
         Vzpomínka na noční dobrodružství 

 

 Na ten červnový den před mnoha lety si velmi často vzpomínám. Jako na 

filmovém plátně mi před očima vyvstává protiproudní vlek se třemi čluny za 

parníkem „Brno“. Náš „tisícák“ s omezeným ponorem pluje ve vleku poslední. 

Cesta ubíhala velmi pomalu, protože byla velká voda (ten dotyčný den bylo na 

vodočtu v Ústí nad Labem 486 cm). Bůny nebyly vidět a louky podél Labe byly 

zatopené. 

 Asi z tohoto důvodu se kapitán remorkéru rozhodl k dřívějšímu „fajruntu“ 

v Klein Wittenbergu. S lodníky na předcházejícím člunu jsem se dohodl, že si 

zajdeme na pár piv do hospůdky „U báby“. Za půl hodiny po zakotvení už jsme 

byli prostřednictvím člunků na břehu. Jelikož pěšina podél Labe byla pod 

vodou, nezbylo než vyzout boty, ohrnout a vykasat kalhoty. Byla to cesta krušná, 

ale o to víc chutnalo pivo a hospodské řeči. Čas uběhl jako voda a nastala doba 

návratu na plavidla. Střízliví (vypili jsem asi tři třetinky) jsme se stejným 

způsobem vraceli.  Jelikož náš člun byl ve vleku poslední, jako poslední jsem 

odvázal člunek a odrazil se směrem ke člunu. V tom okamžiku mi ztuhla krev v 

žilách. Zapomněl jsem totiž veslo v havlence a proud vody ho odnesl pryč. 

 Co teď? Člunek bez vesla, na kterém jsem byl sám, unáší proud a 

myšlenky a činy následují. 

Pokus o rozbití podlážky a tím získání prkna na veslování, byl marný. Podlážka 

byla pevná, prakticky nerozbitná. Proto jsem se rychle svlékl do trenýrek a 

skočil do jakž takž teplého, ale rozvodněného Labe. Člunek jsem držel jednou 

rukou a druhou se snažil dělat plavecká tempa. Okolo byla tma a o tom, kde 

jsem mne informovala pouze červená světla na komínech elektrárny ve 

Vockerode. Jak dlouho trval tento „plavecký pokus“ o mou záchranu a záchranu 

člunku nevím, ale prakticky skončil přistáním ve vrbovém proutí a zastavením 

člunku. 

Okamžitě jsem pochopil situaci: s člunkem jsem se přetočil a přeplaval Labe na 

protější břeh, přistál na louce, na kterou se Labe díky vysokému vodnímu stavu 

rozlilo. S námahou jsem vylezl do člunku a proto, že mi byla velká zima, oblékl 

jsem se do suchých šatů, které mě docela zahřály. V kapse saka jsem měl v 

krabičce poslední cigaretu „Joseti Casino“, kterou jsem si zapálil a svět se mi 

alespoň na chvíli zdál poněkud hezčí. Přitom jsem vyhodnotil svoji situaci: byl 

jsem na druhé straně Labe, se člunkem jsem splaval asi 1,5-2 km. Remorkér 

bude houkat budíček asi v půl páté a já se s člunkem musím dostat tak daleko, 

aby mě na Brně nebo na člunech viděli. Hodinky jsem s sebou neměl, ale tušil 

jsem, že mi na tuto činnost zbývá asi hodina a půl až dvě hodiny. 

Po těchto úvahách jsem tentokrát již oblečený skočil do vody, která mi někde 

sahala po pás, jinde až po krk. Člunek jsem táhl za sebou s cílem dostat se co 

nejblíže naproti zakotvenému vleku. Na štěstí už začalo svítat a já ho v dálce 

viděl. Dřina to byla hrozná a i po tolika letech se divím, že jsem ji vydržel. 

Vzdálenost se díky mému nasazení postupně zkracovala a když se ozvalo 



houkání Brna „na budíček“, byl jsem se člunkem asi půl kilometru pod vlekem. 

Z dálky jsem pozoroval, že na plavidlech začíná běžný ranní život, ale co bylo 

nejdůležitější bylo to, že kormidelník Sláva i kolega Zdeněk na našem člunu už 

si všimli, že tam nejsem. Poznal jsem to podle mávání a podle toho, že celý vlek 

začal tu rozdílnou vzdálenost mezi ním a mnou splavávat. 

 A jak to celé dopadlo? Kormidelník a kolega si půjčili člunek z 

předchozího člunu a „doflígrovali“ pro mne a náš člunek. Až na bortě našeho 

člunu celou moji anabázi uzavřel Sláva slovy: „Vojtánku, ty jsi ale vůl, vždyť jsi 

se mohl utopit“. A já mu vždy, když si na ten hrozný den (spíše noc) vzpomenu, 

dávám za pravdu. Po těch útrapách mi vůbec nevadilo, že jsem musel za trest 

vyrobit nové veslo. 

 Naštěstí pan kapitán remorkéru celou záležitost nenahlásil, takže se 

nesplnila výhrůžka jednoho iniciativního kormidelníka, že dostanu k úhradě asi 

dvouhodinové zdržení vleku. 

 Co říci závěrem: Tuto příhodu jsem několikrát vyprávěl, ale nikdy o ní 

nepsal. Pokud jste ji dočetli do konce, jsem rád, že jsem se o ni mohl podělit i s 

Vámi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


