druhý. Na trávu jsem rozložil karimatku, na ní položil spacák. Konec spacáku 

jsem vložil do igelitového pytle, abych ho uchránil od ušpiněním. Vše jsem již prováděl v oblečení ke spaní. 

Škrt v plánu mi udělala kožešinová vesta. Nevešel jsem se s ní do spacáku. Složil jsem si ji tedy pod hlavu. 

Setmělo se. Jen tu a tam se ukázala hvězda. Vzpomínám, jak mezi mými prvými rozhodnutími bylo, že toto 

Labe pojedu sám. Stačilo, aby někdo druhý byl pro tuto cestu méně zaujatý a výsledek mohl skončit stejně 

jako v roce 2006. Má to své výhody i nevýhody. Zastavím si, kde chci, tatranku si vezmu kdy chci, zvolním, 

zrychlím. Na druhou stranu vím, že kdybych se cvaknul, kámoši mi pomůžou. Když kámoši nejsou, měl 

jsem připravený strategický plán. Jedno vodácké pravidlo říká, že v případě převrhnutí se postarej o pádlo, 

aby ti neuplavalo. Loď se utopit nemůže. Buď má v koncích vzduchové kapsy, nebo jsou vyplněny lehkou, 

nesavou umělou hmotou. S lodí bych musel plavat ke břehu, obrátit ji, aby z ní vytekla voda a v řece pak 

pochytat plovoucí soudky. Ve ztrátu by se proměnily všechny neupevněné věci. Minerálky, mléko, džus, 

kanystr s pitnou vodou, igelitová taška pro špinavé prádlo, igelitová taška alá odpadkový koš. A pak, té 

cesty do Hamburku si cením daleko víc, když jsem odkázán jen sám na sebe. 

 

2. května 2008, pátek 

S probuzením jsem neměl problémy. Teploměr jsem si sice nepřibalil, ale celou noc jsem klepal kosu. Je 

pravděpodobné, že dutá vlákna spacáku, nahlodaná zubem času, jsou zborcená, jako moje chodidlová klenba 

na obou nohách. Každou chvíli jsem svítil baterkou na hodinky a těšil se, až bude ráno. Už jsem měl 

do detailu promyšlenou snídani i v čem pojedu. Vstával jsem před šestou. Byla rosa. Sundal jsem loď, abych 

se dostal k soudkům, uvařil plný ešus čaje, naplnil termosku a dal se do vaření Kuřete na paprice. Za 7 minut 

byla snídaně hotová. Ale s kuřetem jsem se v ešusu nepotkal. V 7,15 jsem odrážel od břehu. Hladina stoupla 

asi o 30 cm a byla plná vlnek od protivětru. Vítr. Už v Liberci mě strašil. Ještě nezačaly krajinu hyzdit 

větrné elektrárny a už tu byl a dával mi soustavně najevo svou sílu. A objevil se další problém. Nevěděl 

jsem, jak si sednout, ani, zda za to může moje zadní část těla nebo sedačka. Ta ale byla pokryta dvěma 

polystyrénovými deskami. Spodní třícentimetrovou a vrchní dvoucentimetrovou  deskou, ve které již byly 

vytlačeny obě mé půlky. Vzpomněl jsem si, že v Liberecké hokejové aréně je stěna složená z 



keramických desek, ve které má pak  každý fanda možnost otisknout  svou dlaň. Za  500 Kč. Ty pak 

poslouží humánním potřebám neziskových organizací třeba dětem. 

 Někdy jsem pod sebe přidával  složenou dvoudílnou pláštěnku, aby se mi sedělo lépe a v případě deště měl 

pláštěnku po ruce. Ale pádloval jsem i způsobem, že jsem seděl až za sedačkou na samotné lodi nebo klečel 

vpředu, byl na bobku. V každé poloze jsem vydržel s přemáháním kolem 30 min. Na suchu by to nebyl 

špatný výkon. Pak jsem musil také pamatovat na střídání rukou. I když pravá je pravá a levá zůstane pořád 

levou. Zlepšovací návrh jsem sice nepodal, ale musel jsem okamžitě řešit časové ztráty, v případě potřeby jít 

na malou. Nemusím ale všechno prozradit. Něco si nechám pro sebe . Rozhodně to ale „pampersky“ 

nebyly. Krajina? Nuda. Pastviny střídaly lesy. Z pastvin bylo slyšet nejvíce béé!, potom búú!, občas i méé! 

Zjistil jsem, že krávy mají dobrý sluch. Když jsem se přibližoval ke stádu krav, které spokojeně spásalo 

všechno, co bylo trochu zelené, vždy zvedly hlavy a dívaly se směrem ke mně. Mezi 80. až 90. kilometrem 

se nachází město Míšeň. Město modrých mečů, jež jsou znakem zdejší porcelánky od roku 1710. Km 105, 

na levém břehu, téměř u Labe stojí barokní lovecký zámek Móritzburk ze 16. století. Odpoledne se 

devadesát procent oblohy potáhlo tmavě šedou. Všechny mraky měly kypré tvary, které mi něco 

připomínaly. Vzpomněl jsem si. Před týdnem, na zájezdu v Paříži, při návštěvě Louvru došlo i na obrazy 

Leonarda da Vinciho. Na svých obrazech maloval přesně takové mraky. Začalo pršet. Přeháňka střídala 

přeháňku, takže jsem nabyl šikovnosti v oblékání a svlékání pláštěnky. To se opakovalo 5x! V 15,15 mne 

dojel můj známý neznámý Němec. Seznámili jsme se. Snad hodinu jsme jeli spolu a povídali si. Makal jsem. 

Nechtěl jsem mít pocit, že ho zdržuji. Jmenoval se Heinz, pejsek byl z Itálie od provdané dcery a jmenoval 

se Pépe. Na důkaz přátelství došlo i k výměně pamlsků. Já mu dal řádek hořké čokolády, on dvě oplatky. 

