Z Prahy do Hamburgu po 140 letech
na párové čtyřce s kormidelníkem…

Červenec 2016
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Úvod:
Myšlenka zrealizovat plavbu na veslařské lodi z Prahy do Hamburgu se zrodila někdy na
začátku roku 2016 a byla motivována zejména nastávajícím výročím 140 let od obdobné
plavby Praha-Hamburg, kterou tehdy uskutečnili zakládající členi veslařského klubu VK Blesk
pod vedením pražského knihkupce a nakladatele K.B.Kobera.
Jak dokumentováno v historických zápiscích VK Blesk:
„Posádka Blesku překonala v srpnu 1876 plavbou Praha-Hamburk na čtyřveslici vzdálenost
850 km, a to za necelých 11 dnů. V Hamburku se BLESK zúčastnil velké veslařské regaty. Po
návratu do Prahy se konala 12. září 1876 malá slavnost, vztyčení vlajky BLESKu. Ta se
zachovala v původní podobě dodnes. Nikdy na jejím vzhledu nebylo nic měněno, je to
krásná vlajka.“
Kromě iniciátora celé tehdejší akce K. B. Kobra se zúčastnili této historické plavby paní
Kobrová (kormidelnice) a dále pak pánové, J. Řezníček, J. Novottny a J. Pohl
Ale zpět do roku 2016.
Asi bez nadsázky lze říci, že hlavním protagonistou této „retro plavby“ byl současný klubový
předseda Jaroslav Starosta. On byl hlavním strůjcem myšlenky, ke které se postupně
přidávali další a další až to vypadalo, že pojede snad celý oddíl.
Při pravidelných „saunových středách“ jsme diskutovali detaily a plánovali a všichni se těšili.
Bylo jasné, že je potřeba zařídit spoustu věcí, jako např. naplánovat trasu, sehnat loď (popř.
lodě), zajistit noclehy po cestě, sepsat proviant a nepostradatelné věci s sebou a zejména
ukotvit termín plavby.
Padaly ambiciózní návrhy na marketingovou podporu celé akce jako např. návrh jednoho
„nejmenovaného“ člena budoucí posádky :
„Zdar, tak mě napadlo, že můžeme probrat s Červem (momentálně je editor Víkendu –
příloha Dnes) - mohlo by se mu to líbit a třeba by to tam dostal (nebo aspoň na i-dnes).
Ještě zkusím jednu možnost s autem od Mercedesu, koloběžkáři tady (jak jezdí tour a rubé)
si to půjčujou zdarma od Žižáka – zeptám se.
A ještě by jsme to mohli spojit i s olympiádou – jako že výroční jízda navíc v ol. roce…třeba
by pomohl Sýňa nebo Machajda – čím víc to bude vidět, tím větší pravděpodobnost, že
seženeme nějaké drobné.
Možná by stálo za úvahu sehnat staršího empachra (minimálně non-cox máme), na něm to
odjet a zkusit je požádat o nějakou podporu – třeba jen materiální.
Ale vše je na delší diskusi, věcí mě napadá spousta
Skol b“
Bohužel u většiny kreativních nápadů jsme se k vlastní realizaci nedostali …))
S termínem byl nakonec nejmenší problém a tak jsme se brzy shodli, že vyrazíme v sobotu
2.7. 2016 a do Hamburgu se pokusíme dorazit do neděle 10.7.2016, nejpozději do pondělí
11.7.2016.
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Jak to tak na podobných akcích někdy bývá, postupem času, jak se blížil termín vyplutí, tak
přibývalo zajímavých myšlenek a podnětů, co vylepšit anebo zařídit, ale zároveň ubývalo
