
P O Z V Á N K A
Povodí Vltavy, státní podnik a Ředitelství vodních cest ČR

si Vás dovolují pozvat na slavnostní odhalení busty Ing. Libora Záruby-Pfeffermanna.
Vlastní akt se koná na plavební komoře Hluboká nad Vltavou, která nese od roku 2013 jeho jméno.

Bustu vytvořil akademický sochař Jan Bartoš ke 105. výročí narození a 10. výročí úmrtí tohoto
významného projektanta vodních děl.

Slavnostní akt bude zahájen dne 27. června 2014 v 10.30 hod.

Ing. Libor Záruba-Pfeffermann (*16. 6. 1909 Č. Budějovice, † 10. 8. 2004 Praha)
tvořivě navázal na stavitelské poslání a inženýrské umění svého otce
Ing. Josefa Záruby-Pfeffermanna (1869–1938). Do našich pamětí se zapsal
především jako stavební inženýr, projektant a stavitel vodních děl. Věnoval se
hlavně budování přehrad a velkých i malých vodních elektráren. Jeho osobnost
je úzce spjata se stavbou a technickým řešením dvou velkých vodních děl
Slapy a Orlík a modernizací labsko-vltavské vodní cesty. Naši „přehradářskou“
praxi pozvedl na světovou úroveň. Byl celoživotním zastáncem
a propagátorem vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. 
Začínal jako spolumajitel stavební firmy svého otce (1935–48). Po převedení
firmy na národní podnik v roce 1948 působil v oblasti vodohospodářských staveb. V letech 1948–75 byl hlavním inženýrem
v pražském Hydroprojektu, v letech 1975–1990 působil v technickém rozvoji Povodí Vltavy, následně (1990–94) v Ekotransu
Moravia, poslední aktivní léta (1994–2000) rozdělil mezi Seskupení firem Podzimek a Vodní cesty a.s. 
Jeho projekty nalezly uplatnění a vysoké ohodnocení nejen v České republice, ale i v zahraničí, např. v Německu, Norsku,
Číně, Koreji, Litvě, bývalé Jugoslávii atd. Byl držitelem patentů v oblasti vodních staveb a vodních strojů, má na svém kontě
řadu originálních řešení.
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Ing. Libor Záruba-Pfeffermann
Přemýšlel jsem dlouho, jak nadepsat stručné vzpomínání

na tohoto perfektního člověka, technika a troufnu si říci i přít-
ele. Pak jsem došel k závěru, že jméno stačí, stejně jak kdysi
stačilo napsat na obálku Tomáš Baťa – Evropa, hodit jí za
severním polárním kruhem do poštovní schránky, a dopis
došel do Zlína na stůl panu šéfovi.

Tak jsme se dočkali, již druhá plavební komora v České
republice nese jméno našeho významného občana. První
byla poslední plavební komora na dolním Labi ve Střekově,
pojmenovaná po Tomáši Garrigueovi Masarykovi v roce
1930, a druhá byla druhá plavební komora na horní Vltavě
v Hluboké nad Vltavou, tentokrát pojmenována po Liboru Zá-
rubovi, a to již v roce 2013. Ale teprve v roce 2014 se pod-
ařilo k nápisu Plavební komora Ing. Libora
Záruby-Pfeffermanna osadit i jeho bustu, a tak celý slav-
nostní akt ukončit. Byla to veliká sláva, které se účastnilo
mnoho mladých, starších i velmi starých pamětníků a obdi-
vovatelů tohoto velkého muže. Před deseti lety jsme po od-
chodu Libora tam nahoru vydali na jeho počest samostatné
číslo časopisu Vodní cesty a plavba.

První prezident Československé republiky se své plavební
komory dočkal. Libor Záruba bohužel již 10 let mezi námi
není, ale zase k uctění jeho památky zaslal zdravici sou-
časný prezident České republiky Miloš Zeman.

Před deseti lety 10.8.2004 ve 21 hod., 45 min., 59 vteřin
jsem dostal SMS zprávu:

Tatínek zemřel v 9 hodin večer tichounce a klidně.
Noemi a Martin

Všichni jsme věděli, že to musí přijít, neboť Liborovi bylo
již 95 let, ale přesto mě to zaskočilo. V hlavě mi proběhl roz-
hovor, který jsem s ním vedl dva dny předtím na jeho Cho-
líně. Když jsme s mou ženou Hanou tehdy přijeli na Slapy,
celá rodina byla v blízkosti Libora a říkala, že nemá cenu,
abych k němu chodil, že již nic nevnímá a nekomunikuje.
Chtěl jsem ho přesto naposled vidět. Zůstal jsem u jeho po-
stele víc jak 10 minut. Byl úžasný. Pravil, že by se chtěl dožít
dokončení splavnění horní Vltavy a že věří, že bude dokon-
čen průplav Dunaj-Odra-Labe. Mezi řečí mne vždycky
šťouchl prstíčkem a řekl: „Ty to nevzdáš, viď?“ S touto jeho
důvěrou žiji a jeho přání plním. Nedlouho před touto událostí
jsme navštívili Libora v jeho bytě. Přišel nám sám otevřít, opí-
raje se o posuvný vozík, a žena Hana mu řekla:  „Pane inže-
nýre, vy jste úplnej frajer.“ Slyšela to jeho žena Liduška, které
říkal Liška, a s úsměvem pravila: „Paní Podzimková, tak vám
řeknu, že frajera si představuji úplně jinak.“ Pak jsme spolu
strávili dlouhou dobu v přátelském povídání. Přišla i Liborova
dcera Olina. Bylo to strašně fajn setkání.

