
 

 

 

Památník ještě památnějšího setkání na Labi 



 

Známá silueta torgavského zámku i s pilířem původního mostu 

 

 

…a dle mého soudu taková trošku umolousaná evropskounijní symbolika 

na protějším břehu… 



Búny mě fascinují čím dál tím víc. Po celém Sasku prý jsou. Snad až do Hamburgu. Příčná regulace, 
která zabraňuje rozlejzání koryta řeky.  Kolika lidem to tehdy muselo dát práci…. A ovoce té námahy 
se sklízí do dneška. Úžasné. V obytné uzavíratelné části Svlačce je vedro. Venku vítr a zima. Nějak 
nevím, čemu při vaření dát přednost.  Vítr mi venku krade plátkový sýr z už namazaných chlebů. 
Mrcha jeden! A uvnitř ?  - Sahara.  

Teprve teď si uvědomuji, že se dělíme na kouřící partu –na Vlčím Máku  a nekuřáky – na Svlačci i 
Pampelišce.  Ačkoli se mi nechce věřit, že zrovna tohle hrálo roli při rozdělování posádek. Na říčním 
kilometru  126,5 je na pravém břehu docela nenápadný domeček.  

 

Obec se jmenuje Mühlberg. Náhodou jsem zrovna blízko kormidelny a tak se Mirek pustí do 
vyprávění.  V padesátých a šedesátých  letech tu byla hospoda.  A kotviště. A jednou takhle v srpnu, 
to už bylo seno v kupkách,  přišli šífáci do hospody a nikde nikdo.  Bylo jich hodně, posedali si k pivu a 
za pár chvil, kde se vzal, tu se vzal, autobus plný německých děvčat a s nimi jen tři muži 
s magneťákem.  Ti tři autobusoví průvodci byli rádi, že nebudou muset furt tancovat, že je někdo 
kvalitně nahradí.  A evidentně nahradil. Ti pomalejší z českých lodníků, když si chtěli se svým 
děvčetem před půlnocí konečně sehnat volnou kupku sena, museli jich hodně obejít, než našli 
nějakou neobsazenou. A ti vyložení loudalové už nenašli volnou žádnou a museli až k přístavu… 

Myslím,  že kdybych stála u otevřené kormidelny pořád, že  by Mirek dal k lepšímu ještě pikantnější 
historky.  Pravda, mnohé i čistě pracovního charakteru.  

Vyprávění  obsáhlo přesně jeden kilometr. Na  rkm 124 už stojí u kormidla Milan  ( Aussiger  Winkel) a 
krom toho, že říká, že je to tu taková sviňa točivá, tak prozradí, že nám do Míšně chybí ještě nějakých 
42 km, tj. cca šest hodin jízdy.  A jsou tři hodiny odpoledne. Hm, takže dnes opět od vidím do 
nevidím. Nedávno v těchto místech uvízl český tlačák s vanou.  Naštěstí  je to dost mimo civilizaci a 
tak se štáby německé televize nedostavily.  Na rozdíl od Drážďan , kde si na vyprošťování  lodi ALBIS 
vyloženě zgustly.  V obou případech se vyznamenaly BESKYDY a jejich kapitán Weinlich a tak se z toho 
zadokolesáku snad nakonec i přes mnohé vyhrožování ta restaurace nestane.  

 



Míšeň v  posledních slunečních paprscích 

 

 

 

A po vyvázaní už je tma jak v ranci 

 

 

 



Naštěstí  nemusím moc litovat. Stojíme sice těsně pod katedrálou, ale půlka z ní je v lešení. Takže ani 
za denního svitu by fotka nebyla nic moc.  Honem stopička slivovice a tradá do hajan.  Zatímco na TR-
TRENČÍN Alenka prohlásila: „Žijeme tu těžký společenský život“ tak tady by se asi divila.  Žádný 
společenský život.  Jen práce.  Já – takový zábavomilec - to těžce nesu. Nu, ale snad není ještě všem 
dnům konec… Naopak.  Probíhá soutěž, kdo usne první. Protože chrápeme všichni. Někdo občas, 
někdo stále, někdo lehce, někdo velmi nahlas. Jak kdy a jak kdo.  Je ale fakt, že při takovémto 
pracovním a spacím režimu bych po veselém večírku ani nedokázala vstát.  Díky tomu jsem vlastně na 
Dunaji přišla na TRENČINE o Apatinské zákruty a na TURCI o Wachau.  Prostě jsem to prospala. Ano, 
je  tam skutečně písmenko „Pé“. 