Říkal, že dnes bude spát na vodácké ubytovně v Torgau, km 155. Veze stan a v něm je dost místa i pro mne. 

Když odjel, začal jsem o tom přemýšlet. Dnešní probdělou noc v zimě, bych rád vyměnil za vyspání. Ale 

objevily se u mne i obavy, abych nenaletěl nějakému chlápkovi. Na 127. kilometru jsem spatřil prvních 

deset větrníků. Točily se. Vítr byl i na řece. A já měl co dělat, abych do Torgavy dojel. Ve 20,30 hod jsem 

už pod městem uviděl na levém břehu člověka mávajícího deštníkem. Byl to Heinz. Mile mne překvapil. 

Pomohl mi vytahat soudky i loď na břeh. Sto metrů úzká cesta spojovala řeku s kempem pro vodáky. Uvnitř 

bylo postavených pět stanů. Vysvětlil mi, že za stan se tu platí 4 €, za pokoj 5€, tak si vzal pokoj. Měli zde 

vodáckou kárku na odvoz lodí od řeky a naopak. Posloužila i mne. Jednopatrová vila měla asi sedm pokojů 

k přespání. V přízemí byly sprchy, které jsem taky hned vyzkoušel, a jedna velká ložnice, osm postelí. 

V prvním patře byla kuchyňka s veškerým nádobím, sporákem, varnou konvicí a mikrovlnkou. Dále pak 

WC, umývárna a čtyři pokoje. Hned vedle Heinze byl volný pokoj, tak jsem si ho zabral. Na dvaceti metrech 

čtverečných byla manželská postel, postel pro jednoho a šatní skříň. Malou postel jsem pokryl vlhkým 

oblečením, v manželské jsem si natáhl spacák a sladce usnul. Jistě vás zaujme - v kuchyňce byl sešit, do 

kterého jsem vepsal své nacionále včetně adresy. U stěny pak byly k dispozici dvě basy. Jedna s pivem, 

druhá s limonádou. Obojí po 1 €. K  placení pak sloužila miska na kuchyňské lince, dosud nevybraná. Bez 

komentáře! I já jsem do ní vložil 6 €. 

 

3. května 2008, sobota 

Bez mučení jsem vstal v 6,00 hodin. Všude bylo ticho. Jako myška jsem si připravil v kuchyňce snídani a 

v 7,15 jsem již vynášel soudky na trávník k lodi. Pospíchám. Když se vracím s prázdnou kárkou od řeky, 

zdravím se s Heinzem a Pépem. Pomohl jsem mu s kajakem do kárky. Nepospíchal. Oba jsme věděli, že se 

dnes ještě uvidíme. Jen jsme nevěděli kdy. Dal jsem se do práce. Dnes jsem si připravil walkmana a kazetu 

od Honzy a Františka Nedvědových z roku 1983 a Brontosaury. Zpíval jsem s nimi alespoň refrény a občas 

jim to kazil. Tady jsem nikoho nerušil. Třetí den na řece a už šla na mne krize. Jinak bych si nezačal klást 

otázku: Proč vlastně jedu?  

Přesně ve 13,00 hodin jsem si udělal přestávku. Pokaždé, když jsem si po šesti hodinách, plus mínus jedna 

hodina, zajel ke břehu, připadal jsem si, že se znovu učím chodit, jak jsem byl rozlámaný. Někdy bych raději 

lezl po čtyřech. Poseděl jsem, poslední řízek snědl spíše z povinnosti. Když jsem zasedl znovu do lodi, cítil 

jsem se lépe. Sluníčko tak napůl, vítr přijatelný. Ani nevím proč a nač, začal jsem probírat rodinu od 

sestřičky přes babičku, práci, volejbal, na přetřes přišli i Mostečáci, (naše vodácká parta), nikoho jsem 

nešetřil. Stal jsem se i svědkem jedné bajky, která se odehrála asi dva metry ode mne. Na hladinu spadla 

taková větší moucha. Třepetala křídly jako o život, aby po dvaceti, třiceti centimetrech znovu plácla s sebou 

na hladinu. To se opakovalo asi čtyřikrát. A jako v pohádce, přišla záchrana. Kde se vzala, tu se vzala 

jiřička. Popadla ji do zobáčku a jak nejrychleji mohla,  letěla s ní ke břehu, aby si moucha mohla osušit 

křídla. To představení pro jediného diváka trvalo snad tři minuty. Po 14. hodině mě dojeli kajakáři. Heinz ze 



své mapy vyčetl, že na km 230 by měl být kemp na pravém břehu a on, že tam na mě bude čekat. Poslední 

jeho věta: Mám červený stan. Pohled na oblohu nevěstil nic dobrého. Jako přes kopírák, byly tu včerejší da 

Vinciho mraky, přeháňky, vítr od moře, oblékání a svlékání gumového obleku. V 19,30 hod. jsem spatřil na 

břehu ceduli s kilometrem 230. Sjel jsem k pravému břehu a očima hledal vysněný červený stan. O hodinu 

později jsem již hledal vhodné místo k přenocování. Km 238 byla moje konečná. Vše probíhalo jako 

obvykle. Do spacáku jsem už zalézal za tmy. Jako každý večer jsem posílal SMS Evě a Honzovi (synovi). 

Buď jsem dostal odpověď ještě večer, nebo až ráno. Povzbuzovali mě, zejména Honza. Eva pak porovnávala 

moje ujeté kilometry s těmi, které jsem jel s Mírama v roce 2006. Nezapomněla se mě také zeptat na záda a 

opary. Odpovídal jsem vždy OK, ačkoli to OK už nebylo. V roce 2006 jsem se vrátil jako z mučení. Záda 

odřený ve spodní části, tam, kde se opírají o nízký límec za sedačkou. Představím vám tedy moji loď. 