akčnosti a ochoty ujmout se konkrétních úkolů a postupně odpadali jednotliví „nadšenci“…
Skutečností pak bylo, že cca 1 měsíc před slavnostním startem jsme se teprve shodli na
konkrétní trase s rozplánováním jednotlivých etap. cca týden před vyplutím jsme teprve
obdrželi potvrzení pro plánované přenocování po trase (a to ne ještě na všechny destinace) a
ještě 3 dny před zahájením výpravy jsme nevěděli, na jaké lodi pojedeme.
Výsledná skupinka zájemců o uskutečnění této „retro“ plavby se nakonec ustálila
následovně:
Jaroslav Starosta (Jarda)
Petr Bloudek (Blouďas)
Petr Štyler (Štýla)
Ondřej Gabriel (Gáboš)
Ondřej Bloudek (Ondra B.)
Ondřej Hlaváček (Ondra H.)
Ondřej Šimek (Ondra Š.)
Marek Podracký (Mára)
Zdeněk Böhm (Bémič)
Tomáš Karas (Karásek)
Jan Wallisch (Čenda)
Na jednu etapu z Českých Kopist do Ústi n/L pak doplnil naší partu František Kovařík (Franta)
S trochou nadsázky by se dalo říci, že, kdo se nejmenuje Ondra anebo Petr, tak je nějaký
divný…))
Zajištění lodě byla kapitola sama pro sebe.
Úkolu se ujal s nadšením Čenda, který, jakožto zkušený „němčinář“ oslovil známého veslaře
z německého klubu v Hamburgu (Uweho) s dotazem, zda by nám mohli na tuto cestu zapůjčit
nějakou loď. Výsledek byl nadějný – Hamburští veslaři byli ochotní nám zapůjčit čtyřku
s kormidelníkem. Problém ale byl, jak ji dopravit do Prahy. Nakonec se vše vyřešilo tím, že
Hamburští veslaři jeli na závody do Drážďan a tak ji vzali s sebou a my jsme si pro ni do
Drážďan dojeli. Nicméně po přivezení do Prahy jsme s údivem zjistili, že se jedná o závodní
loď značky Filippi s ležícím kormidelníkem, která se zdála pro uvedený účel nevhodná…
Narychlo tedy zajistil Bémič zapůjčení turistické párové čtyřky se sedícím kormidelníkem
značky Empacher ze svého mateřského klubu v Brandýsu n/L.
Bylo sice nutné kompletně vyměnit havlinky a celou loď seštelovat, čehož se ujal zručný
mechanik výpravy Gáboš, nicméně volba pro tuto loď se následně ukázala jako správná cesta
a zejména při prudkém protivětru a obrovských vlnách před Magdeburgem jsme ocenili naše
rozhodnutí…
Den vyplutí se kvapem blížil a tak jsme narychlo zajišťovali další potřebné věci, jako
doprovodné vozidlo (dodávku), plynovou bombu, nádobí na vaření, velký „Bleskáčský stan“,
nářadí, … po několika neúspěšných pokusech zajistit hlavní doprovodné vozidlo byl nakonec
úspěšný Ondra B., který zapůjčil za „solidních podmínek“ dodávku značky Volskwagen
Caravelle s 9-ti místy.
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O jednotné drezování celé posádky se postaral Jarda, když nechal natisknout na primátorská
bleskáčská trička na záda symbol naší výpravy z Prahy do Hamburgu.
A aby toho nebylo málo, tak opět předseda (Jarda) zajistil od štědrého sponzora několik
kartonů plechovek a 5ti litrových soudků piva značky Plzeňský Prazdroj a značné množství
plechovek nealkoholického piva značky Birell. Jo, pitný režim není možné podceňovat…))
Zdálo se, že jsme připraveni na vše a nic nás nemůže překvapit… ale jak to tak bývá, vždycky
se něco najde…☺))