Na každé lodi se v té jedné nevelké místnosti odehrává vše.  Vaří, čůrá, kaká, myje, obědvá, večeří, spí 
a velmi zřídka  i klábosí. Jako v hytláku. Jedinou jistotu máme, že až vystoupíme,  nebude to na rampě 
v Treblince.  Ale kde vlastně vylezeme na břeh? Každý máme spoustu drobných eurátek a stále není 
příležitost je utratit. Abych pravdu řekla, ani se mi ven už moc nechce. Když vidím na ostatních, jak 
vypadají, a dedukuji, jak asi vypadám já, při představě, že bych měla  s takovouto vizáží vyrazit někam 
do hospody, mě jímá děs.  To radši nikam. Poklopy do strojovny jsou čím dál častěji otevřené. Stále je 
co řešit.  Vzhledem k tomu, že se pořád jede, nebudou to nedostatky až tak závažné. Leč nějaké stále 
jsou.  

5.5.2016  Je čtvrtek ráno a odrážíme z  MEISSEN.  

Mirek při ranní kávičce s úsměvem prohlásí, jestli nám to takhle pojede, můžeme být v deset hodin 
v Drážďanech. Ty leží na na rkm 57 – 54. 

To ale neměl říkat.  Někoho napadlo jen tak pro kontrolu v zadní části otevřít poklop a náhle stříkala 
voda až nahoru na podlahu.  Tam dole v nádní bylo uloženo hodně balastních kamenů a také těch pět  
utajených plzní.   Ty ale balastní být vůbec  neměly.  Teď je dole už pěkných pár kubíků  vody a cáká a 
cáká. Aha, ventil u hřídele je ten zádrhel.  Jenže se blížíme k Drážďanům a modrobílé policejní lodičky 
lemují plavební dráhu.  Vyčerpávat vodu v Drážďanech? To by mohla být pěkná pokuta. Naštěstí jsme 
všechny tři lodě nablízku a tak zapůjčení čerpadla z Máku proběhne v jízdě. Ale raději vyhazujeme 
hadici mezi Pampelišku a Svlačec, aby nebyla tak do očí bijící.  

 

Nikdy netrp vodu v lodi… 



 

Nieder – Auf,  Nieder - Auf 

 

 

 

Hadici přehodíme raději mezi lodě než na odiv městu 



 

vjezd do Hafnu v Drážďanech 

Na palubě je takový shon, že ani nestíhám fotit, natož všimnout si mostu, kde nedávno uvízla loď 
ALBIS z Děčína.  Usmíváme se na policajty, pevně doufáme, že je nenapadne přirazit k nám a 
sledovat, co vše je na palubě v pořádku  a co není. A máváme a máváme …inu plujeme pod 
německou vlajkou.  (Übigau – přístav, kde byl jeřáb, díky němuž šlo vyměňovat na parnících kotle.)  

 

Zatím panuje příměří… 



DRESDEN – pravda, moc jsem toho vyfotit nestihla 

 

 

Tenhle obrázek mi nejdřív nešel do hlavy, proč jsem to vlastně fotila. Pak mi to 
secvaklo. To je ta slavná louka v Ostragehege, co by mohla vyprávět… 