Libor Záruba přednáší pro hejtmany, starosty a občany o
důležitosti VD Slapy a VD Orlík.

Při katastrofální povodni na Vltavě v roce 2002 jsem zajel
za Liborem na Cholín a viděl jsem, že je trochu nervózní.
Jeho děti se divily, a tak jim Libor řekl: „Egil ví, proč.“
Opravdu jsem chápal, jak Libor prožívá poprvé v životě, jak
přes jeho přelévanou elektrárnu na Slapech protéká stoletá
voda. Jeho projekt zafungoval na 100 %. Přelévaná plocha,
navržená jako bezpodtlaková, přesně splnila svou funkci. Do
Slapské elektrárny, jako jediné na Vltavské kaskádě, vůbec
neteklo. Strašně jsem to Liborovi přál. Krátce nato jsme do-

Život není takový – je úplně jiný (54)

Ing. Josef Podzimek

V technice neexistují slova
„nejde to“.
Buď je to dobré, nebo hloupé a drahé,
ale jde to.

Libor Záruba



Technický triumf 
inženýra Libora Záruby-
-Pfeffermanna...

... a jeho nesplněný sen
Lodní zdvihadlo na VD Slapy

Přelévaná vodní elektrárna na VD
Slapy byla v plném bezporuchovém 
provozu po celou dobu katastrofální
povodně na Vltavě v roce 2002.

Foto: Jan Marsín, Zbyněk Rampáček, Vladimír Říha
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končovali stavbu nové věže do věže Jindřišské v Praze. Ta
byla mělce založena, a když jsme odkopali základy, tak jsem
opravdu znervózněl, aby se věž nenaklonila. Zajel jsem proto
k Liborovi, podělit se o své pochyby a očekával jsem morální
podporu. Jaký byl můj údiv, když Libor řekl: „I velká věc se
může převrhnout.“ „Libore, vždycky jsi mě učil, že v technice
všechno jde, a nyní mě strašíš.“ „Já neříkám, že se převrhne,
ale že se to může převrhnout.“ Odjel jsem od svého tech-
nického vzoru pěkně vyděšený. Vše dobře dopadlo, a tak jde
jenom o vzpomínku.

Ovšem před krátkým pobytem v nemocnici Libor stále do-
cházel mezi nás do firmy P&S a.s. Celé roky, které u nás pra-
coval i přes vysoký věk, nám měl co předávat. Mohu
konstatovat, že každá jeho návštěva byla pro celý náš kolek-
tiv odborným přínosem a povzbuzením. Na oslavu jeho de-
vadesátých narozenin jsme Liborovi vypravili dvě restaurační
lodě na Vltavě v Praze. Přišlo víc jak 300 gratulantů a Libor
za plavby skákal z jedné lodě na druhou. Přítomna byla i Li-

borova žena Liduška, a věřím, že Libor byl šťastný. Jeho vi-
talita a úsměv všechny nesmírně obohatily.

Když se blížily Liborovy devadesátiny, řekl jsem, že bych
k této jeho události chtěl vydat samostatné číslo časopisu
Vodní cesty a plavba. Libor zavrtěl zamítavě hlavou. Avšak
za týden přišel a řekl mi: „Víš, Egile, já jsem o tom zvlá-
štním čísle přemýšlel a došel jsem k závěru, že si to vlastně
zasloužím, a tak souhlasím.“ Byl jsem nadšen. Libor sepsal
svoje paměti, namaloval od ruky v axonometrii i betonový
plovoucí uzávěr obtokového tunelu ve Slapech a vše mi za
týden přinesl. Vyšlo úžasné číslo, které si každý může na
našem internetu přečíst. Libor mě také vodil po Praze, aby
mi ukázal všechny stavby, které projektoval či stavěl jeho
otec Josef Pfeffermann. 

Libor u mne v Povodí Vltavy, Ekotrans Moravia a.s. a P&S
a.s. pracoval víc jak čtvrt století. Dodával nám všem energii
a předával své zkušenosti. Když jsme začínali v roce 1993
v P&S, tak jsme získali zakázku pro VD Gabčíkovo. Šlo o nej-
větší podpírané klapky, které kdy byly vyrobeny a které do-
dnes slouží jako havarijní vrata v horním ohlaví obou
plavebních komor.