4

DEN „0“
Čtvrtek

30.6.2016
Na tento den
připadlo
slavnostní vyplutí
lodi z veslařské
loděnice VK Blesk
v Podolí.

V odpoledních
hodinách tak
nasedla posádka
ve složení:
Blouďas, Karásek,
Jarda, a Odra B.,
na kormidle
Gáboš a slavnostně vyplula kolem ostrova pak po proudu a po cca 5-ti km se vrátila zpět na
loděnici. Tímto aktem se oficiálně zahájila plavba Praha – Hamburg.
Pátek jsme pak přemístili loď do
Klecánek, kde měla pod jezem
následně v sobotu 2.7.2016
pokračovat plavba první
celodenní etapou.
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DEN „1“
Sobota
Start:
Cíl:
Celková délka etapy:
Úvodní sestava:

2.7.2016
Klecánky - 35,95 km (Vltava)
České Kopisty – 795,16 km (Labe)
77,32 km
Blouďas, Ondra B., Bémič, Ondra Š.– k. Štýla + Gáboš a Ondra H. v autě

Na první a druhý den výpravy (sobota + neděle) jsme byli v oslabené sestavě. Chyběli totiž
Jarda, Mára a Čenda, kteří plnili své „trenérské povinnosti“ na MČR žactva a dorostu
v Račicích. Další absenci na zahájení prvního dne naší cesty si připsal Karásek, který měl
předchozí noc velmi dlouhé „jednání“ v restauraci, kdy na jeho konci v 2:41 rozeslal všem
omluvnou zprávu „Trosku jsem o prehnal pripravu 10 piv a spat“. Ihned jsme pochopili, že

nám tím chtěl sdělit, abychom na něj ráno nečekali, že nás „někde“ dostihne. A aby toho
nebylo málo, tak se hned na začátku porouchaly posuvné dveře v doprovodném vozidle
nikdo netušil, že tento stav zůstane až do konce naší výpravy.
Vyrazili jsme tedy v sestavě
7 osob z toho 5 na lodi a dva
v doprovodném vozidle.
Počasí nám přálo, byli jsme
plni elánu a tak nám cesta
při „výletnickém tempu“ (16
záběrů/minutu) ubíhala
skvěle. Sice si Štýla krátce po
vyplutí nevšiml tlačného
remorkéru Vilíka a vyhnul se
mu až na poslední chvíli
bravurním manévrem, ale
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jinak plavba probíhala poklidným způsobem a tak jsme postupně minuli zámek Nelahozeves,
zdolali komory v Dolánkách a v Miřejovicích a ocitli se na začátku Hořínského kanálu. Zde
byla naplánována první výměna
posádky. Trochu vzrušení
přinesla stíhačka výletního
parníku jménem Florentina, který
vjel do Hořínského kanálu před
námi, a my jsme se rozhodli ho
předjet. Parník zabral svou šířkou
téměř celý kanál – na obou
stranách zbývalo pouze pár
metrů a tak nás ani moc
nepřekvapilo, když jsme při jeho
předjíždění téměř škrtali na
jedné straně o jeho boky a na
druhé straně občas zavadili o
rákosí a kameny u břehu. Zvýšili
jsme nicméně tlak na lopatky
našich vesel a frekvenci záběrů (šlág) a po několika minutách jsme parník konečně předjeli.
Následoval poněkud jednotvárný úsek Hořínským kanálem (a kdo jel někdy distanční závody
v Hoříně, tak ví o čem je tady řeč…). Krátce po poledni jsme se přiblížili na konec kanálu
k Hořínským komorám. I zde jsme byli úspěšní a v krátkém čase jsme se nechali splavit na
poslední úsek kanálu před vplutím do řeky Labe.
Už, když jsme byli v komorách, se zlověstně
zatahovalo nebe a při vyplutí se obloha
protrhla. Z nebe se na nás snášely provazy
vody, takže jsme byli okamžitě mokří až na
kost, začalo hřmít a objevily se i blesky. Nebylo
vidět více jak na 2 metry od lodi a tak jsme
museli jet velmi opatrně. Přistávat již nemělo
cenu a tak jsme pokračovali dále v cestě. Byli
jsme zhruba v polovině dnešníštreky.
V Mělníku se k výpravě konečně připojil i
Karásek, který dojel autobusem a tak nás bylo
už osm…)).
Po zhruba 30 minutách intenzivního deště
vysvitlo konečně opět sluníčko a naše oblečení
začalo postupně vysychat.
Plni elánu a nové energie jsme postupně
zdolali komory v Dolních Beřkovicích a Štětí a
také samozřejmě vystřídali posádky.
Neveslující členové výpravy si doprovodným
vozidlem v úseku mezi Štětím a Roudnicí n/l.
„odskočili“ na krátkou exkurzi do blízkých Račic, aby pozdravili ostatní členy výpravy (Jardu,
Máru a Čendu) a podělili se o první zážitky z plavby.
Na poslední úsek 1. dne mezi jezy v Roudnici n/L. a Českými kopisty byl „nominován“ na
pozici stroka Karásek, a jak z něj vyprchával postupně alkohol, tak stále navyšoval své tempo.
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Po krátké době se ustálil na svižné protažené „dvacítce“ a vydržel tak více jak 10 km. Jediné
chvilky odpočinku pro ostatních členy posádky byly přestávky, kdy jsme se vymotávali
z rybářských vlasců. Na to, kolik zde těch lovců ryb bylo, jsme jich „trefili“ celkem málo…
První nocleh byl domluven na základě pozvání u Franty Kovaříka v Českých Kopistech. Těsně
před dojezdem a projetím komorou začalo opět hustě pršet a tak jsme celí zkřehlí uvítali
horkou sprchu a suché oblečení.
Večer jsme zavítali do restaurace u místního fotbalového hřiště a i přes zpočátku
nepříjemného a odměřeného vrchního jsme si užili naposledy čepované české pivo a
společnou zábavu. Velké díky zde patří Frantovi a jeho ženě Lence za pohostinnost a upřímné
přivítání – třikrát sláva!!!
„Do hajan“ jsme se dostali krátce před půlnocí plni očekávání na dobrodružství následujících
dní…