Na Drážďany budu mít vzpomínku jen, jak jsem přehazovala hadici a mávala pozdravně policajtům. 
Jinak si nepamatuji nic.  A taky ten pocit mastnoty na rukách, když jsem dolů honem skočila pro těch 
pět plechovek plzeňského dřív, než se tam dole začne něco dít. Byly sice pěkně vychlazené, ale taky 
pěkně mastné na povrchu.  Zapůjčené čerpadlo bylo naštěstí funkční a tak je brzy po problému. 
Respektive takhle: Řeší se. Průběžně.  Jo, a taky si pamatuji, že pod Marienbrücke jeli proti nám 
veslaři a stále ne a ne uhnout. Mirek musel třikrát houknout, než jim došlo, že se pod oblouk všichni 



najednou nevejdeme.  A ještě něco:  To fluidum úlevy, když se k nám nikdo ze Schutzpolizei 
nepřiblížil. Našlo by se toho bývalo dost.  Nejen zapojené čerpadlo s hadicí do řeky,  ale i všechny 
dekly pozotvírané,  posádka bez předpisových záchranných vest … 

 

Nad tímto městem je velmi živo. Parníčky, restaurace, koupající se mládež.  Byl Vatertag a tak si 
hodně rodin i mládeže bere volno a užívají si ve vodě i u ní.  Eurátka už neutratíme, to je jasné.  První 
točené pivo bude až v Děčíně. Dá-li Bůh ovšem.  Zatím někteří říkají, že vidina točeného se ztrácí 
v mlze. Tomu nerozumím. Je poledne. Drážďany jsou definitivně za námi  a vody v Labi je tak akorát. 
Míjíme bočnokolesáky. Jeden hezčí než druhý. Slunce pere a je až neuvěřitelně teplo . Najednou.  Na 
právě míjeném bočnokolesáku mi  Milan vysvětluje, jak poznám, že loď byla původně menší. Tam kde 
končí řada nýtů  je původní šířka lodě.   

 

 

 

 



 

Jasně viditelná řada nýtů ve spodním bílém pruhu. 

 

 

 

 

 

 



Jeden hezčí než druhý…  

 

  

A Drážďany jsou definitivně za námi. 



Konec  rozjímání. Je nejvyšší čas začít vařit. Respektive se na to vaření trochu víc soustředit. Na 

propan-butanovém vařiči je jediný funkční hořák a tak polévka a hlavní jídlo jsou na etapy. Navíc ani 

nějak nemáme pořádně z čeho jíst.  Nádob se nedostává. Snažím se ve svém starém ešusu uvařit rýži, 

ale akorát ve chvíli, kdy sahám pro nějaké koření nás zhoupne velká vlna a rýže s vařící vodou se mi 

řítí na kotník.  Což o to, kůže se zahojí, ale hořák nehoří. Hustá rýžová voda ucpala trysky a tak má 

trpělivý Black o práci postaráno.  Naštěstí  mám sebou malý turistický vařič s bombou, takže rýži je na 

čem dovařit a dobrodružně vypadající oběd se nakonec zadaří.  Dřív bych se jen zalykala slastí nad 

tím, že jsme se takhle hezky zhoupli.  Ale teď je jediné, co mě napadne: „Do háje, to nemůžou na těch 

člunech jezdit kousek dál?! Vždyť vidí, že jsme svázané dvě lodě vedle sebe!.“  Nějak se mi z hlavy ta 

romantika začíná vytrácet. V tu chvíli pan továrník vzkazuje po telefonu, že už nám zajistil v Děčíně 

pokoj se sprchou.  Jen dva lidi vyměknou a pozvání přijímají.  

Nádherně zúžené údolí  je na pohled čím dál tím víc přitažlivé. Bastei, Kurort Rathen, Stadtwehlen, 
Königstein … a  všude lidí jak mraků. Na Vlčím Máku panuje zřejmě poklidný soulad.  Výpravčí  na 
železnici Jirka se ujímá role kuchaře a číšníka – a prý velmi zdatně - a Arnošt s Radkem se střídají u 
kormidla.  

 

 

TR-18 s vanou…  a Vlčí Mák a v něm jediní „tři muži ve člunu“. U kormidla 

zřejmě Arnošt.  



Parník právě odrazil od mola a tito lidé spořádaně čekají na další „spoj“. 

