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Titul „Na Vltavě v Praze – jak bylo a jak je“ vyplňuje mezeru mezi naší publikací o lodích a plavbě
na střední Vltavě z roku 2008 a knihou o staré plavbě
na Vltavě dolní z roku 2006 a to vylíčením dění na pražském úseku Vltavy od 19. století do současnosti. Popisuje
nejen nejznámější plavbu osobní, ale i nákladní a sportovní
a různá plavidla stojící trvale u vltavských nábřeží. Plavbu
doplňují údaje o jezech, náplavkách, nábřežích, přístavech a loděnicích. Pozornost je věnována také časem
se měnícímu vztahu Pražanů k jejich řece, českému plaveckému a námořnickému folkloru včetně pozdravu
„ahoj“, pražskému spolku Vltavan a současným snahám vedení města i různých podnikatelů pražskou Vltavu opět integrovat do života Pražanů. Bohatá obrazová část knihy určitě potěší čtenáře pražské a vhodně
doplní text čtenářům mimopražským. Vedle toho může názorně dokumentovat současnost i čtenářům budoucím.
„Mám rád tu řeku“ – tak nazval spisovatel Ota Pavel jednu ze svých půvabných povídek. Není sice zřejmé,
zda tou řekou mínil Berounku, Vltavu nad Prahou nebo Lužnici, a také to není důležité. Měl rád všechny,
protože na jejich březích byl šťastný. Byl tam klid a mír, kolem líbezné údolí a občas vytáhl z řeky nějakou
tu rybu.
Totéž by cítil a řekl mnohý Pražan o Vltavě v Praze, i když jistě
z jiných důvodů a snad i proto, že
se to jaksi tradičně patří. Ptal jsem
se jedné staré Pražanky, proč má
vlastně Vltavu ráda. A odpověděla
stejně – protože na ní, či u ní, byla
šťastná. Jako dítě chodila s tatínkem na vltavské nábřeží krmit
racky, jako dívka se chodila v létě
do Vltavy koupat a v zimě na ni
bruslit, jako dospělá jezdila s „partou“ parníkem na výlety a pak ještě
řadu let na společenské a taneční
plavby, pořádané podnikem, kde
byla zaměstnána. Někdo jiný by
zase řekl, že byl šťastný, když jezdil
se svou dívkou po Vltavě na lodičce
z půjčovny, že měl na Vltavě kánoi

nebo jiné plavidlo, nebo konečně, už jako starý, že rád vysedával na lavičce na nábřeží, díval se na hemžení
lidí na přístavištích parníků a přes Vltavu na Petřín a Hradčany. Takovými a jistě i jinými vzpomínkami
a citovými pouty byl leckterý Pražan spjat se svou řekou.
Otázkou také je, zda měli Vltavu rádi také ti, kteří z ní žili, pro které byla Vltava „živitelkou“. Ale rád
věřím, že vztah plavců na vorech a lodích, pískařů a ledařů, majitelů dřevařských ohrad a štípačů palivového
dříví a vůbec všech obyvatel pražského Podskalí a Františku k Vltavě byl citovější, než byl vztah pražských
dělníků k továrnám, které jim poskytovaly obživu. A stejně tak i pracovníků četných pražských náplavek,
loděnic a přístavů. A chci doufat, že řeku, která je živí, mají rádi také zaměstnanci nynějších četných plavebních podniků.
Láskyplný až romantický vztah k Vltavě neměli Pražané
samozřejmě ani odjakživa, ani vždy. Kdo by také měl rád
jakoukoli vodu, když mu zaplaví sklepy, přízemí a někdy
i první patro jeho domu či jeho byt? A to nejen párkrát za
život, ale před postavením přehrad na Vltavě velmi často.
A navíc, velká voda mnohé připravila o živobytí tím, že odnesla z ohrad naskládané dříví a strhala vory i lodě. Někdy
poničila i starobylý kamenný most, kdysi jedinou spojnici
pražských měst. Přečetné povodně se zapsaly neblaze do
historie Prahy.
Kdysi skutečná a opěvovaná láska Pražanů a vůbec Čechů k Vltavě zmizela asi nenávratně v říši národních mýtů
a legend. K Vltavě jich pár přijde právě jenom aby krmili
labutě, kachny a racky nebo se prošli se psem. Ale těm, kteří
milují řeku a pohledy na její břehy, se od srpna 2008 přece
jen naskytla možnost prohloubit a rozšířit své zážitky. Je to
projížďka dvěma novými přívozy (P 4 a P 5) mezi vltavskými
břehy v trvání až dvaceti minut za cenu jízdenky na tramvaj.
Dík za tuto možnost městu i provozovateli přívozů! A pro své

