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Inspektor.  

Kapitánem na Masaryku II. před tou velkou válkou byl pan Vrba. To bylo ještě v dobách kdy 

posádka před oslovení kapitáne, vkládala slůvko pane a i kapitán to slůvko hojně používal. 

Členy své posádky oslovoval pane Josef, nebo pane Václav a jen nejbližší, dlouholetí 

spolupracovníci měli to privilegium, při rozhovorech na trochu familiérnosti. Tak jenom první 

kormidelník Honza Struha byl pro kapitána Jeník a pro Jeníka byl pan Vrba jen kapitán. Však 

už to spolu táhli hezkých pár let a ten nejsilnější stranokolesák na Labi spolu přebírali z 

loděnice jako novostavbu. 

 

Samozřejmě jim do třetice nechyběl strojník pan Pitauer, který byl vlastně na lodi nejdéle, 

dalo by se říci, že na ni nastoupil když byla ještě v plenkách. Přišel na ni jen co bylo hotové 

kasko a při vystrojování lodi motory, kolesy a vším ostatním pohybovým ústrojím byl u toho. 

Žádná maličkost mu neunikla, žádný montér ho neošulil aby si ulehčil práci. Všechno muselo 

být, a bylo tip ťop, v nejlepším pořádku. Teprve když loď byla hotová a začala se vystrojovat 

kotvami, lany a ostatní výstrojí nutnou k provozu vlečné služby, nastoupili na ni také kapitán 

s kormidelníkem a začali na ni povolávat podřízenou posádku. 

Třebaže na parních remorkerech, řečených šlepákách byli v té době takřka samí šífáci 

německé národnosti, na Masaryku se od jeho spuštění ze štaplu na vodu mluvilo česky, tedy 

až na řadu odborných plaveckých výrazů které byly v té době německé nebo aspoň 

poněmčelé. Po zařazení do plného plavebního provozu se loď i se svým sesterským plavidlem 

staly na deset let chloubou české plavby na Labi. Svým vybavením předjímala trend 

modernizací plavidel osvobozující posádky plavidel od nejtěžší dřiny. Loď se svou posádkou 

byla výkonnější, pohotovější, a v provozu levnější než parní šlepáky. 

Teprve po začátku války se ukázala její Achilova pata. Na Labi nebyl dostatek nafty. 

Německé velení rozhodlo, že obě lodě budou převedeny na Dunaj kde byla možnost 

zásobovat je naftou z rumunských nalezišť. Tak byly obě lodě rozřezány na sekce a po 

silnicích přepraveny na Dunaj kde byly opět sestaveny a uvedeny do služby. Masaryk II pod 

jménem Javorina až do roku 1977 a Prezident Masaryk pod jménem Polana až do roku 1979, 

kdy byly sešrotovány. 

Válka paradoxně posílila na labské plavbě český živel, neboť němečtí lodníci a kormidelníci 

rukovali na frontu a bylo nutno je nahradit. Lodníci české národnosti se v té době plavili i u 

čistě německých plavebních společností. Samozřejmě ve většině případů to nebyli vyučení 

odborníci, ale totálně nasazení pracovníci. Mnozí se po válce vrátili zpět ke svým profesím a 

do svých domovů, ale bylo i dost takových kteří už na plavbě zůstali i po válce. 

Také pro kapitána Vrbu bylo stále práce habaděj, i když jeho milovaná loď skončila na 

Dunaji. Děčínský inspektor Hülle si ho ponechal k ruce a používal ho jako střídacího kapitána 

na parních remorkérech, při častých nemocech jejich už přestárlých kapitánů.Po skončení 

války byl inspektor Hülle odsunut do Drážďan kde pracoval dál jako inspektor 

Československé plavby Labské. 

Inspektorův pes.  

Kapitán Vrba byl jmenován inspektorem stanice Děčín a jeho dlouholetý strojník pan Pitauer 

vrchním strojmistrem zahraniční plavby se sídlem v Děčíně. Oba teď už starší a ženatí páni si 

našli v Děčíně byt a oba, i když ne už na lodi, žily jenom pro plavbu a s plavbou. Kapitán, 

vlastně inspektor Vrba bydlil teď přímo na břehu Labe v sídle stanice nad svou kanceláří. Ze 

svého okna viděl celé děčínské labské nábřeží, od Zlatého kruhu až k Ploučnici. Všechny 
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parníky a motoráky měl jako na dlani. Ještě potřeboval získat přehled přes čluny na 

překladištích v Loubí. 