Nějak přestávám rozumět té kilometráži. U ústí řeky do moře či do jiné řeky má být nula a proti 
proudu se má číslo říčního kilometru zvětšovat.  Königstein je ale na rkm 16. Takže ta nula bude ve 
Hřensku?  Tam jako Labe pro někoho končí?  Fakt, tohle mi hlava nebere. Uvidím, co bude za 
hranicemi.  Co vím, tak někteří budou z Děčína odjíždět domů na jižní Moravu a jiní je vystřídají.  
Pomalu se psychicky připravujeme na to, že tentokrát opravdu konečně vylezeme  na břeh. To 
znamená hodit se trochu do gala.  

 



Mirek mi ukazuje všechny ty přírodní útvary, co něco připomínají. Bismarcka, Jánošíka,  jeptišku, 
Stalina atd. Vždycky jsem si myslela, že název Čertova Voda je terminus technicus pro místo s velmi 
rychle proudící vodou v řece. Teprve teď vidím , že se takto jmenuje i železniční zastávka na levém  
břehu, tedy momentálně po pravé straně.  Zdálky už jsou vidět jeřáby děčínského přístavu a tak jdu 
honem  se ošplíchnout a trochu se zcivilizovat. Taky poklidit kuchyň … a jak jsem tak skloněná nad 
nějakou prací,  lodě jsou už pod děčínským zámkem vyvázané, náhle slyším dosud neznámý hlas, jak 
říká: „Dobrý den. Teda pane Kedršt, vy nám ale kurvíte normy! To půjdeme do důchodu 
v devadesáti!“  A pak vidím, jak na Svlačec seskakuje  jistý Jirka z Hřenska, co se mu říká „Fesťák“. Rád 
jezdí na hudební festivaly. Usměvavá tvář a vlasová upravenost hodná Robinsona Crusoe.  Na 
požádání ještě vytahuje zpod trička dvojcopánkový vous spletený do dredů.  Úžasná bytost.  
Optimismus z něj jen srší a s penězma si dělá asi stejně tak pramálo starostí jako já. Do hospody však 
nejde. Fajn. Někdo na lodích zůstat musí. Z Břeclavi přijíždějí autem čerstvé síly a Arnošt s Jirkou 
odjíždějí.  Jednou z těch posil je jistý Otík. Chlapík s jasně modrýma očima a s hereckým talentem. Zdá 
se, že dnes to konečně bude společensky o něčem. V plánu je restaurace „Na Poště“ . Dokonce i 
velitel výpravy se hází do gala a konečně tedy jdeme na jedno točené. Největší česká lež: „Jdeme na 
jedno!“  Vzhledem k brzkému vstávání jsou to opravdu jen dvě piva a zase honem zpátky na lodě. I 
tak se ale zas tak rychle spát nejde.  Zásoby alkoholu na lodích se téměř neztenčily a tak je třeba je 
trochu udolat.  

6.5.2016  DĚČÍN 

Spím až do půl deváté. Hanba mi. Trošku provinile připravuji konečně snídani. (Mirkovi v šest ráno to  
kafe vždycky někdo udělá). Rohlíky s máslem. Kdo to kdy slyšel? Taková lahůdka po dlouhé době. Jak 
to kdysi napsal Konrád Lorenz:  Strast- Slast.  Neznáš-li strast, těžko oceníš slast. Kdo má rohlíky 
s máslem k snídani každý den, vlastně ani neví, jaká je to dobrota. Podobně to píše i Miloslav Nevrlý 
v knize Karpatské hry: „ To jsou ty chvíle, kdy chleba chutná jako dort a voda jako víno…“ 

OTÍK  

 a Jirka „Fesťák“ 

Ptám se Jirky, zda si nedělá starosti s účesem. Soudím totiž, že jsem v tu chvíli na tom podobně jako 

on.  Ihned podává vysvětlení: „Já se do zrcadla nedívám, ať trpěj ty druhý.“ 



 

 

        

 

Milan u kormidla na Svlačci  … 

 a Black si konečně trochu zmazal aspoň levý rukáv té provokativně bílé bundy. 