staré zaměstnance, členy pražského Vltavanu a o plavbu nějak zasloužilé občany pořádá Pražská paroplavební společnost výlet parníkem pod Slapskou přehradu každoročně ke dnům zahájení a ukončení plavební
sezony. Také jí patří za to náš dík.
Účelem naší knížky není ale naříkat nad tím, co nenávratně odnesly společenské a ekonomické změny
a technický pokrok, ale zachytit plavidla a podniky, některá zařízení a konečně i sporty, které vázaly kdysi
a váží v současnosti Prahu a Pražany k jejich řece.

Ukázky:

Vodní dílo na Smíchově má komory položené za sebou, protože Dětský ostrov omezoval stavební šířku. Horní komora má
rozměry 98 x 14 m, dolní 72 x 12 m. Vyzděný plavební kanál, v jehož středu komory leží, má celkovou délku asi 920 m. Horní
část kanálu ležící před uzavíracími vzpěrnými vraty horní komory je rozšířena na malý čekací a ochranný přístav. Ochrannou
funkci proti ledu zajišťují uzavírací vrata o šířce 15 m položená ve vjezdu do kanálu. Zde, na žádost pražské veřejnosti, byl
ponechán Petržilkovský ostrůvek s malebnou vodárenskou věží, i když stavbu tohoto díla značně komplikoval. Zajímavostí
může být, že z horní části kanálu vede napájecí kanál Čertovky, která snížením hladiny ve spodním plavebním kanále o spád
Staroměstského jezu ztratila přirozený přítok vody ze staroměstské zdrže. Spodní část plavebního kanálu je na straně k řece
tvořena dělící zdí, která se napojuje na první pilíř mostu Legií a končí ve vzdálenosti 38 m pod Staroměstským jezem v jeho
spodní vodě. Konec zkráceného jezu je ke zdi těsně přizděn. Koruna dělící zdi vyčnívá 1,25 m nad normální hladinu staroměstské zdrže, takže neruší pohled na Kampu a Malou Stranu z protějšího vltavského nábřeží. Dá se říci, že ani pohled na
plavební kanál z Kampy a z chodníků na nábřežích není nepěkný a při projíždění lodí kanálem je pro četné návštěvníky těchto
míst dokonce velmi zajímavý...
Po zrušení monopolu na plavení vorů a obchod se dřevem podskalského cechu plavců v roce 1783 mohly vory přistávat
a dříví z nich jejich majitelé prodávat i na dalších místech v Praze. Bylo tomu tak například v říčním rameni mezi Schwarzenberským (nyní Veslařským) ostrovem a branickým břehem, na němž byla v 80. letech 19. století postavena schwarzenberským
panstvím velká parní pila. Toto panství mělo sklady dřeva, pilu a správní budovu na Smíchově u vorového přístavu. Na smíchovské náplavce v místě pozdějšího Horního nábřeží přistávaly a byly rozebírány vory pro ústřední sklad dřeva a pilu velké
dřevařské firmy W. Voitl, založené již roku 1780. Sklad byl na tehdejší Zbraslavské třídě (nynější Strakonické ulici).
Přístaviště vorů a místa, kde se dřevo z nich zpracovávalo, skladovalo a prodávalo, byla samozřejmě i na obou vltavských březích ve středu města pod Šítkovským jezem. Vory, na kterých byly naloženy bečky se solí z českobudějovické nebo vltavotýnské erární solnice, zastavovaly k jejich vyložení u Staroměstské solnice. Město ji postavilo v roce 1562 a byla užívána asi do
70. let 19. století. Po vyložení soli propluly vory propustí Staroměstského jezu a pokračovaly ve své cestě. Část jich plula dál
pod Prahu, část zastavila a byla rozebrána na několika náplavkách ležících mezi Staroměstským a Novomlýnským jezem...

