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ZDARMA

Boskovick˘ rodák Lubo‰ Havelka
proplul na nákladních fiíãních lodích vel-
kou ãást vodních cest na severozápadû
Evropy. Letos na jafie se vrátil do
Boskovic; jeho pfiedná‰ka emeritního ka-
pitána o zajímavostech fiíãní plavby, kte-
rou uspofiádalo Mezigeneraãní centrum,
se setkala s velk˘m zájmem. Pfiesto, Ïe je
jiÏ v dÛchodovém vûku, potfiebné licence
pro funkci kapitána si stále udrÏuje
a v pfiípadû potfieby zaskakuje za kolegy
v Nûmecku ãi Nizozemí. Plavectví má
Lubo‰ dobfie zakotvené i v rodinû; u fiíã-
ní dopravy jezdí jeho syn a nyní uÏ také
vnuk. Díky tomu, Ïe jsme spoluÏáci, po-
dafiilo se mi Lubo‰e pfiesvûdãit, aby se
o své celoÏivotní záÏitky a zku‰enosti
podûlil se ãtenáfii ListÛ regionÛ.

Lubo‰i, jak se kluk z Boskovic do-
stane na kapitánsk˘ mÛstek moder-
ních fiíãních lodí?

Na konci 9. tfiídy základní ‰koly

jsem se rozhodoval kam dál. Dostal
jsem tip na volbu opravdu lákavou, jít
do uãení k národnímu podniku âesko-
slovenská plavba labsko-oderská.
Udûlat pfiijímaãky nebyl problém a tak
jsem v roce 1966 nastoupil do uãili‰tû
v Dûãínû Boleticích na uãební obor
lodní mechanik. Zaãátek nebyl úplnû
snadn˘ – napfied chmelová brigáda
a pak nezvykle dlouhé odlouãení od
rodiãÛ, od domova. Navíc v tu dobu
bylo bûÏné, Ïe star‰í uãni, mazáci, se
snaÏili nováãky komandovat. Já ale
mûl uÏ v té dobû velmi dobrou fyzic-
kou kondici; i ty kru‰nûj‰í zaãátky
jsem zvládal dobfie.

Dostali jste se na loì uÏ v prvním
roãníku?

To je‰tû ne; v prvním roce se po 14
dnech stfiídala v˘uka ve ‰kole s praxí
v zámeãnick˘ch dílnách. Ve druhém
roãníku se opût ‰kola stfiídala s praxí,
to ale uÏ ve v˘cvikové plovoucí dílnû.

Stfiídali jsme se v cyklech – elektro,
motory a lodnick˘ v˘cvik. Ve ‰kolním
vyuãování kromû základních v‰eobec-
n˘ch pfiedmûtÛ pfiibyla také technolo-
gie motorÛ, plavební zemûpis a nauka
pojednávající o stavbû lodí.

Ve tfietím roãníku byla ‰kola uÏ jen 3
mûsíce a 6 mûsícÛ jsme mûli praxi na
lodích v provozu. Jako uãni plavãíci
jsme dostávali pouze diety, Ïádn˘ plat.
Dodnes si pamatuji, jak vedoucí pan
Kopfiiva urãoval kdo na kterou loì 
pÛjde. Samozfiejmû nejvût‰í zájem byl
o to, dostat se na lodû závodu zahra-
niãní plavby. U tohoto v˘bûru se 
zohledÀovaly dosavadní uãební v˘-
sledky a musím se pochlubit, Ïe jsem
uÏ v tfieÈáku plul do Hamburku a do
·tûtína. To ví‰, bylo to terno, je‰tû jsme
byli úplná ucha a uÏ jsme prolézali
v Hamburku Reeperbahn, uliãky lásky,
byli jsme se podívat ve ãtvrti St. Pauli
v klubu, kde zaãínali Beatles ...

To by bylo terno i pro souãasné se-
dmnáctileté uãnû... Po vyuãení jsi po-
kraãoval na lodích zahraniãní plavby?

Ano, nastoupil jsem jako lodník.
Tehdy to bylo tak, Ïe ãást absolventÛ

jezdila na vleãn˘ch ãlunech a ãást
v pravidelnûj‰ím turnusu na motoro-
v˘ch lodích. Já jsem se stihl oÏenit 
je‰tû pfied vojnou, takÏe jsem se snaÏil
dostat do turnusu, coÏ se mi jako Ïena-
tému podafiilo. Ov‰em záhy následova-
la vojna. Na tu jsem si také nemohl 
stûÏovat; byl jsem v Hnûvicích, kde
jsme jako stráÏní útvar hlídali v˘robní
závod Benziny. Vojna, jak bylo tehdy
bûÏné, byla pro mladého kluka mezní-
kem; nûkdo se zamiloval a oÏenil, dal-
‰í zvolil jinou pracovní kariéru, mnozí
se na lodû uÏ nevrátili. Já jsem po voj-
nû pokraãoval v plavbû a musím fiíct,
Ïe na své pracovní zaãátky velice rád
vzpomínám; mûl jsem ‰tûstí na dobr˘
pracovní kolektiv. 

S mnoh˘mi tehdej‰ími kolegy se
stále nav‰tûvujeme, nebo si alespoÀ pí-
‰eme.

Jak˘ byl TvÛj dal‰í kariérní postup?
Po cca 7 letech praxe ve funkci lod-

níka jsem se pfiihlásil do kursu, ve 
kterém jsme se pfiipravovali na sloÏení
kapitánsk˘ch zkou‰ek. 

(Pokraãování textu na str. 15)

O dopravû na vodních tocích v Evropû
s kapitánem fiíãní plavby Lubomírem Havelkou

Kapitán Havelka v Boskovicích na jafie 2018... Foto: ph

... a na pracovi‰ti kapitána fiíãního tankeru v srpnu 2015 Foto: archiv L. Havelky 