 

Plošinka u Českobratrského kostelíčka při silnici do Hřenska byla ideálním stanovištěm pro 

získání tohoto přehledu. Každé ráno tam procházkou zavítal, půl hodinky, hodinku tam postál 

a uviděl a zapamatoval si jak je která posádka dochvilná a pracovitá a podle toho pak s ní 

jednal. Aby odrazil nedůvěřivé pohledy na své osamělé procházky tak brzy po ránu pořídil si 

psíka, podvraťáčka Ferdu prvního. 

Ten ho věrně doprovázel na ranních i večerních procházkách celých dvanáct let. Ale nejenom 

na procházky, on doprovázel svého pána i dolů do kanceláře a samozřejmě i na denní 

inspekční kontroly a prohlídky po plavidlech. Po lodních lávkách běhal jako by se na lodi 

narodil nikdy nikam nespadl a také nikdy neudělal na žádné lodi nějakou neplechu. Snad si 

uvědomoval, že šífaři si na svých lodích potrpí na čistotu a psí hovínko je dovede rozlobi 

daleko víc než nějaká šlápota od bláta. To by dostal provazem na zadek ať už patří 

inspektorovi nebo třeba generálnímu řediteli. V tomhle pádě lodníci i kormidelníci neznaj 

bratra. 

Jak tak roky plynuly, posádky plavidel si na Ferdu zvykli a na mnohých plavidlech už pro 

něho bylo přichystáno něco na zub, když inspektor přišel na kontrolu. Někdy se ani nepoznalo 

zda jde Ferda s inspektorem nebo inspektor s Ferdou. Ze záminky k procházkám se stal přítel 

nejvěrnější. Byl to psík s intuicí. Dokázal šaškovat a rozesmát, když poznal,že jsou smutní a 

naopak pospávat v klidu na svém pelíšku, když nechtěli být rušeni. 

 

Vrbovy děti neměli a tím více oba k Ferdovi přilnuli. Paní Vrbová byla původně proti psíkovi 

v domácnosti, ale chytrého a čiperného Ferdu si tak oblíbila, že když se kapitán Vrba vracel 

do funkce na plavidlo nechtěla s ním Ferdu pustit.  

Po dvanácti letech plavební podnik rušil funkce inspektorů a dispečerem se pan Vrba stát 

nechtěl a tak se vrátil do kapitánské kajuty kde je v noci slyšet šumění vody pod polštářem. 

Jeho paní už s ním ale na vodě jezdit nechtěla. Za ta léta na souši už si zvykla na svůj klid a 

pořádek a teď na stará kolena už nechtěla nic měnit. 

 

Aby se Ferda mohl plavit s kapitánem pořídili si Vrbovi štěně, Ferdu druhého aby dělal 

společnost paní domu vždy po dobu než se pán a pes první k ní na krátký čas vrátí. 

Samozřejmě i jemu zůstalo jméno Ferda, to aby si stará paní nemusila zvykat na nějaké 

novoty. Sice nebyl tak čiperný a učenlivý jako jeho starší jmenovec, byl to spíše kliďas ale to 

právě paní vyhovovalo. Rád si poležel a nesnažil se ji pořád tahat na procházku jako to dělal 

Ferda první, když kapitán nebyl právě doma. Pohrdl psím pelíškem Ferdy prvního a s němým 

souhlasem majitelky okupoval pohodlné křeslo paní domu.  

Tak spolu nastoupili na loď. Kapitán po dvanácti letech přestávky a senior Ferda s ním. Hned 

se na lodi cítil jako doma. Bodejť by ne. Však už se svým pánem nějakých lodí zběhal. Ale 

teď to bylo přeci jenom jiné, už se domů nevraceli, doma byli tady. Ferda hravě potřel pověru, 

že starého psa novým kouskům nenaučíš. Rychle se naučil dělat svoji potřebu do odpadové 

roury, neplést se lodníkům pod nohy při manévrech, nechodit bez pána na břeh ani na krok a v 

noci nedělat při chytání potkanů rambajz, aby se posádka mohla v klidu vyspat. 

Šest let ještě spolu ti dva jezdili, než Ferda odešel do psího nebe. Další čtyři roky před 

odchodem do důchodu osamělý kapitán ztratil veškerou radost ze života, tak moc ho ztráta té 

věrné duše zarmoutila. I ta plavba už začala být jiná, než ta kterou znával, vlečná plavba 

skončila a nástup tlačné plavby už šel mimo něj. 

Ještě pár let po odchodu do důchodu jsme jej my mladší potkávali na procházkách s druhým 

Ferdou, ale jak občas říkal, "kdepak, tenhle manželčin Ferda se mýmu Ferdovy ani zdaleka 



nevyrovná, však už se těším, až se zase spolu sejdeme". Věřme tomu, že se spolu opravdu 

sešli. 
 


