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Pro Sborník jsou vybrány tyto příspěvky:
M. Hubert: Pouť parníku SACHSEN z Vltavy až na Jenisej, 1857–1928
Ukázka: ...Z údaje o přeplavbě v letech 1878/79 a o Hammerfesu je zřejmé, že parník MOSKVA vyplul
z Hamburku brzy po přestavbě a v přístavu Hammerfest, ležícím za polárním kruhem na severním pobřeží Norska, asi přezimoval. Odtud se také mohla jeho posádka vrátit na zimu do Německa. Tato první etapa
přeplavby, dlouhá asi 2700 km, by mohla teoreticky trvat při rychlosti plavby 10 km/hod a celodenní plavbě asi jedenáct dní. Při nejméně dvojím doplňování uhlí, daném velikosti jeho bunkrů a nezbytností udržovat co největší volný bok lodi, s připočtením doby na odpočinek posádky, opravy a případné čekání na lepší počasí, se mohla protáhnout na jeden měsíc i déle. V každém případě by se dala v roce 1878 zvládnout.
Na druhé etapě přeplavby, tedy z Hammerfestu do ústí Jeniseje přes moře Barentsovo a Karské, dlouhé asi 4500 km, čekaly na parník a jeho posádku další obtíže. Bylo zde málo míst, kde by bylo možné doplnit zásobu uhlí nebo ho nahradit málo výhřevným dřevem, podél pobřeží a mezi ostrovy, časté mlhy, plující
ledová pole atd. Z teoreticky možné doby plavby asi
dvacet dní se proto mohla plavba protáhnout na dva
až tři měsíce zcela nepředvídatelně. Pokud by ale nedošlo k nějaké těžké závadě nebo havárii, mohla se
tato druhá etapa přeplavby uskutečnit během května a června, případně až července 1879. O těžkosti
služby posádky parníku na této přeplavbě nemáme
ani představu–mohla být snad i větší než na lodích
polárních expedicí...
P. Balcar: Přestavby vlečných člunů 725 t na motorové nákladní lodě – typ M-01
Ukázka: ...Jak již bylo řečeno, bylo součástí záměru využití M-01 jako prototypu pro sériovou výrobu.
Proto byla zpracována kompletní dokumentace nových částí konstrukce lodního tělesa, strojovny, pohonného zařízení a kormidel a ostatních úprav i s novým Generálním plánem.
Na zhotovení přestavby M-02 byla plánována cena 2,2 milionu Kčs, což by v případě jiného výrobce byla
vlastně cena objednávková. Loděnice pak za práce na M-02 podniku vyúčtovala cenu 1 985.650 Kčs, byla
tedy dosažena úspora více než 214 tisíc Kčs. Na této úrovni se pohybovaly ceny ještě nejméně následujících

