
Vážení kolegové, 

chtěl bych se s vámi podělit o některé zážitky, které mne nenechávají v klidu. V 

měsíci květnu jsme měli vydařený sraz naše ročníku a bylo zajímavé si 

vyslechnout vyprávění kluků, kteří sloužili na moři a hlavně jak vlastně proběhla 

likvidace naší námořní plavby, v mnohém podobná pohřbení ČSPLA. Byla to 

smutná vyprávění a osobní příběhy lidí, kteří na této plavbě strávili celý život. 

Proč se o tom zmiňuji? V poslední době jsou zveřejňovány informace o tom, jak 

opět bude oživena naše činnost v Hamburku a dojde dohodou k výměně 

pozemků atd. Celé této aktivitě ze strany našeho státu po letech totální pasivity 

dochází jen proto, že se rýsuje reálná naděje na uspořádání letních 

olympijských her v tomto městě, které se týká bezprostředně lokalit Saale a 

Molde. Jaký  má  veřejnost  přehled o těchto místech, která sloužila desítky let 

naší říční plavbě, si stačí otevřít některá diskusní fóra na internetu. Je to 

tragedie, včetně přípěvků lidí, kteří by měli mít kvalifikované znalosti. Nechybí 

právě příspěvky typu: nemáme námořní lodě, tak nepotřebujeme přístav atd. 

Co se stalo s veřejným míněním, které dnes sklouzlo k tomu, že přebírá infa aniž 

se dál zajímá zda, se jedná o skutečnost nebo o manipulaci. To samé se týká 

historie naší plavby, skutečný přehled je zamlčován a veřejnosti je  tato činnost 

popisována pomalu jak ničitel přírody. Měl jsem i šťastný den, kdy jsem vyrazil 

na Děčínské nádraží zrovna když bylo na programu přistavení vlaku s parní 

lokomotivou "Šlechtičnou". Prolezl jsem co šlo a záviděl, že těch pár zoufalců od 

dráhy dokázalo prosadit udržení těchto strojů v chodu. Když jsem viděl, s jakou 

radostí tu mašinu leští a všem ukazují, tak mi přišlo líto jak jsme se zbavili 

parníků a budoucnost posledního zadokoláku visí na tom, jestli mu rada 

starších na ministerstvu kultury přizná statut památky. Nebýt stálé expozice o 

plavbě v Děčínském muzeu tak vlastně to, co bylo trvale spojováno s naším 

městem návštěvníkům nic neřekne. Ale to bych se zase musel vrátit do doby, 

kdy jsem pracoval v Hamburku pro správce konkurzu a kontrolní návštěvy 

pracovníků ministerstva a jejich " kompetentní " odpovědi při různých 

jednáních nepřiváděla v úžas jenom mě, ale i zástupce partnerů z německé 

strany. Jen pro vaši představu náměstek ministra na veřejném fóru prohlásí, že 

v Peute vybudujeme terminál na překlad 500 000 ks kontejnerů ročně, nebo že 

naše lodě se do Hamburku dostávají přes Černé moře atd. Byly to někdy perly, 

ale dnes to není o nic lepší, vidíte jen jaké se vedou akademické diskuze o Labi a 

stavbách na něm. Možná,že jsme jako stará garda odepsáni, ale neměli bychom 



mlčet, ale cpát mladým do hlavy, že to, co vybudovali naši předkové a na čem 

jsme se také podíleli není virtuální svět. Jako vnitrozemský stát měla naše 

námořní a říční plavba velké renomé a respekt. Možná,že nás příroda opravdu 

donutí opět se řídit selským rozumem a Labe nejen u nás bude zásobárnou 

vody a nejlevnější cestou k moři. Zdravím a přeji všem jen to nej,nej. 