DEN „2“
Neděle
3.7.2016
Start:
České Kopisty – 795,16 km (Labe)
Cíl:
Pirna
Celková délka etapy: 100 km
Úvodní sestava:
Štýla, Ondra H. Ondra Š, Franta a Gáboš
Ráno jsme měli připravenou výtečnou
snídani – káva/čaj, čokoládovéřezy,
pečivo, šunka,… další skvělá vizitka
pohostinnosti Franty a jeho ženy…
Rychle jsme zabalili svých „pár švestek“
a vyrazili na další etapu. Dle dohody si
do lodi za veslo sedl i Franta, aby si také
vyzkoušel, jaké je to tahat za ty „párové
klacky“…
Brzy jsme minuli jeho „rodný klub“
v Litoměřicích a přiblížili k dalšímu jezu. Po jeho zdolání nastal relativně dlouhý a
monotónníúsek do Ústí n/L.
Nicméně, počasí nám přálo a
tak i nálada byla výborná. Na
ústeckém platě jsme vystřídali
posádku a rozloučili se
s Frantou. Neveslující posádka
se snažila opravit porouchané
dveře, ale byla neděle a žádný
servis nebyl otevřený.
Nakoupili jsme tedy v Děčíně
alespoň proviant a netrpělivě
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očekávali příjezd naší veslice a
následné střídání. Byli tu
v rekordním čase a tak potvrdili
náš předpoklad, že „pod
Střekovem to hodě teče“. Voda
sice byla samý „sejr“, ale oproti
úseku nad Ústím to doslova
„letělo“…
Cesta z Děčína do Hřenska byla
nádherná, spousta zatáček,
strmé zarostlé břehy,…
zanedlouho jsme protnuli
pomyslnou hranici mezi
Čechami a Německem. Zhoršilo
se ale počasí a tak při dojezdu
do dalšího dohodnutého místa střídání v Bad Schandau (Žandavě) jsme jeli již v hustém dešti.
Střídající posádka však po pár minutách
vjela opět do slunečného počasí a cestu
do Pirny si skutečně užili.
V Pirně jsme rozbalili stany na
travnatém plácku u veslařské loděnice
a vydali se do města - za kulturou ☺)).
Nakonec jsme skončili v hospodě na
náměstí, kde nás zaujala „výhodná“
nabídka „metru piv“ +
jedno zdarma. Bez ohledu na to, že nás
bylo jen 8, jsme jednohlasně souhlasili s objednávkou a následně to ještě jednou zopakovali.
Na cestě zpět na loděnici nás „vcucnul“
místní krámek s Gyrosem a tak většina
z nás zakoupila za „výhodných“
podmínek snad největší Dürum na
světě.. ☺
V loděnici nás již přivítali další 3 noví
členové výpravy (Jarda, Mára a Čenda),
kteří dle plánu dorazili se zpožděním. A
opět byl důvod na „malou oslavu“…☺))
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DEN „3“
Pondělí
4.7.2016
Start:
Pirna
Cíl:
Torgau
Celková délka etapy: 120 km
Úvodní sestava: Mára, Čenda, Jarda, Blouďas a Štýla
Ranní sestava byla pochopitelná –
„nováčci“ Jarda, Mára a Čenda museli
prostě za veslo…☺)) nabití energií a
optimismem ukrajovali mohutnými tempy
kilometr za kilometrem a tak brzy dorazili
do místa dohodnutého k vystřídání
posádky. Aniž by to ještě tušili, měli za
sebou nejdelší ujetý úsek bez střídání za
celou dobu naší plavby- 35km. Dnes nás
čekala dosud nejdelší etapa – 120 km.
Dohodli jsme systém střídání posádek po
cca 20 km, což se do budoucna ukázalo jako velmi osvědčený model.
Postupně jsme projeli Míšeň a Drážďany přiblížili se k cíli dnešní etapy – městečko Torgau.
Cestou jsme několikrát zmokli a opět uschli.