tří kusů. V roce 1963 loděnice účtovala podniku 5 627.000 Kčs za dvě dokončené a jednu loď v druhé etapě, pro jejíž dokončení nebyly dodány včas
převodovky. To odpovídá zhruba dvoumilionové ceně za jeden kus přestavby. Cena dalších kusů poněkud klesala vlivem dále popsaných racionalizačních opatření. Cena dvou dokončených a dvou rozpracovaných lodí
v roce 1964 byla původně plánovánana 4,2 milionu Kčs, ale skutečně bylo
vyúčtováno 3 792. 000 Kčs.
F. Ptáček: Historický vývoj ústeckých přístavů v 19. století
Ukázka: ...Rozkvět přístavu Ústí n. L. způsobil nález ložisek hnědého uhlí v oblasti od Chomutova po Ústí
n. L. v první polovině devatenáctého století. Až do počátku dvacátého století bylo uhlí těženo hlubinně, povrchová těžba se sice postupně rozvíjela, ale jako převažující způsob těžby se uplatnila až po roce 1945. Těžba
uhlí v dolech a lomech v Podkrušnohoří byla až do konce druhé světové války v rukou v Čechách žijících německých vlastníků dolů a lomů, přičemž odběratelé uhlí byli celou tuto dobu převážně v sousedním Sasku.
A pro přepravu uhlí do Saska byla velmi výhodná přeprava rychle se rozvíjející železniční dopravou z podhůří Krušných hor do Ústí nad Labem a odtud po vodě odběratelům do Saska.
Železnice do Ústí nad Labem (s pokračováním do Drážďan) byla společností StEG dostavěna v roce
1850. A v roce 1855 založil majitel teplického panství, Čech Edmund hrabě Clary-Aldringen, železniční společnost „Ústecko teplická dráha“ se sídlem ve stanici
Teplice-Šanov. Tato společnost s oficiálním názvem „K. u. k.
privilegierte Aussig – Teplitzer Eisenbahn“ („A. T. E.“) byla až
do svého zestátnění v roce 1924 soukromou společností s trvale dostatečným kapitálem, díky kterému stavěla a postupně
provozovala síť železničních tratí. Jako svoji první trať vybudovala železnici z Teplic do Ústí n. L. v délce 18 km, a zahájila
na ní provoz už v roce 1858. Součástí stavby bylo dnešní západní nádraží, dílny...
J. Malý: Stále s kotvou na čepici
Ukázka: ...Spolu s tím jak z české plavby odcházeli a mizeli němečtí plavci, kapitáni i kormidelníci, pomalu mizelo i slangové poněmčené odborné názvosloví. Přestalo se chodit po štylbě a chodilo se po hřebenici,
právě tak jako se začalo chodit po palubě místo po deku. Místo bótku přišla lodička a místo vindy naviják.
Přesto se některé ty výrazy houževnatě drží. Do posledních chvil vlečné plavby, kapitán večer houkal fajrunt,
a ráno po budíčku vindup jako povel ke zdvižení kotev. Některé ty výrazy jsou tak houževnaté, že přežívají
dodnes, snad jako nechtěná vzpomínka na vlečnou plavbu. Tak například, když za velké vody nechtějí kotvy
držet, tak plavidlo neplourá ale sakuje. Tak jako kdysi schválně sakovaly čluny na sakovacím řetězu, zvaným sakováku. Kapitolou samou pro sebe byla ocelová lana. Ta vyvazovací byla dráty. Vázací dráty, na navijáky čili vindy se navíjely vindedráty. Naproti tomu vlečná a kotevní lana byla tau. Vlečné
tau, buksírtau nebo ankrtau. Málokterého z českých plavců zajímalo proč to tak je, prostě jsme ten slang používali. Staří penzisté jej používají dodnes, třebaže mladá generace přestává některým
výrazům už rozumět. Staří pánové nejezdili na vlečných bočnokolesových parních remorkérech, oni se plavili na šlepákách, záda si
ohřívali na keselmantlech a ne na krytech kotlů, pro šmajsku lezli
do péku a vrhačka v předním kolizním prostoru jim dodnes může
být ukradená.
M. Hubert: Jan Morávek a jeho „Lidé od vody“
Už první z této řady, román „Plavci na Sázavě“ (1932) byl dílem vskutku mistrovským a o jeho oblibě svědčí to, že byl vydán celkem třináctkrát. Příběh je vzat ze skutečnosti, Morávek neměnil ani jména osob (např.
starý vorař Cinkal, jehož hrob se nalézá poblíž kostelíka sv. Ludmily na hřbitově v Kamenném Přívoze). Je
to v podstatě autentická kronika dvou rodin vorařských faktorů, Loučilů a Dolejšů, které si rozdělily řeku
i ves (včetně hospod) na své domény a sváděly spolu tvrdé boje o „dříví“ plavené na vorech do Prahy. Jejich
nepřátelství a soutěžení, mající někdy za následek i lidské životy ztracené při plavbě, skončilo až vymřením rodu Loučilů. Morávek zde ukázal voraře „při práci“ a vedoucí jejich part, faktory, také při její organizaci, jednáních s dřevařskými firmami v Praze, zajišťování plaveb atd.
Zajímal se také o samotnou voroplavbu, vázání vorů, plavbu nebezpečnými úseky Sázavy mezi Kamenným Přívozem a Pikovicemi a přejímáním a předáváním vorů. O tom jsme se už ale podrobněji rozepsali
ve sborníku LVP XVIII.

Red. rada: Představujeme naše nové čestné členy (JUDr. Laube a Dipl. Ing.-Chem. Hirsch); a Vzpomínáme na na Ing. Stanislava Přibyla.

Sborník uzavírá pasáž o činnosti Spolku přátel plavby v roce 2013 a seznam členů v roce 2013.
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