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     Na přelomu století docházelo k útlumu plavby.Hledaly se cesty jak toto napravit.Vznikly různé 

studie a návrhy a to v součiností plavby,Českými přístavy,Povodím Labe a Vltavy,Státní přístavní 

správou a mezinárodně s Deutsche Binnenreederei.Mimo jiné byla zavedena expresní přeprava 

Čspla.Rovněž k tomu měla přispět i putovní propagační akce nazvaná Labe 2000.Tato akce se 

odehrála v Praze a Magdeburku.Spočívala v tom,že byl vyčleněn jeden tlačný remorkér ČSPLO a 

tlačný  plošinový tankový  člun DBR na kterém byla instalována propagační výstava i představeny 

nové  lodní motory.Chtěl bych popsat část druhého ročníku této akce. 

      Při dojezdu k Drážďanům s naším protiproudním soulodím jsme dostali příkaz předat toto 

soulodí jinému TR a zajet do Fridrichstader hafenu,kde jsme měli převzít plošinový tankový tlačný 

člun./Dále jenTČ/. Bylo tam několik TČ,ovšem nikdo kdo by nám TČ předal.Pouze jedna 

uklízečka která o ničem nevěděla.Nakonec jsme museli počkat do pondělí,kdy byl TČ s doklady 

předán.Tehdy byly na hranicích celní kontroly.Dostali jsme příkaz s TČ 

dojet do Mělníka,kde bude TČ upraven a instalován na něm výstavní stan.V Mělníce jsme museli 

do tanků  TČ načerpat  vodu naprosto  plně.Před tím se ovšem musely pracně uvolnit  

napouštěcí ventily.TČ byla byla používaná na převoz písku a podle toho vypadala.Potom jsme 

čekali až přijede nákladní auto od Hamburku se stanem,který se instaloval na TČ.Když byl stan 

postaven Jardovi Fibigerovi  se to nějak nezdálo.Tak jsme měřili jak je to vysoké,zda to projde 

pod mosty na Hořínském kanále.Nejnižší podjezdní výška tam je 4,5 m a nám to vycházelo,že 

bychom  o 40cm neprojeli.Víc vody do tanků se už nevešlo.Měřili jsme to mockrát.Jarda šel teda 

zavolat do Děčína  na hlavní provoz tuto skutečnost.Tam mu řekli,že to není možné,že loňského 

roku to bylo v pořádku. Tak jsme zase měřili,ale zázrak se nekonal.Nakonec to přijel z Děčína 

zkontrolovat a přeměřit dispečer z hlavního provozu Pavel Křesťan.Výsledek byl stejný.Konečné 

zjištění bylo to,že ta výstavní firma poslala jiný stan než minulého roku.Po dohodě s touto 

společností údržbáři fleksou zkrátili stojny stanu.Když to bylo hotovo,museli jsme opět čekat na 

nákladní auto,které mělo přivést z Německa řadu potřebných věcí pro instalaci výstavy.Auto 

přijelo až navečer.Tak kdo měl ruce šel vykládat a přenášet vše na TČ.Osobním autem přijeli i 

zástupci německé výstavní firmy.Čas nás tlačil.Na druhý den byli objednáni aranžeři v Praze aby 

instalovali výstavu.Stačili jsme ještě prokomorovat Miřejivice a vyvázat se na RO-RO 

překladišti.Zástupci výstavní firmy tam jeli s náma.Na ně tam čekal  s autem jejich řidič.Jenže ten 

tu nikdy nebyl a cestu do Prahy neznal,natož v noci.Měl jsem u sebe turistickou mapu a tak jí s 

díky přijali.Chtěli jen abychom na ně ráno počkali,že pojedou s náma do Prahy.Samozřejmě ráno 

mlha jak mléko,Nebylo vidět ani do poloviny TČ.Zástupci firmy taky nikde  čas neuprosně 

běžel.Nakonec,když to  trošičku šlo jsme vyjeli.Ťapali jsme téměř krokem ke komoře v Dolanech 

Pro nás byla domluvena zelená vlna.Takže komora byla zavřená ,nikde nikdo vrata zavřená..Šli 

jsma hledat někoho kdo by nás prokomoroval.Samozřejmě nikdo nečekal,že v té mlze bude 

někdo chtít prokomorovat.Ostatní komory jsme prokomorovali bez problému až na Štvanici.Tam 

nás nechtěli vůbec  prokomorovat,nic na ně neplatilo,že čekají na osobní loď.Tu jsme viděli na 

kanále v Podbabě.Tak jsme si museli 45min.počkat.Naše stanoviště bylo určeno na pravém 

břehu  Vltavy nad Čechovým mostem,tam na nás již netrpělivě čekala početná skupina dekora-

térů.Když jsme se konečně vyvázali/Nebylo pomalu za co přišél tam za mnou člověk,který byl 

oblečen jako admirál a rezolutně požadoval,že musíme okamžitě opustit tuto polohu a nenechal 

si nic vysvětlit,že za půl hodiny příjde a dá nám mastnou pokutu,ale už nepřišél.Mezitím připlula k 

nám hasičská Erka a vyčerpala z TČ část vody aby ochoz byl s úrovní s nábřežím.Následuijící 

den byla výstava otevřená.K nám do kuchyně přišli zástupci všech institucí které byly zastoupeny 

na výstavě.Převážně dobří znalci plavby.Hovořilo se otevřeně neformálně,ale nebylo nijak 

optimistické.Já jsem si šel rychle nakoupit něco k jídlu.Na nábřeží jsem potkal staršího 

usmívajícího pána.Spěchal jsem a nevěnoval mu pozornost.Kkyž jsem se vrátil zpět do kuchyně 

byl tam a přišel ke mě a říkal mi"Pepo ty se mnou nemluvíš?"Já jsem si teprve uvědomil,že je to 

Honza Imramovský s kterým jsem jezdil krátce v roce 1962 na Petru Bezruči.Honza tam tenkrát 



vystřídal kormidelníka Charváta kapitánem tam byl tenkrát pan Anděl..Moc jsem se Honzovi 

omluvil,že jsem ho nepoznal.Podebatovali jsme o  dávných časech a současnosti.Honza dělal 

nějakou dobu dispečera v Magdeburku. 

         Myslím si,že propagace akce Labe 2000 v Praze byla slabá.Mimo aktérů akce byla 

návštěvnost malá i když vstup byl zdarma.Pouze náhodní kolemjdoucí.Naše posádka dostala 

moře krásných propagačních materialů.Když jsem je po létech našel inspirovalo mě to k napsání 

tohoto povídání.Ale dále k naší akci.Za necelé dva dny jsme opět napumpovali,za pomocí hasičů 

,vodu do nádrží TČ a odpluli.Když jsme prokomorovali v Hoříně zase jsme vodu z TČ čerpali ven 

až do dvou hodin v noci.Mněli jsme fofr aby se stihl plánovaný termín výstavy v Magdeburku.Při 

průjezdu Děčínem jsme vysílačkou požádali hlavní provoz zda by nám umožnil z Magdeburku jet 

do Hamburku.Takže to dopadlo tak,že jsme TČ v Magdeburku předali tlačáku,který měl 

propagované lodní motory a my pokračovali s jiným soulodím do republiky.V Děčíně jsme museli 

odevzdat písemné vysvětlení proč jsme přijeli do Prahy se zpožděním.Tím celá akce pro nás 

zkončila.                    Zapsal Šorfa Josef. 

 