Laminátová kanoe, tzv. „vretexka„ , v barvách trikolory. Koupil jsem ji před šesti lety od kamaráda Míry 

z naší vodácké party za 200 Kč,  litrovou láhev rumu. A podání ruky. Znamenalo to, že obě strany, 

prodávající a kupující  jsou s uskutečněným obchodem spokojeni. Loď byla asi dvacet let stará. Proto byla i 

těžká. Její dno hyzdilo nespočet záplat skrývajících malé či větší jizvy, způsobeny kameny českých řek. Ale 

od toho je přeci loď, protože dobrá parta, příroda, smích, zpěv, co je to proti lepení dvou, tří záplat. Naprosté 

nic. Často si říkám, proč jsem se k vodě dostal tak pozdě. Kolem dvaačtyřiceti. Ale díky Bohu, že k tomu 

poznání vůbec došlo. Rty, které jsem si už potíral ze Hřenska mastí proti oparům, sice 100% nepomáhala, 

ale nemusel jsem se stydět vyjít mezi lidi. Také Heinz denně používal mast proti oparům. Německou. A byl 

na tom hůře než já. A na Labi s tím nic neuděláte. Prostě od rána do večera jedete stéle proti slunci a to 

sluníčko to do vás pere a pere. Může za to Labe, že teče jak teče. 

 

4. května 2008, neděle 

 Od tří hodin jsem nespal, ale klepal kosu. Aby mi ty tři hodiny do šestý nějak utekly, počítal jsem 

kilometry, zda je možné dojet do Magdeburku. Cítil jsem možnost vyspat se na lodi, tedy v teple. Musil 

jsem zvládnout 90 km, což zas nebylo tak velké navýšení. V šest hodin vylézám ze spacáku, protahuji se a 

otáčím na všechny strany, abych zjistil, kde jsem to vůbec zastavil. I bez dalekohledu jsem uviděl asi 400 

metrů po proudu na opačném břehu červený stan. Ten jsem včera večer nemohl vidět. Hned se mi zlepšila 

nálada. Uvařil jsem čaj k snídani i do termosky. Vylezlo sluníčko. Do kapes šusťákových kalhot jsem si 

uschoval jen tatranku a kus čokolády, do uší nastrkal sluchátka walkmana s novou kazetou. V 7,2O jsem 

odrážel od břehu a namířil si to k protějšímu. Ano, byl to Heinzův stan, který jsem postavený viděl sice 

poprvé, ale poznal jeho žlutočerný kajak. Parkoval hned u stanu, ve kterém se ještě spalo. Makal jsem. To je 

víc, než pracoval. Chtěl jsem, aby mě Heinz dojel co nejpozději. Určitě bychom se do kajuty vešly oba i 

s Pépem. Zjistil jsem, že zejména za silnějšího protivětru mi špička lodě tančí po hladině. Na kilometru 279 

jsem zajel ke břehu podívat se na ponor. Špička kanoe byla nedostatečně zatížená. Přerovnal jsem prostřední 

soudky tak, že bez ohledu na obsah byl nyní nejtěžší první a nejlehčí nejblíže ku mně. Ale ani teď loď 

neměla rovný ponor. Za 15 minut u mě zastavil Heinz a když uviděl, čím se zabývám, ukázal mi na velký 

kámen. Možná desetikilový. Kámen jsem vezl až do Hamburku. Zlepšená řiditelnost lodě stála za to. Říkal 

mi, že ani on kemp nenašel, ale od lidí se dozvěděl, že před lety tam býval. Stan stavěl v osmnáct hodin a 

čekal, až ho dojedu.. Krom toho, že jsme si vyměnili sýry, podělili o hadovku a vše, co kdo měl, se  

samozřejmě dělilo napůl.  Taky si všiml, že mám od sezení odřená záda. Chvíli se hrabal v útrobách kajaku 

a podával mi nafukovací polštářek. Používá ho sice na spaní, ale měl ještě jeden. Této nabídky jsem si hodně 

vážil. Musel vědět, pod co ho budu používat já. Padlo i pár fotek. Cítil jsem, že Heinz je dobrý člověk a že 

se z nás stávají přátelé. Vzpomněl jsem si na školní léta, kdy jsme v literatuře probírali J. A. Komenského, 

který pravil: Lepší dobrý Němec, než špatný Čech. Km 258, Rosslau. Město známé svou loděnicí a stavbou 

pobřežních, námořních lodí. 

Po půl hodině společné plavby jsme se rozdělili.Zatímco Heinz mě lákal do kempu na kilometru 318, já ho 

lákal na km 328, kde je kotviště českých, nákladních lodí. Kolem 18. hodiny, na 318 kilometru, jsem 

zastavil ihned pod přívozem. Byla zde cedule: CAMP. Nevím, zda byl pro vodáky, protože cestu od řeky 

jsem k němu nenašel a musel procházet do strmé stráně armádou kopřiv žahavých. Majitel kempu byl 

zrovna na zahradě, jinak jsem neviděl žádný stan, ani človíčka. Na můj dotaz, zda tu není vodák s kajakem a 

se psem mi musela odpovědět jeho manželka. Viděla, jak pán se psem projížděl tudy dále po proudu. 

Pokračoval jsem tedy dál. Po čtvrtém kilometru jsem na pravém břehu objevil značku vodáckého kempu. 

Vjezd jak do přístavu. Asi po 50. metrech jsem loď uvázal u pontonu. Na recepci jsem se ptal, kde je tu 

místo pro stany. Byl jsem nasměrován. Přístav byl plný motorových člunů, ale objevil jsem i dva hangáry, 

ve kterých se opravovaly námořní jachty, velké množství chatiček i přízemních budov, ubytoven. Čas mě 



tlačil, možná i proto jsem nenašel místo pro stany. Ptal jsem se, musil jsem být blízko. Odvázal jsem loď a 

cílem bylo ujet těch zbývajících šest kilometrů. Tak jako v Drážďanech a všech větších měst u Labe, lidé 

zde tráví vycházky ať už s dětmi, nebo „ještě“ bez nich. Je aspoň na co koukat. Již několikrát jsem si všiml, 

jak to ty ženy mají promyšlené. Vepředu táta s kočárkem, s děckem za ruku, deset metrů za ním manželka, 

v ruce dalekohled a druhou rukou mává. No nezamávejte! .  

