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Parťačka - prolog. 

Dvoukomínový parník Lovosice, se sedmi čluny v závěsu, supal proti proudu řeky u městečka 

Niegripp, dvacet kilometrů pod Magdeburkem, kam měli pro dnes namířeno. Bylo krátce po 

poledni a už třetí topič se z paluby ptal kapitána, kdy tam asi dojedou. Kapitán na něj namířil 

svůj mohutný zahnutý klofan a zahartusil: "Sakra, to se mně musíte chodit ptát po jednom", 

ale pak už smířlivě řekl, "je to ještě necelých pět hodin čisté jízdy, ale musíme počítat taky tak 

dvě tři hodiny se zdržením v tom zříceném mostě v Hohenwartě, takže dřív jak kolem deváté 

se za děvčaty nedostanete. Stačí"? "Jo díky kapitáne to mi stačí". 

"Tak co Nosárius říkal"? Ptali se ho na přídi ostatní topiči a lodníci. "No do Hafenšenku nebo 

na růžek to v pohodě vyjde ale do Diesdorfu už to určitě nestihneme", referoval Václav. "No 

aspoň, že tak, už jsme se báli, že to nechá někde na řece", vyjádřil strach ostatních lodník 

Pepa. 

Nahoře si zatím došel postěžovat kapitán z komanda do kormidelny. Jak byl rozmrzelý, utrhl 

se na Lexu. "Co tady děláš, proč v kajutě neodpočíváš, když je tady druhej kormidelník"? 

"Ale já odpočívám, tady na faulenci, dívám se co s řekou natropila ta zatracená válka. Ale co 

ty, kapitáne, co jsi ňákej načuřenej"? "Bodejť bych nebyl, koukej Lexo, tady na Lovosicích 

jsem před válkou tři roky jezdil jako lodník, po složení zkoušek pak za války dva roky jako 

druhej, pak jsem přešel jako první na Karlín. Teď po válce když jsem dostal Lovosice jako 

kapitán, co mám sakra za posádku. 

Topiči jsou sebraný kluci z ulice. Tři ještě nemají ani topičský zkoušky. Lodníci dělají druhou 

cestu na lodi. Komíny musí chodit pouštět před mosty dolů tuhle druhej, abychom o ně 

nepřišli. Při tom on sám, má v kapse patent ještě teplej. No tak vidíš, zkušený šifři jste tady 

akorát ty a mistr. Copak takhle se dá dělat šifort? A ještě prevíti, místo aby se zajímali kudy a 

proč jedeme, tak mají zájem akorát o to jak vyjde fajrunt aby se dalo jít na pivo a za holkama 

do hospody. Ty starý kapitáni co nás učili a už jsou pod kytkama by z toho zešedivěli a radši 

by si šli pod ty kytky lehnout znovu. 

Já už ostatně k tomu šedivění nemám daleko a někdy mi ze všeho začne cukat žilka tajhle u 

oka. Dávej pozor, jak přijedeme do Děčína tak dva, tři utečou a zlobení začne znovu". Na to 

se nedalo nic říct a tak bylo v kormidelně chvíli ticho. Pak jsem se osmělil prohodit taky pár 

slov. "Kapitáne, na Mělníku přeci otevřeli plavčickou školu, každý rok z ní vyjde třicet až 

čtyřicet vyučených lodníků. Snad se to bude postupně zlepšovat. Některý rychlokvašky taky 

nejsou marný, třeba náš lodník Pepa je docela šikovnej. Komín už do půlky spustí, tedy dolů 

ještě ne ale zlepšuje se a má zájem. Provaz už jsem ho zaplétat naučil a má zájem naučit se 

zaplétat i lano. Uvidíte, nezešedivíte, určitě se to bude zlepšovat". "No jen aby", zavrčel 

kapitán a odešel z kormidelny pochodovat po komandě. 

 

"Dávej pozor Džony", poučoval mě už bůhví po kolikátý Lexa, "jak začne starej pochodovat 

jen po pravý straně komanda jako teď, tak seš moc napravo. Z plavební dráhy venku nejsi, to 

už by řval a já bych tě musel od kormidla vyhodit, ale rychle se vrať kam patříš, ať tam na 

písku nezapomeneme čluny". "Dyť já vím, Lexo, už mi to nemusíš opakovat, však už se tam 

vracím. Jenom to nechci přehnat, abychom nekličkovali po Labi sem a tam". Než jsme to 

domluvili, kapitán už zase měřil komando celé, od kolesnice ke kolesnici.  