Posádky na všech třech lodích si začínají domlouvat, kde se rozpojí a znovu spojí. Kdo kam a kde 
přesedne. Je to proto, že Pampeliška a Vlčí Mák budou pokračovat do Týnce nad Labem, kde se 
jeřábem dostanou na souš  a po kolech budou přepraveny na Novomlýnskou nádrž. Svlačec bude 

pokračovat po vodě Hořínským kanálem a po Vltavě do Prahy. Projíždíme ÚSTÍ NAD LABEM a 



blížíme se ke Střekovské komoře, která se oficiálně jmenuje Masarykovo zdymadlo.  Těsně před 
vjezdem do komory jsou na břehu na procházce děti z mateřské školky a mávají a mávají.  Fesťák se 
obrací ke kormidelníkovi a dá k dobru bonmot „Mávej, třeba jsou některý tvoje!“ a pak smutně dodá, 
když vidí, jak jsem z té kilometráže vedle: „My se tu novou kilometráž taky teprve učíme.“ Aha, tak je 
to.  To, co jsem se naučila, že se počítají kilometry od nuly u ústí řeky směrem k prameni nebo 
minimálně k hranici sjízdnosti, tak to je i pro ně nové.  Jestli to doteďka bylo jinak a oni se po padesáti 
nebo kolika letech musí učit kilometráž novým způsobem, nedivím se, že na to mají schizofrenní 
pohled.  

 

Ústí nad Labem a Vlčí Mák před námi.  A nebe vymetené jako… 

 

Před lety tu přepadla loď přes jez a komorníka málem odvezli do blázince, když 

se mu loď, jíž viděl pracovat při bourání ledu nad jezem, hlásila do komory dole. 



 

Soutok Labe s Ohří 

 

Na pro mě srozumitelném rkm 792 se do Labe vlévá Ohře a o tři kilometry dál je vjezd do komory 

ČESKÉ KOPISTY.  Komor bude až do Prahy hodně a při první jízdě nejsem schopná udržet jejich 

pořadí. Pokud mě ta komora či místo samotné něčím nezaujme, nezapíšu si.  Asi je to chyba. Ale 

nemám notýsek stále u ruky a mám na starost i jiné věci a tak tohle vypouštím.  Inu, blbá blondýna. 

Někde ten ženský pohled být vidět musí.  Za cedulí s kilometrovníkem je hráz, která tu v roce 2002 

ještě nebyla. Proto tu obec povodeň smetla.  Dodneška je na vlakové zastávce u cedule se jménem 

obce namalovaná rybička. Docela černý humor.   

Zatímco mi Otík v komoře píše z Máku vzkazy prstovou abecedou, slyším, jak ve vysílačce probíhá 
rozhovor ohledně pracovní doby na komorách, které nás teprve čekají.  

 

 Rkm 808 ROUDNICE NAD LABEM   Pan kapitán Kedršt ze zahlásí a nic. Dalších pět minut. Nic. 
Deset minut. Nic.  Patnáct minut…   „Do prdele! To mělo bejt připravený! Hovno tady jezdí a oni 
nejsou schopný to připravit…“ slyším poprvé a naposledy klít Mirka. Stále svítí dvě červená světla. 
Protože nemám přehled o čase, nadhodím,  zda nemají už po fajruntě. To byla ale blbá připomínka, 
vždyť je teprve tři čtvrtě na dvě. A pak náhle ve vysílačce … tenký ženský hlásek. No, na všech lodích 
probíhá  dost poznámek ve smyslu „copak holka asi do teďka dělala…?“  



 

Jedna z posledních společných chvil. Pozornému čtenáři neunikne, že už od 

Hřenska na Vlčím Máku vystřídala německou vlajku na korme  Moravská orlice. 

S tím německým jménem lodi je to docela pikantní spojení. 

 

 Rkm 815 Kozlovice Odtud se vozí písek a štěrk do Prahy . 

Rkm 819 ŠTĚTÍ Kdysi největší papírna socialistického bloku.  

Rkm 830 DOLNÍ BEŘKOVICE 

 

Je půl šesté odpoledne a zbývá šest kilometrů do Mělníka.  Dívám se na lodičky a uvědomuji si, že 

tyhle tři se pravděpodobně už nikdy nesetkají. 