Zpozorněl jsem. Kotviště bývalé Plavby Labsko-oderské je plné. Chtělo to jen, aby byl někdo na palubě a 

vzal si od vás provaz k uvázání. Brzdil jsem pádlem i očima. Hulákat se mi nechtělo. Když jsem projížděl 

vedle tlačáku TR 1 (tlačný remorkér), bylo mi smutno. Znal jsem se s tamním kapitánem a při cestě do 

Magdeburku jsem tam dvě noci přespal. V  roce 2006 jsme byli pozváni kapitánem Frantou na pokec a na 

kafe. Sám jsem se zachytit nemohl, neboť okraje bortu (paluby) byly příliš vysoko. Ale pod TR 1 byly 

uvázány další lodě. V paměti mi zůstal tlačák RIO 2. Před sebou měl dvě naložený vany. Podařilo se mi 

otočit proti proudu, dopádlovat k vaně a pravou rukou se zachytit za okraj bortu. Tak jednoduché to zas 

nebylo, jak to teď píši. Je tu silný proud a bez cizí pomoci nulová šance se sám uvázat. Bylo 2O hodin. Asi 

po čtvrtém volání: „Haló!“ ze dveří nástavby vykoukl člen posádky a já se ho hned ptal na možnost 

přespání. Věděl jsem, že na plavidle je vždy mraky možností, kam si natáhnout spacák. Ticho jsem přerušil 

prosbou o zavolání kapitána. Po chvíli vykoukl kapitán. Na moji prosbu, že se jedná o jednu noc mi 

odpověděl, že nemá místo. Nezabralo ani, když jsem řekl, že jsem bývalý šífák. Zabouchl dveře. Třicet mu 

určitě nebylo. Proč to píši. Vím, že starý šífáci by se takhle nezachovali. Situace mě nutila znovu zkusit 

upádlovat 15 metrů proti proudu k TR 1. Soustředil jsem se. Pustil se bortu a okamžitě vší silou pádloval. 

Ani náhodou! Proud mě okamžitě začal snášet. Zbývalo mi jediné. Co nejrychleji ujet asi kilometr a na levé 

straně odbočit do přístavu Industriehafenu. Asi po 500 metrech jsem si všiml, že voda vyrvala 

z vydlážděného břehu velký kus a teď se mi tu nabízel písčitý břeh o rozměrech 5 x 5 metrů. Ani na chvíli 

jsem nezaváhal. Podařilo se. Vytáhl jsem loď a hned hledal cestu ke kamenným schodům, jež byly na 

kotvišti vybudovány po dvaceti metrech. Spěchal jsem na TR 1. Po chvilce hledání jsem našel svého 

známého kapitána Frantu. Jeho odpověď byla rychlá a jasná. Risknul jsem, že moji loď žádný zloděj 

neobjeví, vrátil se pouze pro soudek s cennostmi, pádlo a spacák. Na tlačáku jsem se představil  zbývajícím 

dvěma členům posádky. Dostal jsem samostatnou kajutu, dokoukal s kluky hokejové utkání z MS Česko -

 Rusko, vypil nabídnuté pivo, provedl večerní hygienu a zalehl. 

 



 

 
 

5. května 2008, pondělí 

Vyspal jsem se do růžova. Se vstáváním jsem nemusel pospíchat. Měl jsem totiž naplánované doplnění 

zásob v nedalekém Lidlu. Podle posádky otevírali v osm. A kapitán ještě čekal na případný příkaz 



vysílačkou od dispečera. Moje první cesta vedla k opuštěné kanoi. Na první pohled bylo zřejmé, že mnou 

narychlo opuštěnou loď s třemi soudky, nikdo neobjevil. Na zpáteční cestu jsem si vzal kanystřík na pitnou 

vodu a sáček se snídaní. Posnídal jsem, stihl se oholit a vyrazil za nákupem. Jen 10 minut chůze z přístavu. 

Nevěděl jsem, co koupit, či spíše, co nekoupit. Jablka, něco sladkého, myslím tím jejich „ kuchny “, došlo i 

na salámy v dekovém balení a tři piva pro posádku. Ještě jsem se Frantovi zmínil o včerejší příhodě 

s kapitánem z RIA 2. Když to zkrátím, shodli jsme se, že je to už jiná generace, která ale s šífákama nemá  

již nic společného. Rozloučil jsem se. Franta mi na kus papíru napsal na určité dny časy přílivů a odlivů, 

zvěstoval, že poproudní sportovní lodě za komorování v plavební komoře Geesthacht nic neplatí a nakonec 

mi pomohl se soudkem. Pobral jsem tak všechny věci najednou. Když už jsme scházeli k vodě, spatřil jsem 

asi 200 metrů po proudu Heinze v kajaku. A dokonce mi v kanoi na sedačce zanechal vzkaz: „Budu končit 

na km 400“. Hned jsem si spočítal, že mne čeká 72 km. Ale bylo již 9,20 hodin. Odpočatý a v dobré náladě 

jsem se dal do práce.Km 335. Zde si myslíte, že jedete pod mostem Je to ale akvadukt, dnes se více používá 

výrazu – vodní most. Začal se stavět ještě před II. světovou válkou, během války pak byly práce zastaveny. 

