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                     Velká šarvátka v Tangermünde. 

Na zničená německá města kolem Labe byl po druhé světové válce smutný pohled. Drážďany 

vypadaly skoro jako hromada ruin, všechny mosty přes Labe zničené kromě jediného 

ocelového krasavce nazývaného Blauwe Wunder, po našem Modrý Zázrak, který se pne přes 

řeku těsně nad městem. Návštěva příbuzných na druhém břehu řeky, kteří přežili ten hrozný 

nálet a konec války, byl výlet na celý den, někdy i na dva. Doprava byla ochromená, nebylo 

kde bydlet. Hrozné bylo pohledět na průmyslová města Desau nebo Magdeburg. Přístavní 

město Hamburg bylo po několika těžkých náletech skoro ochromené a jen ztěžka a pomalu se 

vzpamatovávalo z devastujícího poškození. Na celém toku Labe, by se nepoškozené mosty 

daly spočítat na prstech jedné ruky. Menší sídliště, která nebyla poškozena bombardováním, 

utrpěla škody při přechodu fronty, závěrečných bojů války. Odstraňování škod šlo jen 

pomalu. Mužů se z té hrozné války vrátilo jen málo a tak celou tíhu obnovy nesly na svých 

bedrech německé ženy. Také plavba po řece se rozjížděla jen pomalu. Přes to už za dva roky 

po válce byla většina mostů zatím jen provizorně opravených, plavidla potopená nálety 

hloubkových letců byla vyzdvižena k opravě, nebo aspoň odstraněna z plavební dráhy. 

Všechna doprava po celé poničené zemi začala opět plnit svoji funkci. Vodní cesty v té době 

byly prostě nenahraditelné. Všechny loděnice podél celého toku Labe opravovaly poničená 

plavidla, která přivážela do vnitrozemí životně důležité zásoby od zámořských lodí z 

Hamburgu. Ten opět začal plnit funkci největšího námořního překladiště Německa. Tak Labe, 

tato významná dopravní tepna opět ožila. 

Pro Čechy bylo Labe, jako spojnice k moři důležité i v minulosti vždycky, ale po této válce 

jeho význam ještě vzrostl. Doprava v Německu byla ještě stále rozvrácená a tak plavba 

musela zvládat přepravu zámořského zboží z Hamburgu, po kterém naše země hladověla. Do 

Čech připlouvaly lodě naložené kávou, kakaovými boby, čajem, koprou nebo surovou gumou, 

ale i pochoutkami, slanečky, čokoládou, olejovkami a dalšími. Není tady místo na 

vypočítávání všech druhů zboží, které od plavby dnes převzala tehdy prakticky neexistující 

doprava silniční. Hlavní tíhu těchto přeprav, nesly vlečné čluny, tažené dvou komínovými 

parníky, plavba zmizelá, kterou dnes nahradily motorové nákladní lodě. 

Na parníku bylo deset lidí posádky a táhl šest až deset člunů po třech lidech na palubě. Když 

někde v městečku u řeky, uslyšeli zahoukat signál vleku k zakotvení, v hospůdce u vody 

začali leštit sklenice, harmonikář vytáh nástroj z futrálu a mladé vdovy se seběhly k tanci. 

Tolik mladých tanečníků, se v té době sešlo k tanci, opravdu jen, když na řece zakotvil český 

vlek. Taky si to chlapi, od plavčíků po kormidelníky patřičně vychutnávali. Cítili se na 

parketu, ba na celém lokále, jako páni světa. Ženy je milovaly, muzika hrála, i když jídla bylo 

málo, nebo nebylo žádné, pivo teklo proudem a o sem tam nějakého panáka také nebyla 

nouze. Prostě pohoda, svět jim ležel u nohou a nebylo co řešit. Tak si na to ti čeští šífaři 

pomalu zvykli a věřili, že jiné už to nebude. Čas ale nestojí ani nečeká. 

Za deset let po válce, dorostla nová generace mladých německých mužů, kteří nelibě nesli a 

nemínili trpět sebevědomé roztahování labských cizáků. A tak tu a tam docházelo k slovním 

přestřelkám, které někdy přerostly i do menších, či větších šarvátek. Ale opravdu velká mela 

nastala v letním sídle císaře a krále Karla IV blahé paměti, v městečku Tangermünde. Ten 

sobotní večer, shodou okolností zakotvily v Tangermünde tři veliké parníky se svými vleky. 

Mělník a Brno zakotvily a vyvázaly se u nábřeží pod přístavem v ústí říčky Tanger, zatím co 

Praha největší parník na Labi se svým vlekem musel vzít za vděk kotvištěm na řece nad 

přístavem. Víc než padesát lodníků, topičů a sem tam pár kormidelníků se rozběhlo do ulic 

uhasit dlouhou žízeň. Jenže chyba lávky, všechny hospody byly takřka obsazené mladými 

rafany kteří se o svá místa nemínili s nikým dělit. Vznikly nejdříve drobné, později urputné 



hádky, které brzy přerostly v šarvátky. Z Hünerdorfu se strkanice vyvalila na ulici, ozvali se 

výkřiky "už se to mydlí", v němčině i v češtině a odevšad se začali sbíhat bojovníci obou 

stran, až v té tmě vznikla nepřehledná mela. 

Pihovatej Míla později vyprávěl: "Hnal jsem se za jedním skopčákem, v ruce nohu od židle 

ale za mnou letěli dva Němci a taky neměli prázdné ruce. Kus před námi řval dědek z okna, 

ať přestaneme řvát. Tak ten Němec přede mnou ho něčím majznul, až děda vypadnul z okna. 

Zakopnul jsem o něj, málem mě ty rafani za mnou dohonili. Vtom se přede mnou objevila 

Schloßfreiheitstraße, tak jsem do ní bystře zahnul. Tam už za mnou neběželi, ale já jsem přes 

to nepolevil a bral jsem to trapem i přes lávku až na palubu. Tam jsem si teprve oddych". 

Takových historek se ještě nejméně dva roky vyprávělo po hospůdkách fůry. To bylo samé: 

Von ho majznul a já jsem mu ji ubalil, či von mi dal takovou petelici" a tak pořád a tak dále. 

Jisté je, že od té noci leželo v tamní nemocnici pět potlučených pacientů, tři Češi a dva 

Němci. Leželi společně na pokoji a všechna nevraživost byla ta tam. Nešťastnej děda se ještě 

ráno motal po ulici, nevěděl, jak se tam dostal a teprve sousedi mu pomohli najít cestu domů. 

Snad nešťastnou náhodou se nedlouho po té velké pranici utopili v Tangermünde dva lodníci. 

Od té doby ještě několik let tam kapitáni kotvili jen neradi, a to ještě až nad přístavem bez 

přímého spojení se břehem. Ale jak říkám, čas ten všechno zahladí. Dnešní motorové 

nákladní lodě už tam normálně kotví, ale přes padesát českých plavců se tam už nikdy 

nesejde. 
 


