
Selský rozum a zlaté české ručičky 

 

     Rád vzpomínám na základní školu a své první učitele, bylo to něco, co se postupem času 
ze škol  vytratilo - přirozený respekt a hlavně snaha pedagoga dostat do našich hlav pohled 
na lidskou činnost a věci okolo tak, abychom pochopili její  přirozenost a chápání těchto věcí 
tak zvaným selským rozumem. V té době nebyly počítače, tablety ani mobily ,ale byli jsme 
vedeni k tomu, že člověk je součástí přírody a tak již od mládí jsme chápali, že vítr, slunce a 
vodní toky lze využít k prospěchu lidské populace. Pan učitel vyprávěl, proč se staví 
větrolamy, že sluníčka lze využít i v zimě a že rybníky, potoky, říčky a řeky člověk využíval již 
hodně dávno k chovu ryb, lovu, pohonu strojů a plavbě pro přepravu nákladů. V té době 
jsme již věděli, že když se pokácí strom, měl by se zasadit nový a že o zvěř se musí pečovat 
tak, aby existovala rovnováha, protože velcí přirození predátoři z lesů zmizeli. Seznamovali 
jsme se s tím, jak lze vodní toky regulovat a proč se staví přehrady. Měli jsme školní sad, kde 
jsme se dovídali prosté věci o pěstování ovoce a zeleniny, o kterých se dnes vedou učené 
diskuze ve vědeckých kruzích. Jako součást školní výuky byli i školní dílny pro kluky a ruční 
práce pro děvčata. Byli to první kroky praktického seznámení s nářadím a materiálem. 

      To všechno už není a my můžeme jen děkovat, že jsme zažili doby učení u ČSPLO, kde 
jsme tyhle základy mohli zúročit. Náš internát byl specifika ve státě, ale ti kteří jej absolvovali 
tak ví, čem mluvím. Prakticky již v 16 letech jsme byli součástí posádek a po vyučení jsme o 
tomhle řemesle věděli určitě víc, než dnešní vyučenci. Není to vyloženě jen jejich chybou,ti 
demagogové, kteří prosadili opatření, že do 18 let nesmí nikdo podobnou praxi provozovat, 
zaseli konec éry zlatých českých ručiček i u jiných řemesel. Co bylo dál si pamatujeme, 
úroveň učňovského vzdělávání šla ke dnu. Vzpomínám na dobu kdy se veřejně hlásalo uč se, 
ať nemusíš dělat (rukama), řemesla ztrácela svoji perspektivu a společensky měla maturita 
větší prestiž. Největší zvěrstvo v tomto směru bylo napácháno na lidech moji generace, kteří 
po dlouhých letech praxe a ve funkcích si museli toto vzdělání doplnit. Co následovalo si 
pamatujete, tzv. večerní studium - degradace maturit. I já jsem se tohoto švindlkurzu 
zúčastnil, ale vzdal jsem to k vůli rodině a i k vůli vyučujícím, kterým bylo jasné, že se 
nemůžeme rovnat s žáky,  kteří sedí denně 8 hod. ve škole. 

      Při svém působení v zahraničí jsem se často setkával s lidmi ze stejné profese a viděl 
jsem, jak v Německu zatáhli za záchranou brzdu při požadavcích na vzdělání a hlavně jak se 
změnil přístup a snaha pozvednout výuku tradičních řemesel .Rád jsem doprovázel adepty ke 
zkouškám na Rýnský patent do Duisburku. Plovoucí školící zařízení sloužilo a slouží k výuce 
plavců a ne jen pro Němce. Vzpomínám, jak mne vedoucí pan Haas s pýchou provázel a 
ukazoval vybavení a učební pomůcky. Když jsem mu pak řekl, že tohle všechno včetně zázemí 
jsme zrušili byl v šoku. K tomu jenom dodám ,že koncem devadesátých let byl v západní 
Evropě hlad po lidech, kteří mohli vykonávat palubní nebo strojní službu na jejich plavidlech. 
Stačilo jen potvrdit,že jmenovaný je absolventem našeho učiliště a další pohovory se již 
nekonali, takové krédo měl tento stupeň výuky.  