Někteří z nás si všimli, že velmi často je déšť
spojený s přítomností Štýly a tak vzniklo
podezření o jasném propojení živlů. Brzy se
ustálil pojem „zaštýlované oblohy“ nebo „už se
to zase štýluje“… ale fakt jsem za to
nemohl…☺))
Ubytovaní jsme byli ve veslařské loděnici
v Torgau. Vlastní městečko bylo velmi zachovalé
a udržované – zvláště místní zámek byl opravdu
výstavní. Byli jsme v nejsilnější sestavě – 11
chlapů…
Nocleh jsme měli zajištěný
v klubovně místního veslařského
klubu.
K večeři byla rýže s tuňákem a
kukuřicí – velká mňamka…☺))
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Skončili jsme opět v místní
restauraci a ochutnali „německý
pivní mok“. Po návratu z hospody
jsme byli tak vyhladovělí, že jsme
zpracovali i zbylou rýži z večeře, do
které jsme přidali dva pytlíky
gulášové polévky… bylo to výtečné
– dokonce i místní správce, který se
znenadání zjevil a měl nenadálou
potřebu s námi konverzovat,
nepohrdl dvojitou porcí a dělaly se
mu až „boule za ušima“…☺))
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DEN „4“
Úterý
5.7.2016
Start:
Torgau
Cíl:
Aken
Celková délka etapy: 120 km
Protože nás čekala opět náročná etapa (cca 120 km) vstali jsme dle plánu časně ráno a kolem
půl deváté se vydala první skupina na cestu. Počasí nám celkem přálo – polojasno a celkem
teplo. Tok řeky se celkem
stejně jako včerejší den
klikatil, nicméně výraz
okolní krajiny byl stále
monotónní téměř až nudný.
A to jsme ještě nevěděli, že
takto to bude prakticky až
do konce naší cesty…
Stále jsme očekávali velké
„zámořské lodě“, vlny a čilý
provoz na řece, ale opak byl
pravdou. Občas jsme potkali
nějakou motorovou
jachtičku a nebo rybáře na své bárce, ale to byl spíše výjimečný jev. Jako každý den jsme
ráno pečlivě stanovili délku tras jednotlivých týmů a místo střídání. Pravidlem bylo, že žádný
úsek by neměl výrazně přesáhnout 20 km. První střídání proběhlo u přívozu v městečku
Dommitzsch. Další pak někde „v polích“ mezi městečkem Pretzsch a Klöden. Následovalo
střídání u města Lutherstadt Wittenberg, dále Coswig a Dessau-Rosslau.
Těsně před přijetím posádky do Rosslau se strhla hustá průtrž mračen a bouřka. Vše se sice
relativně rychle přehnalo a opět vysvitlo sluníčko, ale všude byla voda, louže a kluzký terén.
To se ukázalo zrádné pro Štýlu, který nic netušící seskočil na místní ocelové plato, které bylo
po dešti kluzké jako vymydlený led… po předvedení názorného „aquaplaningu“ a
předpisovém „vyhození kopit“ vzhůru k nebi přistál Štýla zády na platě a dost nepříjemně se
uhodil do zátylku. Naštěstí to jeho „hlava dubová“ vydržela bez následků a tak mohl opět
zasednout za veslo a pokračovat v cestě na posledním úseku do veslařského klubu v Akenu.
Do cíle dnešní etapy jsme dorazili kolem půl sedmé večer. Všichni jsme již začali pociťovat
únavu, nicméně nic nebránilo přípravě „královské večeře v podobě „bratwürstů“ a jiných
německých dobrot… po večeři jsme vyrazili do města. Oproti předchozímu večeru v Torgau
působilo městečko Aken výrazně chudším dojmem a jen zřídkakdy jsme potkali nějaké lidi –
