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Hodina, dvû t˘dnû. I tak málo ãasu
pomÛÏe. Do Betany Boskovice, charit-
ního zafiízení pro lidi s lehk˘m a stfiednû
tûÏk˘m zdravotním a mentálním posti-
Ïením, hledáme dobrovolníky. Není to
nic sloÏitého, staãí prostû b˘t s lidmi,
ktefií jsou jen trochu jiní. „Od dobrovol-

níkÛ bychom potfiebovali, aby se na‰im
klientÛm obyãejnû vûnovali, napfiíklad,
aby jim ãetli, povídali si s nimi, malovali
s nimi, zpívali. Nebo aby je doprovázeli
do kina, do mûsta nebo na procházku,”
pfiibliÏuje vedoucí Chránûného bydlení
Betany Boskovice David Zachoval.

Pro to, abyste v Betany mohli 
pomáhat, nemusíte mít Ïádné zku-
‰enosti s lidmi s postiÏením. âas,
kter˘ na‰im klientÛ dáte, si urãíte
sami. „Spoleãnû se domluvíme, ja-
kou máte pfiedstavu Vy, jak a kdy by
Vám vyhovovalo s klienty Betany

pracovat,” doplÀuje vedoucí zafiíze-
ní.

Pokud byste chtûli práci dobro-
volníka vyzkou‰et, ozvat se mÛÏete
na mail betany.boskovice@blan-
sko.charita.cz , na ãíslo 516 452
147 nebo na mobil 731 595 968.

Hledáme dobrovolníky
do Betany v Boskovicích

¤íãní plavba je ekologickou variantou dopravy hromadn˘ch nákladÛ, jako je uhlí, ‰tûrkopísky a podobné substráty, a velk˘ch nadrozmûrn˘ch
kusÛ. V záfiijovém vydání ListÛ regionÛ líãil boskovick˘ rodák Lubo‰ Havelka svou profesní kariéru kapitána fiíãní plavby. Nyní odpovídá na dal-
‰í otázky, t˘kající se techniky, tedy pfiedev‰ím lodí, a jejich vyuÏití v prÛbûhu posledního pÛl století.

Lubo‰i, ãasto jsem na Labi, ale i na
jin˘ch fiekách v Nûmecku, obdivoval
dlouhé soupravy naloÏen˘ch ãlunÛ,
které tlaãil remorkér. Byl tento systém
bûÏn˘ i v dobû, kdyÏ jsi zaãínal?

Tímto zpÛsobem se nákladní dopra-
va provozovala i tehdy, ale hlavnû na
velk˘ch fiekách v Nûmecku
a Holandsku. Má to své velké v˘hody;
dnes je bûÏné, Ïe na R˘nu jezdí soupra-
vy s postrkem (tedy tlaãnou motorovou
lodí) o v˘konu 15 tisíc HP, kter˘ tlaãí 6
ãlunÛ, tfii a tfii vedle sebe a kaÏd˘ ten
ãlun má naloÏeno 3 000 tun rÛzn˘ch
substrátÛ. Tato souprava, kterou obslu-
huje nûkolik málo pracovníkÛ, pfiepraví
najednou kolem 18 tisíc tun. Pro pfied-
stavu - je to asi tolik, kolik uveze cca
900 kamiónÛ, tedy 900 fiidiãÛ.
Napfiíklad postrk tlaãí na R˘nu
z Duisburgu do Rotterdamu prázdné
ãluny, tam okamÏitû pfiepfiáhne k na-
chystané soupravû naloÏen˘ch ãlunÛ
a bez zdrÏení, které pfiedstavuje vyklád-
ka ãi nakládka, zahájí plavbu zpût s ná-
kladem. V˘hodou tohoto systému je, Ïe
ta drahá ãást soupravy, tedy motorová
loì s posádkou, je plnû vyuÏita.

Abych se vrátil k Tvé otázce - u nás
se koncem 70. a zaãátkem 80. let tyto
soupravy zaãaly také stavût; ãluny mû-
ly kolem 900 tun. PouÏívaly se k záso-
bování Chvaletické elektrárny uhlím
v rámci závodu Energetické pfiepravy,
nebo k zásobování Prahy ‰tûrkopísky
a uhlím. Jejich pouÏití bylo ale omeze-
né, v dobû, kdy já jsem zaãínal, pfieva-
Ïovaly klasické motorové lodû s ná-
kladním prostorem.