A nyní je od roku 2003  v provozu. Ocelo-betonový,  dlouhý 918 m, 19 m nad hladinou Labe. Musím se 

zmínit o vodě v  řece. Čistota vody v Labi se o mnoho zlepšila. Ale rybu z Labe bych nejedl. Už od Drážďan 

na hladině stále plavaly malé či větší chuchvalce nahnědlé pěny. Řekl bych, že s přibývajícími kilometry, 

přibývalo i pěny. A co mě docela vzalo? Přestal mi hrát walkman. A v bateriích to nebylo. Škoda ! Na 

354. kilometru jsem si dal ovocnou svačinku. Odnesli to dvě jablka a hned jsem pokračoval. Střídavě jsem 

přemýšlel a sledoval přírodu. To snad umí jen racek chechtavý! Letěl nade mnou a v záři slunce se mu 

v zobáku stříbřitě třpytila ulovená ryba. A on dovedl i s rybou v zobáku skřehotat, vlastně, chechtat se. Asi 

proto, jak na ní vyzrál. Další přírodní divadlo jsem zhlédl o několik kilometrů později. Nejprve mě upoutala 

skupinka sedmi havranů, jak krouží nad jedním místem v nevelké výšce a střídavě, jeden po druhém, se 

střemhlav vrhali na svého nepřítele. Stoprocentně to byl orel, jen nevím zda říční či mořský. Zrovna tak 

nevím, co držel ve svých spárech. O patnáct metrů níže stál na břehu další orel, menší. Tedy samice. Dělala, 

že se jí to netýká, ale určitě čekala, zda kus žvance nezbude i na ní. Bobra jsem nezahlédl, za to jsem měl 

možnost si prohlédnout výsledky jeho práce. Možná, že by se  tím nějaký dřevorubec uživil. Stromy, jejichž 

konce byly ořezány jako tužky KOH-I-NOOR ořezané ořezávátkem. Spatřil jsem je na kilometru 311, nad 

městečkem Schönebeck. Ale musíte si odmyslet tuhu. Km 389, Tangermünde. Město se rozkládá na pravém 

břehu. Obepíná ho téměř úplný pás gotických hradeb. Po roce 1373 dal hrad z roku 1009 nově postavit 

český král a římský císař Karel IV., jako vedlejší braniborskou rezidenci. V roce 1640 vyhořel a z části byl 

obnoven v letech 1902-3. V parku nad labským údolím najdeme také sochu Karla IV. v nadživotní velikosti. 

Na 382. kilometru jsem viděl odrážet od břehu Heinze. Čekal na mě. Už několikrát se nám stalo, že jsme 

měli spolu končit a skutek utek. Až na 400. kilometru, tedy našeho cíle, jsme jeli spolu. Jel napřed asi o 20 

metrů,  hledal místo k přenocování. Třikrát jsme zastavili, abychom třikrát popojeli. Teprve to čtvrté 

zastavení bylo to pravé ořechové. Na mírně vyvýšeném místě, navíc louce, jsme se po vytažení lodí ihned 

pustili do stavby stanu. Řekli jsme si, že s těma mobilama musíme něco udělat. Oba jsme ho měli a jeden 

druhého se nedovolal. Heinz pak někam zavolal a oba jsme si pak upravili čísla druhého. Fungovalo to. Pak 

teprve došlo na přípravu večeře. Každý ochutnal od druhého, zda to nemá lepší. Zjistil jsem, že Heinz vlohy 

k vaření nemá. Vytvářel takové kombinace; co jídlo, to originál. Alespoň pro mne. Jeho stan byl zvláštní 

tím, že se jako některé kostely skládal z hlavní lodě a na každé straně měl jednu menší. Je jasné, že v hlavní 

jsme se pohodlně vyspali my. Jedna postranní sloužila coby ložnice Pépemu. Druhá sloužila k úschově 

mých tří soudků. S Pépem jsme se stali velcí kamarádi. Když zjistil, že nejsem skoupý na kus žvance, oblíbil 

si mne. Vždy to bylo se svolením páníčka. Ten byl na svého pejska docela přísný. Pépe poslouchal jako 

hodiny. Kolikrát jsme si s Heinzem všimli, že když jsme jeli těsně vedle sebe, např. zkoumali mapu, Pépe 

vstal, jakoby chtěl ke mně přestoupit. Se zapadajícím sluníčkem jsme do stanu zapadli i my. Dva muži a pes. 

 

6. května 2008, úterý 

Ráno nás probudilo sluníčko. Už večer jsme se dohodli, že já vyrazím ihned po snídani, a on že to v klidu 

sbalí a časem mne dojede. Bylo mi to sice proti srsti, aby balil stan sám, ale bylo to rozumné. Řekli jsme si 

totiž, že až do plavební komory Geesthacht kilometr 586, pojedeme spolu. Pak se rozdělíme. On měl za 

komorou odbočit na kanál, který ho dovedl do jedné hamburské čtvrti, kde žila jeho přítelkyně. Zatímco já 

měl pokračovat v labském řečišti. Asi dvakrát mě přemlouval, ať jedu s ním, protože asi po 20 kilometrech 

jsem mohl opět odbočit na Labe a pokračovat do svého přístavu. Neměl jsem o čem přemýšlet. Vysvětlil 

jsem mu, že v roce 2006 jsem to jel s partou po Labi a nedojeli jsme. A já si to nemíním zlehčovat ani vůči 

kámošům, ale hlavně vůči sobě. Pochopil. Naopak se rozhodl, že do Hamburku pojede se mnou. Poprvé. 



Pro mne příjemná zpráva. Rozjel jsem to proti větru. Proč mi jednou nemůže foukat do zad. Na kilometru 

414 jsem zažil nepříjemnou věc. Na rovinatý úsek navazoval oblouk doprava. Asi 200 metrů proti mně si to 

valil takový uzenáč. Jmenoval se RIESA. Maximálně 60 metrů dlouhý, navíc prázdný, takže nemusel tolik 

vyjíždět oblouky, kde bylo více vody. Příjezdovou páku měl sice ještě pod obloukem, ale jel středem. 

Najednou jsem si všiml, že stáčí příď přímo proti mě. Říkám si dobrá, vody je dost, asi pospíchá. Začal jsem 

tedy pádlovat do oblouku, k pravému břehu. A co vidím? On příď stáčí opět na mne. Samozřejmě jsme se 

přibližovali k sobě. Abych se uklidil někam do tišiny, to jsem měl ještě daleko, Ale už mi bylo jasné, že toho 

člověka nesmím ani trochu podcenit. Naháněl mě z jedné strany na druhou. Když jsem viděl, že nemíní 

změnit směr, opět jsem byl jím byl donucen proměnit se v rychlostního kanoistu a obrátit to do středu řeky. 