 

Na MĚLNÍK přijíždíme okolo osmnácté hodiny a zatímco Svlačec je vyvázán k larsenům na 

opačném břehu než je zámek, druhé dvě lodě pokračují  ještě teď večer směrem na Týnec nad 

Labem. Do nich přesedá ještě pan kapitán Kedršt a najednou je podivné ticho.  Zůstáváme tři . Radek, 

Fesťák a já. Zatímco Pampeliška a Mák jsou ještě v plavbě, my už tady přehrabujeme zásoby.  



Ještě si fotím pod zámkem vyvázanou CLARu SCHUMANN  a sleduji, jak Fesťák vykřikne: „Vemte si 

láhve do ruky,  ať je trochu naštveme!“   

Okolo totiž proplouvá tlačák OBELIX a lodníci na něm nám v ústrety mávají  termoskami a hrnky od 

kafe.  My držíme v rukou whisky, rum, plzeň apod. Vida, jak se ti šífáci mají mezi sebou rádi.  

 

 

 

 

 

 

 



7.5.2016 

 

Konečně jsem si dokázala najít to správné místo na spaní. Zatím nejlepší noc na 

plovacích vestách. Proč mě to nenapadlo dřív?

 

Naštěstí se stíhám vymanit ze spacáku natolik rychle, abych mohla  vnímnout, že to v dálce je soutok 

Labe s Vltavou a ještě předtím vplujeme doprava do hořínského kanálu. Tohle ráno se poprvé těším, 

že ta plavba jednou skončí. A zdá se, že ještě dnes. 

 

Tento obrázek je focený pozdě. Tedy pokud mám na mysli mělnický zámek.  



Už z komory v Hoříně. Ale těší mě,  že je zde dobře vidět i žebřík,  vedoucí  

nahoru k radaru, k osvětlení a jiným technickým důležitostem.  Zde na Svlačci 

alespoň nikdo neměl během celé plavby  tendenci ho uříznout, aby ho mohl 

použít i jinak. To na Máku měli jiné zkušenosti.    

 

 

 

Návštěva 

 

Radek vede Svlačec hořínským kanálem rychlostí, které se říká ťap-ťap. Zatímco přirážíme ke břehu, 

protože se blíží návštěva, předjíždí nás Obelix a opět velké mávání.  Před vanou hrnutá voda vypadá 

jak hustá kaše. Z té návštěvy se nakonec vyklube jistý Jirka Hloušek, co se mu říká „mladej vostnatej“. 

Asi tudíž existoval někdo, komu se říkalo  „starej vostnatej“.  Nejdřív té pauzy využívám a jdu na břeh, 

protože mi vytane na mysli, že při této rychlosti než dojedeme do Prahy, dostaneme kurděje.  A tak 

trhám různé traviny a byliny, o nichž vím, že jsou jedlé. Pampeliškové listí,  jitrocel kopinatý, kopřivy, 

sedmikrásky atd. Fesťák je vegetarián a  tak se zeleň bude hodit. Pak Fesťáka  napadne, že bychom 

s vostnatým mohli zkusit zahrát si na Titanic. Jako že jsme Kate Winslet a Leonardo di Caprio a 

napodobit tu scénu na přídi u zábradlí. No, vyhověli jsme mu, ale lodička se v tu chvíli zdála maličká. 

Člověk by nevěřil  že má patnáct metrů délky. Já jsem si s tou celtou připadala spíš jak Batman. 



 

 

 

Na břehu vidím kilometr 180 a pak hned Dolany – Dolánky, kde je kilometr 27. Jestli tudy proplouvají 

třeba Holanďani či Francouzi, musí z toho být dost vedle.  Je to trošku jak z Cimrmanových zápisků, 

když chtěl zmást  c. a k. mocnářství a napsal, že mezi Sušicí a Pískem je poušť a mezi Kouřimí, 

Šluknovem a Duchcovem táhnou se tabákové plantáže.  