Soupravy se rozdûlují na systémy
tlaãné a vleãné; u vleãn˘ch se motoro-
vé lodi fiíká pfiípfieÏ. Tlaãné soupravy
mají opodstatnûní na klidn˘ch vodách
nebo mírnû tekoucích fiekách. AÏ do 90.
let u nás jezdily pfiedev‰ím vleãné sou-
pravy, tedy motorová loì, která táhla
jeden nebo více ãlunÛ s nákladem.
Poãet ãlunÛ ovlivÀoval v˘kon pfiípfieÏe,
hmotnost loÏeného zboÏí a také tfieba
stav vody. Na motorové lodi byla po-
sádka ve sloÏení kapitán, loìmistr
a strojník, na ãlunu byl kormidelník
a dva lodníci. Koncem 80. let skonãila
i vleãná plavba. 

velmi v˘konn˘m motorÛm. Obrovsk˘
pokrok je v podmínkách pro posádku,
která na palubû tráví i nûkolik t˘dnÛ.
KdyÏ jsem po vyuãení zaãal jezdit, tak
jsme svítili petrolejkami a topili v kam-
nech uhlím. Pozdûji jsme dostali nafto-
vá kamna a díky bateriím jsme si mohli
svítit i kdyÏ nebûÏely motory. Dnes má
posádka k dispozici ústfiední topení, 
elektrické sporáky, mikrovlnky, mrazáky,
praãky, su‰iãky, pohodlné pokoje s televi-
zí; obãas si fiíkám, Ïe tak dobfie vybave-
nou domácnost by mnozí závidûli. 

Na kter˘ch fiekách, kanálech, pfiísta-
vech a se kter˘mi náklady jsi jezdil
nejãastûji? 

Jezdili jsme do velké ãásti evropsk˘ch
pfiístavÛ od ·tûtína pfies Lübeck,
Hamburg, Rotterdam, Dunquerque,
Amsterdam - coby námofiních pfiístavÛ;
pfies fiíãní pfiístavy, jako Mûlník, Berlín,
Minden, Thionville, Koblenz a mnoho
dal‰ích. PfieváÏná ãást vodní dopravy
probíhá po tzv. stfiedozemních vodních
cestách a spojení na Dunaj.

NejbûÏnûj‰ím nákladem jsou hromad-
né substráty v nákladních lodích, pohonné
hmoty a chemikálie v tankov˘ch lodích.
Nûkterá plavidla jezdí v reÏimu pendlÛ -
napfiíklad neustále se pohybují mezi
Duisburgem a Rotterdamem, jak jsem uÏ
zmínil. Pak je reÏim trampÛ - lodû se na-
kládají jak˘mkoliv zboÏím a plují podle
potfieby po celé soustavû vodních tokÛ.

Velmi mû mrzí, Ïe fiíãní doprava, která
dokáÏe nahradit stovky, tisíce kamionÛ,
je podporována v‰ude v okolních státech,
jen u nás ne. Plány na budování kanálu
spojujícího Dunaj s Labem a Odrou, tedy
vodní cesty, která by zajistila dopravu
velkého mnoÏství nákladÛ z jihu na sever
Evropy a opaãnû, plány, které aktivnû
podporuje i ná‰ prezident, jsou oznaãová-
ny rÛzn˘mi rádoby odborníky za utopii
a jejich realizace je v nedohlednu. Pfiitom
v‰echny státy v severozápadní Evropû,
vãetnû Polska, masívnû investují do bu-
dování a zlep‰ování vodních cest a pfiísta-
vÛ. Ale o tom tfieba zase nûkdy pfií‰tû.

Lubo‰i, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv kapitána Havelky

V roce 1979 jsi dostal jako kapitán
svou první loì. V souãasnosti jsi velel
na supermoderním tankeru. Mohl bys
popsat rozdíly, které modernizace ve
stavbû lodí pfiinesla?

Hlavní rozdíl je ve v˘bavû elektroni-
kou. V dobû m˘ch zaãátkÛ byly jedinou
pomÛckou pro navigaci oãi a v noci ref-
lektor; v pfiípadnû mlhy lodník, kter˘
stál na pfiídi a hlásil co vidí.

Dnes se kaÏdá tanková loì na R˘nû
musí hlásit emailem, bez PC nemÛÏe
jezdit. Také radar se postupnû vylep‰o-
val - z toãící se zelené obrazovky na ba-
revnû volitelnou se stál˘m obrazem.
Pfiibylo TRESCO, tj. zafiízení GPS zo-
brazující plavební mapu plus v‰echny
okolo se pohybující lodû. Do‰lo k pfie-
chodu od tûÏk˘ch pomalubûÏn˘ch 
motorÛ k mal˘m vysokoobrátkov˘m,

O dopravû na vodních tocích v Evropû
s kapitánem fiíãní plavby Lubomírem Havelkou - 2. ãást

Tanker EILTANK 39, na kterém kapitán Havelka velel v fiíjnu 2018

Vlevo kormidelna na star‰í lodi, vpravo stanovi‰tû kapitána