většinou starší generace…
Na doporučení Čendy jsme se pokusili najít hospodu s „typickou německou obsluhou“…☺)),
Všichni jsme se těšili na servírky s napěchovanými prsy v korzetech a číšníky s „padacími
mosty“, nicméně když jsme konečně dle návodu po několika kilometrech chůze dorazili na
místo, zjistili jsme, že dnes mají zavřeno… i přes reptání některých členů výpravy jsme se
nakonec společně přesunuly do pár kilometrů vzdálené řecké hospůdky, kde nás přivítali
klasickým panákem UZO a vše bylo zapomenuto.
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DEN „5“
středa
6.7.2016
Start:
Aken
Cíl:
Rogätz
Celková délka etapy: 75 km
Z Akenu jsme
vyrazili krátce po
deváté hodině
ranní. Dnešního
dne nás čekala
poměrně kratší
etapa („pouhých“
cca 75 km). To
jsme ale ještě
netušili, že se jedná
snad o fyzicky
nejnáročnější úsek
celé výpravy. Již včerejší večer byl dosti větrný a
ráno se již na vodě čeřily vlny „s čepicemi“. A co
horší – byl to čistý protivítr…☹((
Ještě včera večer v hospodě byly úvahy, zda
bychom i dnes nezvládli prodlouženou trasu a
nenastřádali tak čas na včasné doplutí do
Hamburgu, nicméně po ranním probuzení se tato
vize stala čistě teoretickou a dále jsme ji již
neřešili…Jednotlivé úseky se zkrátili na cca 15 – 18
km, ale i tak byla cesta opravdu „výživná“. Místy
jsme museli doslova kopírovat přilehlé břehy,
abychom se vůbec hnuli z místa. Při střídání
kormidelníků jsme dokonce byli větrem hnáni proti
proudu. První střídání proběhlo u městečka Bary.
Podle nálady střídajících členů bylo jasné, že další partu nečeká nic zábavného. A skutečnost
potvrdila obavy. Vítr funěl stále více a vlny se postupně přelévali přes borty a krakorce.
V těchto chvílích jsme
ocenili naše rozhodnutí
realizovat celou výpravu na
zapůjčené „turistické“ lodi
z Brandýsa n/L, která si přeci
jen s podobnými
podmínkami uměla poradit.
Další střídání se operativně
dohodlo pod mostem
v městečku Schönebeck,
nicméně na poslední chvíli
se změnilo místo přesednutí
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na Campinglatz před
Magdeburgem. Náročným
manévrem v divokém vlnobití pod
mostem jsme se tedy vydali na
cestu do místa střídání, kde jsme
s úlevou předali vesla další
skupině. Tu čekal průjezd městem
Magdeburg. Kupodivu se ale vítr
poněkud utišil a zejména změnou
regulace toku a přímými břehy se
proud výrazně zrychlil a tak jsme
„prolétli“ Magdeburgem jako střely a čekalo nás poslední dnešní střídání v městečku
Waldschälke.
Zajímavostí tohoto místa bylo mimo úrovňové
křížení řeky Labe umělým plavebním kanálem.
Dnešní cíl byl v městečku Rogätz – v kanoistickém
oddíle…
Stany jsme rozbalili na louce u řeky a začali
připravovat večeři… tentokrát jsme měli těstoviny
s fazolemi a zeleninou… opět výtečné – zejména
zásluhou kuchaře Ondry B. Nicméně musíme
vyzvednout všechny pomocníky v „kuchyni“…
Večer jsme opět vyrazili „za kulturou“… po procházce městem jsme
našli pouze jedinou značně zakouřenou hospodu. Nejdříve jsme ji
zavrhli, ale posléze jsme přijali její pohostinnost… Večer se velmi