Parťačka - seznámení 
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Padla, klaplo tak jak to kapitán odhadl. Půl vleku odvěsili na Herrenkrug, pro něj se vrátí ráno 

a půlku si protáhli skrz železniční most úžinou ke hrázi pod sila. Příští den dopoledne 

zauhlovali. Lodníci odklopili uhelné bunkry, podle mých pokynů a s moji pomocí sestavili 

kolem násypných jam metr vysoké ohrady a už to do nás jeřábník sypal. Skončil chvíli po 

dvanácté a odjeli jsme znovu zapřahat. 

 

Inspektor rozhodl, že pro ty tři co zůstaly na Herrenkrug už přijíždí po proudu zadokolák.My 

budeme dále pokračovat se čtyřmi čluny které jsme si večer protáhli. Protáhnout je 

Magdeburgem se zřícenýni mosty byla pěkná rasovina ale s vypětím všech sil a s ručičkou ha 

manometrech na červené čárce to Lovosice pod velením Nosáriuse zvládly, jen to holt dlouho 

trvalo. Ten den se kotvilo v Schönebecku, v té době pravidelné zastávce českých parníků s 

vleky. 

Omladina si vyšlápla na večeři do hospůdky Rote Tepich, kde se po večeři i tancovalo. 

Vždycky když připluli čeští tanečníci. 

Další den dopoledne mně topiči pěkně překvapili. "Džone, dneska nevař", povídal mi Venda, 

"zveme lodníky i tebe na skopový s knedlíkem". "Nekecej, kde by jste vzali skopový, když je 

tady všude tolik hladu", já na to. "No vyměnili jsme ho za pár pytlů uhlí", odtušil Venca. 

"Ježíšmarjá, neříkej mi to, jestli se dozví kapitán roztrhne vás jako slanečky". "No ty mu to 

nepovíš a na ten oběd přijdeš, že jo"? Jen jsem přikývl a šel si po své práci. 

 

Oběd se topičům povedl, skopové bylo jako mandle, dokonce i knedlíky se daly jíst. Jen mě 

zarazil další strávník v jejich kajutě. V jednom koutě tam leželo na pelíšku ze staré plachty 

hubené psisko lačně lapající po každém soustu které mu hoši házeli. Připadalo si jistě jako v 

ráji a jeho oči nás o tom ujišťovaly. "Co tady dělá ten pes", obrátil jsem oči v sloup. "Kdo si 

myslíte, že po něm bude uklízet hromádky na palubě. Tohle je párník. Žádnej psí útulek, tady 

nemá pes co dělat". Psisko poznalo, že se o něm rozhoduje a taky kdo má teď právě hlavní 

slovo. Upřel na mně své výmluvné oči které mi říkaly: "Nech mě tady, já budu hodný a 

prospěšný, uvidíš". 

Parťačka - škoda ji. 

Mluvčí topičů, Venda, se ujal slova. "Hele druhej, my víme, že za pořádek na palubě 

zodpovídáš ty. S lodníky už jsme domluvený. Než čubičku naučíme chodit do kotelny na 

lopatu, pomůžou nám každou hromádku nebo loužičku štandopede uklidit, hned jak ji někdo 

zahlídne. Naučíme ji, že nesmí z kajuty vystrčit ani čumáček, při manévrech, nebo když se 

bude něco dít. Dovol nám si ji tuhle cestu nechat, uvidíme jak bude učenlivá". 

Celou tu dobu mě čubička hypnotizovala očima. "Koukejme, najednou nejsem Džon, 

najednou jsem druhej, ale chlapi, na povolování nebo zakazování je tady jenom kapitán. Ale 

radím vám neptejte se ho. Kdo se moc ptá, moc se dozví a nemusí se mu to líbit. Jak ji 

říkáte"? "Parťačka"! Vyhrklo z nich a čubina zastřihala ušima. "Ke mně Parťačko"! Zavelel 

jsem a poklepal jsem si rukou na koleno. 

Přišla, podrbal jsem ji za ušima, prohrábl ji srst a v duchu jsem viděl mámu jak se stará o 

vašeho Míšu. "Tak hoši", spustil jsem nanovo, "je to bezdomovec, srst má scuchanou a 

spečenou, a v ní samý svízel přítula a sem tam i lopuch. Teď ji vezmete do přední kotelny, 

tam ji pořádně vykoupete, vymydlíte obyčejným mýdlem žádné toaletní, a vyčešete. Kolem 

čumáčku a očí ostřiháte. Všechna spečená místa, která nepůjdou rozčesat, opatrně a pomalu 

vystřiháte, bacha aby jste ji nestřihli do kůže. To zopakujete pozítří a za týden. Jinak se 

nezbavíme blech. Večer se na ni mrknu jak prokoukla. 