 

 

V jedné komoře jsme se trošičku zhóóópli.  Kameny ve stěně komory někdy vyčnívají a to, o čem si 

mnozí myslí, že jsou na Svlačci odrazníky, jsou ve skutečnosti magnety, které také vyčnívají  do 

prostoru. A tak je snadné se zachytit a jak jde voda v komoře nahoru, vypadalo to docela 

nebezpečně. Tedy z mého pohledu. Radek mě uklidnil, že voda vždycky loď pustí. I když je hodně 

nakloněná. V této komoře s námi byli i nějací cizinci, kteří byli dost vyděšení, protože jejich plavidlo 

bylo opravdu malé a komora se napouštěla tak rychle, že se tvořily velké karfioly na hladině … a do 

toho to naše zhoupnutí… ani se jim nedivím, že když se vrata otevřela, rychle uháněli pryč od nás.  

 

 



 

 

Hrdinové dneška 

 

 

Už se opravdu těším domů.  Nejen že se mnou nic nedělá houpání. Ba právě naopak. Ale dokonce už 

se ani netetelím radostí, když jdou chlapci obědvat a já jdu  ke kormidlu.  Občas mi řeknou: a teď jeď 

přímo na ten pilíř. Pár vteřin trvá než mi dojde, že je to žert.  Každou chvilku mám nějaký kavčí  bod.  

Co mi kdo řekne, tomu věřím. Nu, aspoň se chlapci mají čemu smát.  Vždyť je to zdravé. Po pravém 

břehu jezdí kolaři a bruslaři, všichni polonazí. Z toho usuzujeme, že je asi teplo.  U nás, na lodi však 

lítá všechno, co peří nemá.  Té cestě na pravém břehu se říká Formanská a byla tesána do skály už za 

Karla IV. Pouštím se s Fesťákem do debaty o Žižkovi a o vypáleném zbořeništi na pravém břehu a o 

husitském hnutí.  Jen málo lidí ví, že Karel IV zadlužil Země koruny české obrovským dluhem. Neměl 

na stavbu všech možných kostelů a chrámů a tak se dluh nakonec vyšplhal na hodnotu odpovídající  

880 kilogramům zlata.  A kdo to splácel?  Samozřejmě lid poddaný, alias daňoví poplatníci. To daňové  

zatížení bylo tak obrovské, že pár let po jeho smrti už to mezi lidma začalo tak bublat, že nálada 

nakonec vyústila v husitské hnutí. Ale tohle se děti ve škole neučí.  Děti totiž nesmí znát věci 

v souvislostech, aby byly hezky poddajné a nekladly otázky začínající slovem PROČ… 



 

Dojíždíme tlačák Obelix, se kterým se tak nějak stále míjíme a předháníme. 

Jsme v plavbě a tak už je žádnými lahvemi neprovokujeme.   

Tím, že není kam spěchat a terén je velmi sjízdný, pouští se oba chlapci do vyprávění. Jsou to sice 

padesátníci, ale přeci jenom už taky něco pamatují. Například, jak Jirka Žák odešel  z komory 

v Kozlovicích na chvilku na karty.  A příšel za týden.  Poslouchám vyprávění o slavných osobnostech 

šífortu, o Ironovi, Liškovi, nebo o lodi, která byla pro dispečery 14 dní nezvěstná.  Byla někde uvázaná 

a  nikdo ze šífáků  na lodích, které pluly kolem a viděly tuto nezvěstnou loď ,to na dispečinku 

nenapráskal.  O lodníkovi jménem Pavel Hoke, jenž šel s okem na břeh a když už se kapitánovi zdálo 

divné, že se nic neděje, zvolal: „Pavle, dobrý?“  Naprosté ticho bylo mu odpovědí.  Lano se také 

nehýbalo. Vyskočil  tedy i sám kapitán na břeh a potmě sledoval  lano až došel k oku, které leželo 

kousek od kruhu … ale milého Pavla již nebylo.  Za tři dny ho někdo objevil v jisté holešovické 

hospodě…  Jo, jo. To byly časy. I tací lidé měli práci.  

