
Labský plavec 

 
Vážení a milí návštěvníci. Otevřeli jste právě několik stránek textu věnujícího se 

časopisu „Labský plavec“. Tento ryze podnikový časopis, tak jak jsme jej všichni znali, 

byl po celou dobu své existence vyhledávaným nejenom lodními posádkami a 

pracovníky vedení společnosti, ale i čtenáři z jiných pracovních oborů, kteří se ať již 

soukromně nebo v rámci spolupráce s „plavbou“ zajímali o náš plavební podnik. Byly to 

přístavy, řeky a lodě, které přitahovaly pozornost čtenářů na mimořádnou a pestrou 

práci plavců naší společnosti. 

 

Vznik časopisu Labský plavec se datuje do  poválečného období v návaznosti na 

znárodnění plavby. První číslo, prvního ročníku Labského plavce nese datum 1. 1. 1949.  

Přípravou časopisu byl pověřen, v této pro dnešní generace již v poněkud vzdálené době, 

pan Antonín Cafourek, který společně s dalšími čtyřmi pracovníky plavby odpovídal 

vedení společnosti za obsah a celkovou náplň. V začátcích Labského plavce převládal u 

společnosti názor, že nově vzniklý časopis by měl pojit labskou rodinu, být zrcadlem 

úspěchů a problémů plavby. Měl bojovat za její dobrou pověst a účastnit se na výchově 

nových plaveckých generací. Tyto záměry se postupně uskutečňovaly a Labský plavec se 

stal odrazem postupujícího politického a hospodářského vývoje. Na jeho stránkách 

    

 
Záhlaví časopisu Labský plavec při jeho vniku 

 

zůstala v písemné i obrazové formě svědectví o všech významných událostech, kterými 

plavební podnik od znárodnění v roce 1949 do privatizace v roce 1992 a prakticky až do 

jeho konce v roce 2002 prošel. 

 

Ještě dnes* lze v Labském plavci dohledat nejrůznější události, které během let hýbaly 

plavbou. Popisoval hořký konec a likvidaci všech parníků a parních remorkérů, přinášel 

informace o modernizaci člunového parku společně s fotografiemi novostaveb 

moderních motorových nákladních lodí. Zaznamenal zavádění grafikonových přeprav. 

Zdokumentoval přepravu prvního kontejneru vodní cestou z Děčína do Hamburku. 



Popisoval výstavbu a organizaci tlačné plavby, vznik ZPEU. Přinesl zpravodajství 

nejenom o první plavbě tlačného soulodí s uhlím do elektrárny ve Chvaleticích, ale i  

nevyhnutelné oznámení o poslední plavbě v této relaci, která uzavřela 

přepravy energetického uhlí v návaznosti na uměle vyvolané likvidace technologií 

v Prosmykách.      

 
Záhlaví labského plavce  od roku 1957 

 

V Labském plavci se prolínají pracovníci všech profesí podniku a všech jeho generací. 

Labský plavec přinesl na pokračování řadu zajímavostí, jejichž spojením po ucelení 

vznikl vzácný dokumentační materiál. Na příklad ve své době otiskovaná plavební mapa 

Labe, ze které bylo možné vyčíst všechny plovatky včetně různých úskalí na Labi pod 

Střekovem až na labský kilometr 118, byla vyhledávána nejenom začínajícími kapitány. 

Z doby téměř současné je třeba připomenout i seriál na pokračování, v kterém mohla 

být díky hlubokým znalostem pana Ing. Břetislava Žádníka, pracovníka Loděnice 

ČSPLO Křešice, průběžně představována plavidla společnosti v historickém sledu.  

 

 
Záhlaví Labského plavce v šedesátých létech minulého století 



 

Redakce časopisu se v průběhu let pochopitelně mnohokrát obměnila. V závěru roku 

1951 přebral odpovědnost za vydávání Labského plavce Miloš Anděl, Jan Struha. Na 

podzim roku 1952 to byl J. Karas, kterého nahradil v únoru 1957 Karel Kocum. 

Pražskou redakci Labského plavce před přestěhováním podniku do Děčína uzavřel 

v přelomu roků 1959 – 1960 Stanislav Konopas. Stejně tak se měnil i Labský plavec. Za 

pražského vedení vyhlížel jako časopis. V Děčíně již měl spíše formát novin, který byl 

později vrácen do formátu skladnějšího a přehlednějšího časopisu. Charakteristickým 

obrazem plavby bylo záhlaví časopisu. V prvních létech bylo v záhlaví zobrazeno 

kormidelní kolo s postavou plavce. Na počátku šedesátých let vystřídal tento motiv 

pohled na bočnokolesový vlečný parník. Následovalo vyobrazení motorového vlečného 

remorkéru. V děčínském vydání byla do záhlaví zakomponována podniková vlajka. Ta 

po různých úpravách a umístěných zůstala v záhlaví až do posledního čísla. 

 

 
 

V Děčíně byla redakcí Labského plavce pověřena Gabriela Švehlová. Při výčtu všech 

těchto redaktorů, jejichž jména a osoby jsou ještě mnoha generacím plavcům dobře 

známy, je třeba dále jmenovat Václava Mandíka od roku 1971. V roce 1982 byla 

redakce svěřena Jiřímu Šivrovi. Po jeho odchodu ze služebních důvodů převzala v roce 

1989 redakční pero opět žena, paní Marie Plátěnková. V redakci pracovala až do roku 

1997. V listopadu 1997 byl redakcí Labského plavce pověřen Pavel Křesťan. Bývalý 

kapitán Závodu zahraniční plavby společně s redakční radou ve složení s paní 

Alexandrou Polákovou, Ing. Josefem Sirocákem,  Ing. Jiřím Kučerou, Tomášem 

Vaňkem a Jindřichem Myškou připravovali jednotlivá čísla časopisu, kterému „čas“ 

vnutil přídavek „informační bulletin“ až do roku 2002. V tomto roce, kdy 

Československá plavba labská, a.s., pokračovatelka tradice ČPSL, a.s. a ČSPLO, n.p. se 

propadla do konkurzního řízení, vyšlo 30. června 2002 poslední číslo Labského plavce.  

 

Nový majitel plavební společnosti ve svých začátcích se sice pokusil navázat a pokračovat ve 

vydávání časopisu. Ve své režii však vydal pouze několik jednotlivých listů. 

 

*Kompletní ročníky Labského plavce od roku 1949 do roku 2002 jsou dnes uloženy ve 

Státním okresním archivu v Mostě, Dělnická 16, 434 01 Most – Velebudice. 

 

Pro www.csplo.cz připravil P. Křesťan  

 

 

 

 

http://www.csplo.cz/


 
 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 