podařil – zejména zdravé jádro, které zůstalo v restauraci i do
„prodloužené zavíračky“ si to užilo. Do historie výpravy se
nesmazatelně zapsal Jarda, který při příchodu do restaurace
konstatoval, že zde mají pod klasickými ubrusy „takovou měkkou
podložku“… to aby se prý dobře spalo zdejším opilcům… to ještě ale netušil, že to sám
dnešního večera vyzkouší…☺)). Někteří „kamarádi“ pak Jardu dokumentovali na cestě zpět a
sinusoida, kterou se posouval neomylně vpřed, byla skutečně hodně rozvolněná…. ☺))
Takový nevinný večer…☺))
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DEN „6“
čtvrtek
7.7.2016
Start:
Rogätz
Cíl:
Havelberg
Celková délka etapy: 70 km
Ráno nás sluníčko
vyhnalo ze stanů
celkem brzy.
Jediný, kdo se
nehodlal připravit o
spánek, byl Karásek.
Ani místní borec se
sekačkou, který mu
jezdil těsně kolem
hlavy, ho nevzbudil…
Po snídani jsme
vyrazili na další kus
naší cesty… Počasí se
výrazně umoudřilo, a i
když byl stále mírný
protivítr, nedalo se to s včerejším dnem vůbec srovnávat. Opět jsme zvolili osvědčený systém
střídání posádek po
cca 15-20 km a tak
si každý užil
plnohodnotně dva
veslařské úseky na
vodě. Krajina byla
stále plošší, stromů
a budov ubývalo a
tak cesta utíkala
celkem pomalu…
občas se přehnala
přeháňka, ale brzy
jsme zase uschly.
Dnešní cíl byl
v městečku Havelberg nacházející se nedaleko ústí řeky Havel do Labe. Zvláštností tohoto
města je, že se rozkládá jak na pevnině, tak i na několika poměrně velikých ostrovech
uprostřed řeky. Zejména jeden ostrov byl dost dominantní a na něm se zároveň nacházel i
veslařský oddíl, kde jsme měli strávit dnešní noc. Na mapě to vypadalo jako kruhový
objezd…
Abychom se ale do tohoto městečka mohli dostat, museli jsme odbočit z Labe do
spojovacího kanálu a teprve po zdýmnutí v místních komorách jsme mohli pokračovat na
řeku Havel a do městečka Havelberg.
Před přistáním jsme neodolali a objeli místní „kruháč“ dokola. Moc hezký zážitek…
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Ubytování tentokrát bylo
luxusní – Čenda nám
objednal nocleh
v apartmánech vč.
snídaně.
Večer jsme absolvovali
opět „povinnou“
procházku městem a po
návratu do klubu
pokračovali v zábavě.
Zásoby Plzní se sice
ztenčovaly, ale stále bylo
dostatek…
Vrcholem večera byla
„panáková salva“. Místní
veslaři si nechali do
starého dřevěného vesla
osadit 14 skleněných
panáků. Po jejich naplnění
jsme se seřadili vedle sebe
podél tohoto vesla a na
povel uchopili veslo a
„zvrhli obsah panáků do
sebe“… byla to veliká
atrakce a tak jsme to
zopakovali ještě
několikrát…☺))
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DEN „7“
pátek
8.7.2016
Start:
Havelberg
Cíl:
Dömitz
Celková délka etapy: 84 km
Ráno jsme řešili, zda pokračovat po řece Havel až do
jejího ústí do Labe, ale nakonec jsme vsadili na jistotu
a vrátili se opět vyzkoušenou trasou přes spojovací
kanál a komory – tj. nejkratší cestou do toku Labe…
První střídání posádky pak nastalo až na soutoku Labe
s řekou Havel u městečka Rühstädt. Následoval úsek
do města Wittenberge, kde proběhla další „výměna
koní“. Zajímavostí další části naší dnešní plavby bylo,
že prostředkem řeky kdysi vedla hranice mezi
Západním a Východním Německem. Z této doby zde
zbyly osiřelé strážní věže a „hraniční přívozy“, které
jen dokreslovali toto memento. Postupně jsme dojeli
k městečku Burg Lenzen, kde došlo k poslednímu
dnešnímu střídání.