Konečně mi dal pokoj. Když jsme se míjeli, ukázal jsem mu na čelo. Možná, že tuto bláznivou hru ukončil 

díky blížícímu se motorovému člunu. Celou dobu jsem pak přemýšlel, co ho k tomu vedlo. Že by za tím byla 

moje česká vlaječka na zádi? Šel jsem tak daleko, že mě napadlo, co když si vzal Češku a ta od něho utekla. 

Nebo jeho rodiče žili v Čechách a mohl následovat jejich nucený odsun. Celou cestu jsem se řídil plavebním 

značením, tak že jsem neměl sebemenší konflikt s vůdci nákladních i osobních lodí, ať už jely po proudu či 

proti. Z toho vyplývalo, že se všemi vůdci, kteří v době našeho míjení stáli u kormidelního kolečka, jsme se 

zdravili. Mávnutím ruky, ve směru kterým jedu. Nikdo mě houkačkou nemusel upozorňovat, že si to šněruji 

v plavební dráze. Naopak již několikrát jsem byl svědkem, jak na Heinze někteří kapitáni doslova 

„vyhukují“, aby jim uvolnil plavební dráhu. Včera před spaním jsem mu vysvětlil, kudy pojede, když cedule 

upozorňující na kyvadlový přívoz je na pravém břehu, jak vypadá příjezdová a odjezdová páka pro nákladní 

lodě a tím, že tyto plavební značky nerespektuje, značně riskuje. Na 430. km mě Heinz předjel, aby o 10 

kilometrů později mával na mne ze břehu. Procvičil jsem se v chůzi, posilnili  a domluvili se, že na 

kilometru 470 na mě počká a společně pak najdeme úložiště. Byla to dobrá metoda. Odpadlo hledání, 

zbytečné telefonování. Kilometr 475 ukončil naši úterní plavbu. Hodinky ukazovaly 18,30 hodin. Byla zde 

písčitá mělčina a mezi dvěma starými stromy zbylo i místo pro náš stan. Postavili, povečeřeli a Heinz 

z mapy vyčetl, že asi po 1,5 kilometru je vesnice. A tam, kde je vesnice, je taky hospoda. Moc jsme se 

nemyli, měli jsme tu čest se tu potkat s letkami komárů, za to jsme se hezky ustrojili, krom Pépeho. Do 

igelitky jsem uložil pár cenností a prázdný kanystr na pitnou vodu. Po luční cestě jsme došli k takové 

okresní silnici a za čtvrt hodiny byli ve vsi. První hospoda, zavřená. Druhá, o 50 metrů dále, zavřená, ale 

s připíchnutým lístečkem: „V případě návštěvy 3x zazvoňte.“. Po chvíli nám přišla otevřít majitelka 

středních let. Z rozhovoru mezi ní a Heinzem jsem vyrozuměl, že je zklamána, když jsme přišli jen na pivo a 

ne na večeři. Heinz si nakonec dal čtvrtinku červenýho, já ochutnal německý černý a to jsme ještě jednou 

zopakovali. Chudák Pépe musil zůstat uvázaný venku. Před placením jsem požádal jejího manžela o 

doplnění kanystru pitnou vodou. Když před Heinze přiletěl účet, procedil mezi zuby, že tu mají předraženo. 

Ceny jako v nějakém hotelu. Ale když jsem mu chtěl zaplatit můj podíl, striktně odmítl. Dokonce nám 

účtovali pitnou vodu. A to si ještě nevšimli, že jsem zneužil jejich zásuvku k nabití svého mobilu. Heinz 

říkal, že o této hospodě napíše na internet, aby se jí ostatní raději vyhnuli. Ve 22 hodin jsme vykročili 

z hospody do tmy. Žádné ticho. Od vody se ozývaly skřeky žabáků. Bez baterky, bez úhony, jsme našli náš 

stan a co nejrychlejším způsobem zapadli do spacáku. 

 

7. května 2008, středa 

Dnes nás budila kukačka, která seděla přímo nad námi. Asi bych se o ní nezmiňoval, ale ona byla zvláštní. 

Jiná. Místo známého kuku, ona uměla kukuku. Ne že by to střídala. Asi byla hrdá na to své trojslabičné 

kukuku. Kukaččí volání nás provázelo neustále. Tak stále, že už se to nedalo poslouchat. Něco jako když 

vám v radiu stále pouštějí jednu a tu samou písničku. Věřím tomu, že kukačky se v Německu mohou střílet. 

Určitě se přemnožily. Jen skončila jedna, začala druhá, jako by si nás předávaly. Ráno jako minulé. Nasnídal 

jsem se a ujel. Už jsem si nepokládal otázku, proč to vůbec jedu, ale zjistil jsem, že u mne vzniká jakási 

obezřetnost nezlomit pádlo, nepoškodit loď, neublížit si, neonemocnět. Cíl se blížil. A já už věřil v zítřejší 

den. Začínal být pařák. Už dávno jsem zjistil, že můj olej na opalování s ochranným faktorem 6 byla blbost. 

Naštěstí můj obličej a paže rudé barvy již přecházely dohněda. Změnil se i tok Labe. Řeka tu již byla široká 

ke 200 metrů, navíc, byla-li rozlitá po přilehlých loukách, šířka vodní hladiny byla mnohem větší. Tento stav 

způsobily přibývající dešťové srážky formou průtrže mračen, jak byl informován Heinz svojí přítelkyní. 