Na stejném břehu Vltavy, ale nad železničním mostem, pracovala loděnice rodinné firmy ŠPIRK. Podle zachovaných inzerátů byla založena již v roce 1860 a byla by tedy druhou nejstarší pražskou loděnicí. Posledními majiteli podniku byli bratři Adolf
a Josef Špirkové, kteří se dočkali likvidace podniku komunistickým režimem v roce 1951. Loděnice vyráběla dřevěná plavidla
všeho druhu, opravovala větší nákladní dřevěné lodě a v roce 1951 zde byly ještě vyrobeny dva svařované nákladní čluny na
kámen nosnosti 420 t pro město Praha. Technického vrcholu dosáhli Špirkové postavením motorové osobní lodě pro 200 osob
na Brněnskou přehradu v roce 1949, nazvanou ÚDERNÍK. Po této loděnici, táhnoucí se v délce asi 70 m od mostu k vorovému
přístavu a mající dvě vydlážděné stavební polohy, nezůstaly už žádné viditelné stopy.
Na závěr této kapitoly o stavbě lodí v Praze je nutno se zmínit i o tom, že v Praze byly také projektovány lodě, stavěné v loděnici v Komárně pro plavbu na Dunaji a později i na velké řeky v tehdejším Sovětském svazu. Bylo to v národním podniku NAVIKA, jenž sídlil v Kartouzské ulici na Smíchově. Tam přišel pod vedením loďařského odborníka ing. J. Štrajbla v roce 1950...
Kromě nákladních a osobních lodí, kterým jsou věnovány předešlé kapitoly, bylo a stále ještě je možné vidět u pražských
vltavských nábřeží mnoho jiných plavidel. Pomineme-li různá technická plavidla, jako jsou plovoucí jeřáby a beranidla, používaná občas při opravách mostů a nábřeží, nebo plovoucí zařízení, jako už zmíněné plovárny či nástupní můstky, jedná se
v podstatě o dva druhy lodí. Jsou to trvale zakotvené nebo vyvázané lodě sloužící pro delší nebo kratší pobyt lidí nebo hostů
a různé lodě služební. Protože i ty jsou spjaty s Prahou a jejími obyvateli. Uvádíme je zde i s vědomím, že tento výčet nemůže
být úplný...
Přívoz P 1, jenž zahájil provoz v červenci 2005 a spojuje Sedlec se Zámky, dále P 2, otevřený v červenci 2006 a spojující
Podbabu s Podhořím, pak P 4, jenž zahájil provoz v srpnu 2008 a spojující Smetanovo nábřeží pod Hollarem s Dětským
ostrovem. Ten má na trase zastávky na Střeleckém a Slovanském ostrově. Ve stejné době byl otevřen přívoz P 5, plující od
Jiráskova mostu na Císařskou louku se zastávkami u botelu ADMIRÁL a na Výtoni a konečně přívoz P 6, otevřený v dubnu
2010. Ten spojuje cestu od nádraží Modřany s Lahovičkami. Provozovatelem těchto přívozů je společnost Z. Bergmana a jsou
na nich nasazeny její motorové čluny pro 11 cestujících. Jen pro přívoz P 5, mající nejdelší trať, zakoupil Z. Bergman starou
přívozní loď, postavenou jako parník v roce 1927 a u nás nazvanou BLANICE. Jako přívoz sloužila naposledy u Drážďan pod
jménem PILLNITZ II a pak jako výletní loď v Praze. Má kapacitu 50 osob a už moderní motor. Všechny přívozy jsou v provozu
celoročně, jen P 4 od dubna do října...
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O autorovi:
Autor této publikace ing. Miroslav Hubert se narodil v roce 1925 v malé vsi
na tehdejší československo-maďarské hranici, kde jeho otec, bývalý ruský legionář z Kutné Hory, sloužil v četnickém sboru. Bezpochyby tam na březích Dunaje se v něm probudila celoživotní láska k této řece a k lodím.
Po návratu rodiny do Čech v roce 1934, neukončeném studiu na gymnáziu
v Čáslavi a maturitě na Vyšší průmyslové škole v Kutné Hoře v roce 1945 vystudoval autor obor strojního inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze. Zde také navštěvoval přednášky ing. J. Vidmana o stavbě lodí
a o prázdninách pracoval v loděnicích v Gdaňsku. Po ukončení studií nastoupil v roce 1950 do zaměstnání v konstrukční kanceláři závodu ČKD – loděnice
v Praze – Libni, pozdějších Českých loděnic, n. p. Do tohoto období spadá i počátek jeho zájmu o lodní sporty. Po kánoi a sportovní plachetnici to bylo provozování vlastního kajutového motorového člunu. A to byl také začátek autorovy
publikační činnosti... (více v knize)