Taky jsem se konečně dozvěděla, co se dělo asi čtvrtý den plavby, když jsem si šla zrovna odpoledne 

na chvilku zdřímnout.  U kormidla Svlačce stál zrovna Milan a tak měl Mirek spoustu času se 

poobhlédnout po toaletě a nějak ji zprovoznit, aby byla funkční.  Z Vlčího Máku to pozorovali a čím 

déle anabáze s hajzlíkem trvala, tím více se báli o Mirkův život. Nejdřív to odvázal a otevřel si okénko. 

Pak zkoušel tu toaletu nějak provléci na šířku či na délku i na koso. Skrz zadní okno to nijak nešlo. 

Radek vypráví, že z toho měl dojem, jakoby se jednalo o velkého ježka v kleci. 

Nakonec se Mirek rozhodl tu těžkou toaletu vzít a přenést po tom uzoučkém bortu někam na příď. Se 

zatajeným dechem byla celá akce sledována z Vlčího Máku. Teď!  Teď už tam musí spadnout. Ale 

Mirek to ustál a i s objemným nákladem se na bortu udržel. Pak umístil záchůdek dopředu do  pégu a 

ač mu koukala hruď i hlava, věc se podařila a na okolo jedoucí ch lodich přeci  nikdo nepozná, co ten 

dotyčný tam vepředu dělá.  Může jen tak sedět a rozjímat.  Takže ve finále jediný zádrhel byl, že si 

v tom stísněném prostoru Mirek posral kšandu.  Problém ale nastal ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, 

že toaleta je tentokrát vepředu, a  přesně od té doby začal jezdít Vlčí Mák před námi. Takže zase nic.  



ROZTOKY U PRAHY ve 13.45 – do komory vplouváme s Obelixem. Má velkou vanu 

naloženou štěrkem.  Pak už jen Podbaba a zdá se, že budeme opravdu v Holešovicích…  a bez kurdějí.  

 

“Tak a teď to musíme někam uvázat… že by támhle na Karlštejn?“ slyším 

poslední slova před vystoupením na břeh.  



Místo rychlého opouštění plavidla se koná jen klidné posezení, které se s přibývajícími procenty 

alkoholu stává velmi uvolněným.  Všechny ty zásoby , co zůstaly na lodi ať už k jídlu, či k pití, přeci 

nebudeme tahat domů. Něco zůstane chlapcům v přístavu a něco se vypije.   

 

Zlí jazykové říkají, že nás Vasil opouští na dlouho, ale není tomu tak. Za dvacet 

minut je zpět i se „svačinkou“.  

 Když už se hodně setmělo, bylo mi jasné, že domů už dnes večer neodjedu. Nejsem ani spakovaná a 

na lodi je strašný binec.  Už, už by se zdálo, že mejdan končí … když vtom okamžiku přichází sám velký 

velitel výpravy a kyne nám už ze břehu.  Naléváme Mirkovi stopičku slivovice z jeho vlastní láhve, 

kterou jsme mu původně chtěli ušetřit, ale nějak to nevyšlo.   Žasneme, jak je čerstvý, oholený, 

usměvavý.  Opět byl celý den v práci, asistoval při přípravě pro nakládku v Týnci n/L. Vyřeší po 

telefonu nějaký problém s ohňostrojem a po chvíli křepce odhází. Inu Železný dědek. Fesťák měl 

pravdu s vyjádřením o normách a věkové hranici pro odchod do důchodu. 

8.5.2016 

Ráno se sice budím zvesela, že poklidím loď, sbalím se a zavolám taxika. Ale ouha. V Praze se běží 

nějaký slavný maraton a ulice jsou natolik zašpérované, že taxi do přístavu přijet nemůže.  Jakoby pro 

mě ty Holešovice byly zakleté. Po pěti hodinovém čekání  přeci jen to nějak jde. Vlastík mě bótkem 

převeze na druhou stranu a odtud už taxi může odejet. 

Závěr: vyjádření mé matky (nar. 1931): „ … a až to budeš mít napsané, pošli mi ten tvůj deníček, ať 

mám zase nad čím lomit rukama.“  Vyjádření mé dcery (nar. 1994): „Mami,  líbí se mi to. Ale ještě víc 

se mi líbí, že jsem tam tentokrát nemusela být s tebou…“  

 Eva Zoubková 



 

 

 

 

 

 