Naštěstí nás to minulo. Zajímavé proto bylo, když plovák, označující okraj plavební dráhy byl v jedné 

třetině Labe, zatímco zbylé dvě třetiny byly pro nákladní dopravu tabu. Vzpomenu-li na nákladní loď 

RIESU, tak dnes jsem prožil taky horkou chvilku. Nebudu to dramatizovat, vím sám. Pár nocí mě to budilo. 

Řeka tekla dlouhým obloukem doleva. Věděl jsem, že je tu značená plavební dráha, proto jsem jel tak 



vpravo, že jsem byl 10 až 15 metrů od plavebního značení. Za normální vody vidíte, že jsou zabetonované 

na břehu. Když jsem zaslechl za mnou chod lodních motorů, otočil jsem se přes levé rameno. Zjistil jsem, že 

německý tlačák je za mnou asi 150 metrů. Nehoukal, čímž mě přesvědčil, že jedu dobře. Asi po dvaceti 

sekundách mě silný hluk motorů donutil se znovu ohlédnout. Štěstím bylo, že jsem se nyní podíval přes 

pravé rameno. Z hrůzou jsem zjistil, že ve vzdálenosti asi patnácti metrů se na mě řítí tlačená vana, navíc 

prázdná, takže většina zkosené ploché přídě byla nad hladinou a působila mnohem hrozivěji, než kdyby byla 

vana plně naložená, a vyčnívala nad hladinu kolem 60 centimetrů. Ze všech sil jsem stočil loď doprava a ze 

všech sil pádloval. Když už jsem si dovolil pohlédnout vpravo, právě vana míjela záď kanoe o metr. Debil! 

Tak málo stačilo, aby bylo po všem. Přitom o mě věděli. Když jsem míjel tlačák, dva členové posádky se 

nakláněli přes zábradlí, aby zjistili, zda se mi podařilo ujet. Ne aby někdo z členů posádky utíkal na příď, jak 

je to zcela běžné, ne aby kapitán ubral na motorech otáčky, aby zpomalil chod lodě, jak je to zcela běžné, ne 

aby vyslal zvukový signál, jak je to zcela běžné, ne aby stočil kormidlo do levé části plavební dráhy, jak je 

to zcela běžné. Měl čtyři možnosti. Mohl je zkombinovat, ale věřím, že by stačilo použít jedinou. Mě 

zmátlo, že když jsem se poprvé ohlédl přes levé rameno, uviděl jsem loď. Ve skutečnosti byly dvě, uvázaný 

vedle sebe. Šířka soulodí tedy nebyla 9 metrů, ale 18. Tlačný remorkér se jmenoval YORK a následovalo 

nějaké číslo. Myslím, že dvojka. Zajel jsem ke břehu, ani nevystoupil a hlavu složil do dlaní. Zůstal jsem tak 

asi čtvrt hodiny. Znovu jsem to rozjel. Horentně jsem začal přemýšlet, proč se tak zachoval? Opět mi přišlo 

na mysl, zda zatím nevězí česká vlaječka. Na chvíli mne napadlo, zda ji raději nesundám. Ten nápad jsem 

okamžitě zamítl. Heinz, který ji neměl a navíc se vždy motal v plavební dráze, tak na toho houkali. Musím si 

dávat ještě větší pozor! V 11,30 mě dojel a zajeli jsme ke břehu. Svačili jsme, já mu vykládal svůj příběh. 

Ještě jsme si vyměnili pár potravin. Ode mne dostal láhev Dobré vody, jablko, on mě potěšil energetickou, 

ovocnou tyčinkou, jakým si mlíčkem, také na doplnění kalorií. V pařáku  jsme pak pokračovali celé 

odpoledne každý sám. V 19,00 hodin jsme dělali padla společně. Na kilometru 546. Věřil jsem, že zítřejší 

čtvrtek by mohl být, při troše štěstí, mým posledním pracovním dnem. Tím štěstím jsem myslel, jak silný 

bude vítr, jak silný bude příliv, zda se dá v něm vůbec jet. Přesvědčoval jsem Heinze, aby jel se mnou 

do Peutehafenu, kde jsem měl zajištěné ubytování. Ta jedna postel se pro tebe určitě najde. Cítil jsem, že se 

mu do toho nějak nechce. Uvidíme! V půl desáté jsme zapadli do stanu. 

 

8. května 2008, čtvrtek 

V 6,00 hodin jsem vstával. Zatímco se vařila voda na polévku, smotával jsem spacák. Po snídani, jako když 

střelí do vrabců, pádlem jsem se odstrčil od břehu, rozhlédl se a namířil si to ke středu. Vítr vál 

v přijatelných mezích. Heinz za mnou vždy vyjížděl o hodinu později. Lodní provoz tu byl  daleko větší než 

na horním a středním toku Labe. Dělal jsem 6 až 7 km za hodinu.Km 470, Kumlosen. Tento kilometr si 

dobře pamatuji, neboť zde bývala státní hranice mezi NDR a NSR a pohraničníci NDR zde prováděli 

podrobné prohlídky celého plavidla. V případě odhalení něčeho nepovoleného jim totiž hrozilo povýšení. 

Km 476, Schnackenburk, hranice která patřila západoněmeckým celníkům a pohraničníkům. Zde jsme 

nemuseli kotvit, neboť kontrola proběhla za jízdy plavidla a obvykle netrvala déle než 5 minut. Km 570, 

Lauenburg, město na pravém břehu. Zajímavé je tím, že domy, včetně kostela, jsou postaveny z červených 

pálených cihel. Tedy bez omítky. Jakmile jsem zahlédl věže plavební komory, měl jsem obrovskou radost. 

Věděl jsem, že pak už mne čeká poslední krůček a já měl na něj 3 a půl dne. Věřil jsem ale, že buď ještě 

dnes, nejpozději zítra v pátek, dosáhnu svého cíle. Před komorou je dvoukilometrová rovinka. Když nás 

míjela plavidla proti, znamenalo to, že vrata do komory jsou právě otevřená a komora je volná. Potvrzovala 

to také dvě rozsvícená zelená světla vedle sebe. Bylo vidět, že dvě plavidla před námi, již zajíždějí dovnitř, 

další po proudu mě předjelo. Říkal jsem Heinzovi, že musíme přidat. Okamžitě se mi začal vzdalovat.. 