Jo a když jsem tedy ten druhej, tak už nechci víckrát vidět, jak mi lezete v dřevácích z kotelny 

na palubu, nebo v dřevácích z paluby do kajut. To bych udělal rambajz". Vašek hned na to: 



"Neboj se druhej, Džone, všecko uděláme jak si řek, a jestli si starej Nosárius Parťačky 

všimne tak se přimluv jo"? "Jo, ale teď už mě nezdržujte, musím jít střídat prvního. 

Kormidelna není holubník", utnul jsem rozpravu už na odchodu. 

Tak u nás Parťačka zůstala. Kapitán i první kormidelník Lexa to nijak nekomentovali. Byla 

opravdu učenlivá. Dělat svou potřebu v kotelně na lopatu s uhlím se naučila hned jak ji to 

Václav poprvé ukázal. Nikdy se nám nikomu nepletla pod nohy. Od jara do podzimu líhala v 

noci na kesemantlu a dávala pozor kde se co šustne. Běda potkanovi který k nám kdy 

zabloudil ze člunů převážejících obilí. 

Topiči se dali na skopové. Už nás sice nezvali ale z jejich kajuty se vůně pečeně linula každou 

chvíli. "Chlapi, neblbněte, jestli vás kormidelník nebo kapitán načapá, že na parníku kradete 

uhlí, vylítnete z parníku i od podniku. Nezahrávejte si". A tak to z nich vylezlo. Venda mi to 

převyprávěl. "Víš Džone, některý psi jsou hotoví telepati. A Parťačka je jedním z nich. Když 

se k nám tenkrát v Šenebeku přidala, ani malá ani velká, povídám klukům. "Kluci, usteleme ji 

na pekáči". Podívala se na mně zavrtěla ocasem a odběhla. Ale za chvíli byla zpátky s 

pěkným urostlým podvraťákem, který byl jednou tak velký než ona. Přivedla ho s námi na 

palubu a taky ho s námi snědla. 

Však ty jsi nám tenkrát pomáhal. Že psi nežerou psi, to jsou jen keci, tadyhle Parťačka, 

pokaždé spořádá pečínky pořádný kus. Pokaždé když po padla s námi jde na procházku a 

když přivede nějakého toulavého moulu. Tak takhle to je s tím naším skopovým. Žádné uhlí 

nekrademe, neboj se. Je to vůbec zajímavý pes ta naše Parťačka, nic ji nemusíme říkat 

dvakrát, všechno hned pochopí. Ona i pozná co si pomyslíme, ani to nemusíme říkat nahlas. 

Kluci si v zimě udělali topičské zkoušky a kvůli ní se vrátili sem, a i já bych se s ní nerad 

loučil". 

"Víš že v tomhle máš pravdu Václave, i já si s ní dost často za šera posedím na kesemantlu. 

Ale, že jste z ní udělali kanibala, to je hanba". "Podívej Džone, topičina je těžká práce, všude 

je všechno na lístky a jíst se chce. Tak jakej je v tom rozdíl, beránek, nebo pejsánek". Na to 

jsem neměl co říct. 

Tak to chodilo ještě asi půl roku. Při jedné cestě po proudu vyšlo jedno padla v Akenu. Co 

barák to šífák. Jako obvykle, mládenci šli na pivo a za děvčaty a Parťačka na své toulky. Po 

půl noci cestou na loď čubička nikde. Z milování nebylo nic, kluci poslali děvčata k 

maminkám a sami běhali až do rána po městečku a volali a volali. Ráno jsme museli dělat 

páru mistr a já. Teprve když mistr zahoukal budíček pro čluny, topiči postupně přiběhli. 

Dostali vynadáno jak od mistra tak od kapitána, ale to je zdaleka tak nemrzelo jako ztráta 

Parťačky. Smutek byl i v lodnické kajutě a i mně stále něco chybělo na palubě i v kajutách. 

 

Celou cestu po proudu i pak proti proudu byla na lodi špatná nálada. Ty tam byly vtípky a 

mladistvé skopičiny, které dřív občas museli krotit mistr s kormidelníkem. Při příjezdu do 

Magdeburgu se ani nejelo tramvají do Diesdorfu, společně jsme zašli jen do Hafenschänku 

kde jsme si dali slanečka a ucucávali pivo prokládané panáčky. Kluci při tom vzdychali,"Jo 

jo, takovouhle parťačku už neseženeme, kdybychom šli světa kraj". "Nic se shánět nebude, 

pes na palubu nepatří", varoval jsem je. "Ale no jó", odbývali mě, "vždyť my jen tak 

klábosíme u piva". Tak to šlo celý večer, byla to vlastně teprve teď pořádná rozlučka s 

Parťačkou. 

 

Parťačka - shledání. 

Ráno jsme jako obvykle nabunkrovali uhlí a s polovinou vleku vypluli dál proti vodě. 