     Na druhou stranu nemůžu opomenout "odbornost" našich  zástupců státu při 
projednávání podmínek uznávání našich dokladů. Kapitánské, strojní patenty a jiná 
oprávnění platila pouze na plavidlech pod naši vlajkou, na platnost, působnost a vydávání 
lodních dokladů se stačí zeptat našich rejdařů. Dodnes nejsou uznávány ani lékařské profesní 
prohlídky a musí jimi projít i ten, kdo ji absolvoval u svého odborného lékaře v Česku. Sám 
jsem narazil i se svým řidičákem orazítkovaným od vojny od shora dolu,  musel jsem přesto 
absolvovat kompletní německou autoškolu se vším všudy, abych zde mohl jezdit z vlastním i 
služebním vozem. Úmyslně toto zdůrazňuji, protože např.Poláků,nebo Maďarů se některé z 



těchto věcí netýkaly. Přesto je na evropských vodních cestách plno našich lidí v posádkách 
nebo jako kapitáni, kteří patří  k těm velmi dobrým. 

     Nedá mi to abych se znova nevrátil k pojmu zdravý selský rozum. Proč  dnes vše řeší audit, 
komise, podkomise, výbory atd. Kam se ztratil tenhle pojem, kde jen ten úřada s klotovými 
rukávy který vítězí razítky, předpisy a nařízeními. Jak je možné, že se zpochybňuje něco co 
naši předci dokázali umem, rozumem a pílí ? Když Krčín začal s rybníky, nedělal to jen kvůli 
rybám, když se stavěla koňka do Vídně, nebylo to jen k tomu, aby se v ní vozila honorace. 
Dovedete si představit, kdyby se dnes začala stavět dráha po obou stranách Labe do Děčína, 
jak by to dopadlo? A co přehrady Štěchovice, Ústí, kaskáda atd. Zelení šílenci by naordinovali 
taková řešení, že kdyby tenkrát tato sdružení existovala, tak z toho neslouží nic. Pan kníže si 
určitě ve svém lese kůrovce nepěstoval.  

     Po revoluci jsme hlásali,že vzor si tentokrát vezmeme ze západu, ale asi se nám nic 
nehodí. Stačí se podívat,  kam až dospěla diskuze a polovičatá rozhodnutí na stavbu Labských 
jezů. Plavci ví dobře,že umístnění nad Čertovkou a provedení je jen úlitba lidem, kteří nemají 
s přirozenou ochranou přírody nic společného. Diskuze o stavbě kanálu je opět typyckým 
přístupem lidí s klapkami na očích. Díky prezidentovi Zemanovi je aspoň znovu vedena širší 
debata i na mezinárodním poli. Kde by byli stavby, o kterých jsem se zmiňoval, které byly 
projektovány s rozmyslem pro příští generace a také tak slouží.   

     Na závěr mi nedá než se zmínit o firmě, kde jsem působil 49 let. Je mi líto,že tenhle velký 
závod v minulosti působící i v zahraničí je v troskách. Nemá cenu mluvit o zpackané 
privatizaci, ale hlavně, že kredit, který tato firma měla v Hamburku upadá .Upadá i vinou 
státu a nadřízených orgánů, kde alibismus dospěl až do retoriky přezírání historických faktů. 
Poslední spojení k moři Labská vodní cesta nás sice dovede k Českému území a pronajatým  
přístavním lokalitám v Hamburku, ale toto zázemí pro české lodě padlo. Plavební firma, která 
od roku 1926 měla výsadní práva na činnost a provoz zařízení, byla odsunuta  a dnes  toto 
území spravuje někdo, kdo neměl a nemá s plavbou nic společného, jde jen o byznys. A tak 
se pane učiteli omlouvám, ale váš selský rozum už neplatí, byl jste moc hodný a buďte rád,že 
jste se toho nedožil.  

Zdravím své kolegy a přátele plavby. 

F.Hošna.                                                                       28. 7. 2014 