Žádné posádce se nechce čekat na další komoru. Pro každého je to ztráta času. Také mě to stálo hodně sil. 

Věděl jsem, že nebudou čekat na nějakou sportovní loď. Navíc jsem musil volat na kolegu, když jsem viděl, 

že místo do komory směřuje doleva k nějakým pracovním hausbótům. Ještěže se z dispečerova amplionu 

ozvalo, že obě sportovní lodě mohou zajet do komory. Jen se tak stalo, začala se za námi zavírat vrata. Na 

pravé straně jsme se za sebou drželi, každý jednoho kovového žebříku. Za 15 minut jsme klesli o 3 metry. 

Po chvíli se otevřela vrata před námi a my jako poslední vyjížděli z komory. Ocitli jsme se v kanálu 

spojující plavební komoru s Labem. Dlouhý byl přes 1 kilometr. Řekli jsme si, že se musíme nejprve 

posilnit, než se vydáme dál po proudu. Jeli jsme k levému břehu, přes cele řečiště. Vpravo vedla plavební 

dráha. Při pohledu proti proudu jsem poznával jez zdobící celou šířku Labe. Dostat se ke břehu nám dělalo 

problémy. Chyběla voda. Nemuseli jsme si hrát na indiány, abychom z písku na břehu nevyčetli, že odliv 

trvá již hodnou chvíli. Na břehu zbyly po vodě dvoumetrové pásy mokrého písku. Živý odliv nás nutil 



pospíchat. Nedošlo na žádný chleba. Vzal jsem si tatranku a kus čokolády, procházel se po břehu a oči měl 

upřené do písku. Kamínky, to byla moje slabost. Já jen hledal, zda tu příliv nezanechal nějaký zajímavý 

kousek. Měl jsem štěstí. V roce 2006 jsem asi o 800 metrů výše našel velký kus pazourku. Dnes další, 

o něco menší. Zavolal jsem druhému Frantovi do Hamburku, aby počítal s tím, že jsme dva a dorazíme ještě 

dnes. „Jste očekáváni.“, zněla odpověď. Zalovil jsem v jednom modrém soudku pro Frantův plán s rozpisem 

„vysoké“ (příliv) a „nízké“ (odliv) vody. Pro informaci, nejvyšší stav měl být v 19,32 hodin. Takto dlouho 

se nám čekat nechtělo. Vzali jsme kanoi a přenesli ji o patnáct metrů na vodu. Vrátili jsme se pro kajak, že 

ho položíme vedle kánoe. Komické bylo, a my jsme se přitom taky pořádně nasmáli, že kanoe už byla na 

suchu. Odliv byl na nás moc rychlý. Kajak jsme tedy přenesli o 10 metrů dál a opakovalo se to samé. Měli 

jsme co dělat, abychom tomu odlivu utekli. Kolega mi zas ujel, ale to mě teď netrápilo. Radost trvala dvě 

hodiny, ke kilometru 602. Zjistil jsem, že to pádlování začíná být náročné. Vidina Peutehafenu, setkání 

s Frantou, Jirkou Šovarem, na které jsem se moc těšil, se jaksi vytrácela. Zastavil u mne rybář s pramicí 

poháněnou  pomocným  motorkem přes bort, který právě k přemístění využíval přílivu. Radil mi, ať dvě 

hodiny počkám na břehu, pak už příliv slábne. O žádné zastávce jsem nechtěl slyšet. Ale když jsem za 

hodinu ujel 3,5 kilometru, pádloval naplno, začal jsem přemýšlet o mrhání sil. Samozřejmě na Labi byl 

normální provoz. Řídil jsem se plavebními znaky, přejížděl šířku Labe sem a tam, jen abych se neocitl 

v plavební dráze. Začal jsem si nadávat, že jsem volal do Hamburku o dnešním příjezdu. Mohl jsem teď na 

břehu někde přespat a zítra to v pohodě ukončit. Dle magdeburskýho Franty měl v pátek nastat odliv v 10,00 

hodin. A to už bych si pohlídal. Pokračoval jsem a hledal vhodné místo na odpočinek, svačinu, případné 

nocování. Dojel jsem do nějaké vesničky. Nejbližší domek 100 metrů daleko, písečný břeh a čtyři lavičky. 

Jednu jsem si tedy zabral. Volal jsem Heinzovi. Dělal totéž, k čemuž jsem se nyní chystal já. Vyhouboval 

jsem loď a nezapomněl sledovat mokrý písek. Blížila se sedmnáctá hodina, když jsem nasedal znovu do lodě 

Vyhýbal jsem se pohledem tabulím s označenými kilometry. To mi utíkalo pomalu. Raději jsem si řekl, že 

se podívám až za hodinu Ujetých 5 kilometrů nebylo k zahození. Vždyť to bylo už kousek. Makal jsem. 

Vyrušil mě jen kolegův mobil a jeho zpráva. Jsem v kempu na km 612, na levé straně. Volal jsem mu. Jsem 

na km 616. Teď už se nemohu vrátit. Chci to dojet. Škoda! Ještě se uvidíme! Když jsem před sebou v dáli 

uviděl Hamburský mosty, měl jsem vyhráno. Jel jsem 15 metrů od levého břehu. Bylo šero. Před šestatřiceti 

lety jsem se tu ocitl naposledy. Poznal jsem to! Namířil jsem si to k pilotám, ze kterých vedla lávka na břeh. 

Volal jsem Frantovi a prosil ho, zda by mě nepomohl uvázat. Za okamžik již poznávám po břehu pobíhat 

Frantu s Jirkou. Sláva! Bylo 21,30 hodin, kdy jsem v přístavu Peute, kilometr 620, vystupoval na břeh. 

 



 
 

  
    



     
 

 
 