Samozřejmě večer padla v Šénebeku. Děvčata už měly od kamarádek z Magdeburgu echo a 

čekali na nás. Ale obrovské bylo naše překvapení, když na nás na nábřeží čekal ještě někdo. 



Parťačka. Stála tam celá zubožená, hubená, chlupy zachumlané samý svízel přítula a lopuch. 

Ani neštěkala jen potichu kničela když jsme vyhodili lávku. Václav pro ni vyběhl, popadl ji 

do náruče a přenesl ji na palubu. Tam si s ní sedl na kesemantl a jen ji hladil a hladil. "To mi 

řekni, jak jsi těch padesát kilometrů přetrampovala", mumlal ji při tom do chlupů. Jen co byl 

parník pořádně vyvázaný, seběhla se kolem nich celá posádka, dokonce i kapitán Nosárius to 

shromáždění přišel omrknout. 

"Tak hoši uvítání skončilo", zakročil jsem po chvíli, "teď ji dáte nažrat, pak ji ještě dnes 

vykoupete aby nám nezablešila kajuty a nakonec ji zase ustelete na jejím pelíšku. Máte ho 

ještě, nebo jste ho už vyhodili"? "Jo máme ho ještě, čeká na ni. Já dneska ven nepudu. 

Všechno udělám jak jsi řek Džony. Šilhavá Bety už na mně v Rotte Tepich jistě čeká, Pepa ji 

sem za mnou pošle, bude to v pohodě". A taky bylo. Bety přišla a v noci s kluky i Inge, Rut a 

Annemarí a všechny s námi jeli až do Žandavy. 

Ale tuhle cestu se jim hoši ve volných chvílích tolik nevěnovali. Všichni ošušlovávali a 

rozmazlovali Parťačku. Pořád ji někdo česal, krmil nebo aspoň hladil. Když hoši v Žandavě 

vyváděli děvčata, všiml jsem si, že Parťačka s nimi na břeh nejde. "Proč sebou neberete 

Parťačku"? Zavolal jsem na ně. "Ona už na břeh nechodí, ani s námi ani sama, ani na 

chvilku", odpověděli mi. 

Hned po příjezdu do Děčína mě inspektor Vrba přepakoval na silnější Brno a tak jsem 

Parťačku ztratil z očí. Uběhlo pár let, prošel jsem pár parníků a jednoho jara jsem se vracel na 

Lovosice jako první kormidelník. Stará parta byla celá pryč až na mistra a 

kapitána,samozřejmě. Byl tam také ještě Václav ale už si balil svršky, pakoval na Jizeru jako 

strojník. 

"To jsem rád, že jsi se vrátil Džone, postarej se o Parťačku, buď od tý dobroty", povídá mi. 

"To víš, že jo, pojď přeneseme ji spolu pelíšek do kormidelnické kajuty aby věděla kam bude 

od teď patřit". Tak jsem se o ni staral. Stále odmítala chodit na břeh, dokonce ani k lávce se 

nikdy nechtěla přiblížit. Takže psi už na loď nevodila, to už odnesl čas. Venčit se chodila do 

zadní kotelny na lopatu a topič to vždycky hned hodil do ohně. 

Byla už stará, kolem čenichu celá šedivá. Bůh ví kolik ji bylo let když na Lovosice s topiči 

přišla. V kormidelnické kajutě byla spokojená. Ráda se koupala, ráda se česala. Ráda líhala na 

předním kesemantlu a pozorovala cvrkot na březích i na hladině. Začala za mnou chodit i do 

kormidelny a klimbávala tam na kapitánově faulenci. Nosárius si ji docela oblíbil, protože ani 

ve stáří neztratila svou takřka jasnozřivou intuici. Stačilo si jen pomyslit, ani nebylo třeba 

příkaz nebo přání vyslovit nahlas a už poslechla. Nikdy se nepletla pod nohama, nikdy 

nepřekážela. Tak jsme to spolu táhli další dva roky. Pak jednou za mnou zase přišla do 

kormidelny lehla si na faulenc a usnula tam. Už navždy. 

 

Obětoval jsem skoro nový povlak na polštář a její tělíčko jsem do něho zašil. Kdepak do řeky 

jsme ji nehodily. Odnesl jsem ji zabalenou do přední kotelny a pohřbili jsme ji žehem. Každý 

z nás který se plavil na Lovosicích v době kdy sedávala Parťačka na kesemantlu si ji bude 

pamatovat už do smrti, tak vyjímečná byla. Já na ni často vzpomínám a ve všech psech které 

jsem od té doby poznal, hledám aspoň střípeček její schopnosti vcítit se do nálady a přání ne 

svého pána ale svého přítele. 

 
 