Počasí nám dnes moc nepřálo a zažili jsme
několik přeháněk. Byl stále silný protivítr (i
když s úsekem před Magdeburgem se to
nedalo ani trochu srovnávat) a docela se
ochladilo. Posádka posledního úseku do
města Dömnitz tak přijela hodně zkřehlá a
promočená.
Nocleh byl naplánován v kempu při ústí
říčky Elde, kam jsme se ale museli nejprve „propracovat“ přes místní zdymadla. Naštěstí
„neveslující“ část
výpravy mezitím
rozložila stan a začala
připravovat večeři.

Po jídle jsme opět
vyrazili na místní
procházku po kulturních
památkách a zejména
tvrz na břehu Labe byla
po architektonické
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stránce hodně zajímavá – škoda, že již byla v těchto večerních hodinách zavřená.
Nakonec jsme zavítali do místní hospůdky anglického stylu, kde jsme zabrali stůl hned vedle
živé hudby…. A opět se večer podařil…☺))

DEN „8“
sobota
9.7.2016
Start:
Dömitz
Cíl:
Geesthacht
Celková délka etapy: 77 km
Plni elánu jsme opět ráno vyrazili na další, tentokrát předposlední úsek naší výpravy. Denní
porci kilometrů jsme opět rozdělili do čtyř úseků, abychom se spravedlivě vystřídali za
veslem. Cesta proběhla celkem bez
větších problémů (pokud opět
nepočítám protivítr a pár přeháněk).
Zajímavostí Německa je, že je
doslova „protkáno“ systémem
umělých kanálů, které se místy i
mimoúrovňově křižují. Těchto
umělých vodních cest je hojně
využíváno pro lodní dopravu.
A právě krátce před naším dnešním
cílem (městečko Geesthacht) bylo
ústí jednoho z umělých kanálů
spojující přístav v Hamburgu (na řece Labe) s přístavem v Leer (Ostfriesland) - při ústí řeky
Ems, který se nachází na hranicích Německa a Holandska na pobřeží Severního moře. A zde
jsme konečně mohli obdivovat obrovské
lodě a tlačné remorkéry dopravující svůj
náklad do těchto přímořských přístavů.
Naše „kocábka“ se mnohdy jevila vedle
těchto lodí jako titěrná bárka a bylo
skutečně na místě se vyhnout jakékoliv i
teoretické kolizi…☺))
Bohužel jsme dojížděli s prvním defektem
na lodi – prasknul krákorec na háčku.
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Nicméně díky Gábošově improvizaci a šikovnosti se podařilo závadu odstranit a připravit loď
na poslední zítřejší etapu do Hamburgu.
Původní záměr bylo přenocovat v kempu blízko Geesthachtu, ale nakonec se nám povedlo
dohodnout nocleh v místním veslařském klubu.
Večer jsme naskákali do aut a
jeli se podívat do Hamburgu.
Zaparkovali jsme blízko hlavní
komerční zóny Saint Pauli a
vyrazili na prohlídku města. Po
skouknutí „uličky lásky“ jsme se
vydali do přístavu a prošli místní
kuriozitou – Podzemní
(podvodní) chodbou spojující
přístav na břehu řeky
s odlehlejší části přístavu.
Do loděnice jsme se vrátili celkem pozdě.
Někteří z nás se vydali ještě na místí
zábavu, ale brzy se vrátili, protože o
půlnoci již zavírali…
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DEN „9“
neděle 10.7.2016
Start:
Geesthacht
Cíl:
Hamburg
Celková délka etapy: 44 km
Dnes byly na programu poslední dva úseky naší
cesty – každá řádově 20 km…
Příprava na dojezd do cíle celé výpravy
(Hamburského veslařského klubu
„Hammerdeicher Ruderverein von 1893“) byla
docela náročná. Nicméně díky mapce
vyhotovené Ondrou H. jsme to zvládli
bravurně…
Na začátku Hamburgu se Labe rozdvojovalo na
severní a jižní část. Naše cesta vedla severním
tokem a následně jsme museli odhadnout
správnou odbočku v ústí řeky …. Zde nás čekaly poslední zdymadla. Paradoxně až zde jsme
museli za projetí komorou zaplatit 2 EUR, ale určitě lepší, než loď přenášet…

Následoval poslední úsek na řece…
poslední mosty a zákruty a už tu
jsme byli v cíli.
Celou výpravu jsme završili deseti
„ostrými“ tempy a ladnou
holubičkou.
Nechybělo ani povinné
„zapráskání“… v klubu na nás čekal
Uwe – náš místní kontakt.
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Naše radost z dosažení našeho
vysněného cíle byla obrovská.
Nejdříve do vody letěl dnešní
oslavenec Mára a následně jsme
tam spontánně naskákali všichni….
Teď už nás čekali jen „rutinní věci“.
Shodit loď a připravit ji k transportu
do Prahy, převlíknout se, navečeřet
a vyrazit auty zpět domů. Do Prahy
jsme dorazili až pozdě večer.
Každopádně se celá
akce hodně vydařila
a jak prohlásil
Jarda. „měli
bychom být hrdí na
to, že jsme to právě
my, kteří to opět po
140 letech
dokázali…“
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FAKTA NA ZÁVĚR

PAMĚTNÍ MEDAILE
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