Byla to úžasná technická a výrobní výzva. Mělo to však
jeden háček. Strojírny Podzimek byly ještě státním podnikem
a já sám jsem znejistěl, zda to dokážeme. Libor jako vždy
nezklamal. Okamžitě s doc. Františkem Čihákem z Fakulty
stavební ČVUT a s Josefem Raudenským z ČKD Blansko
se mnou zajeli do Třeště, prohlédli si budoucí strojírny a roz-
hodli, že do toho jdeme. Jak prosté. Vlastní dopravu i montáž
na VD Gabčíkovo zajišťovaly již restituované a nově zalo-
žené Strojírny Podzimek podle projektu nově založené pro-
jekční organizace Vodní cesty a.s., kde byl krátce i Libor
akcionářem. Vše probíhalo pod dohledem Libora Záruby. V té
době byly Strojírny vlastně opravářské dílny pro Štěrkovny
a pískovny s.p. Brno, a o konstrukcích vodohospodářských
staveb nikdy neslyšely. Proto se Ing. Martin Podzimek po-
koušel již novému řediteli strojíren Ing. Jiřímu Kotrbovi vy-
světlovat, co je to plavební komora a jak funguje. Dodnes si
pamatuji, jak pan ředitel naslouchal a pak lakonicky konsta-
toval: „Nic mi už nevysvětlujte, dejte mi výkresy a my ty
klapky vyrobíme.

Libor ve svých 80 až 90 letech denně chodil do práce a za-
jímal se o všechny zakázky Seskupení firem Podzimek. Vý-
počty vznikaly na jeho posledním logaritmickém pravítku
a výkresy pak na naší předpotopní izisce (pro mladší čtenáře
– velké rýsovací prkno, na které se vše projektovalo ručně).

Zajímavý byl i přístup Libora k návrhu a výrobě turbín pro
malé vodní elektrárny do Litvy. Naši výborní loďaři Milan
Bryscejn a Josef Vaverka se trochu nad touto zakázkou trá-
pili. Libor je však s úsměvem přesvědčil, že je umějí na-
vrhnout i vyrobit. „Copak nevíte, co to je, jak se vyrábí a jak
pracuje lodní šroub?“ „No to víme, ale turbínu jsme nikdy ne-
dělali.“ „Tak vidíte, že umíte – vždyť turbína je vlastně lodní
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šroub, který se točí obráceně.“ Chlapci pochopili, a tak jsme
dodali 12 turbín pro 8 malých vodních elektráren do Litvy.
Dokonce provoz jedné vodní elektrárny Skuodas slavnostně
zahájil i litevský prezident Valdas Adamkus.

Jednou v neděli jsme přijeli na návštěvu k Zárubům na
Cholín na Vltavě. Seděli jsme s paní Liduškou Zárubovou
a čekali na Libora, až se vrátí z projížďky na plachetnici po
Slapské přehradní nádrži. Po chvíli přišel osmdesátník Libor
a jenom zářil: „Já vám řeknu, když z tý plachetnice skáču do
vody, tak si připadám jako lachtan.“ Jeho žena Liška po jeho
boku již na leccos zvyklá, pouze pronesla: „Bóro, žiji s Tebou
již dost dlouho, abych věděla, že lachtan nejsi.“

Libor pracoval s námi na aktuálních zakázkách, ale nikdy
nepřestal, jen tak mimochodem, pracovat na svých technic-
kých láskách. Do těch jistě patřilo dokončení lodních zdvi-
hadel na VD Slapy a VD Orlík, které se mu podařilo při
výstavbě těchto energetických vodních děl vyprojektovat
a částečně realizovat, ale nikdy ne dokončit. Byl stavebně
vybudován spodní obtokový tunel a malá vyrovnávací pla-
vební komora v horní vodě VD Slapy a stavebně dokončena
pojezdová dráha pro šikmé lodní zdvihadlo na VD Orlík. Sám
jsem asistoval při realizaci příkazu z ÚV KSČ, abychom vý-
stavbu lodní železnice na Orlíku okamžitě zastavili. Považuji
téměř za hrdinský čin, že proti stranickému příkazu jsme
ještě přes noc dobetonovali dráhu, aby z ní netrčela ocelová
výztuž, a druhý den narychlo osadili ocelové kolejnice. Ná-
sledně jsme dali do šrotu veškeré technologické dodávky pro
strojovnu výtahu a vyhráli tak soutěž ve sběru ocelového
šrotu. Libor pak léta sám pracoval na návrzích pro dokončení
obou lodních zdvihadel. Na Slapech však vždy ctil princip
svislého zdvihadla či plavební komory. Vynalézal objemové
čerpadlo pro rychlejší plnění plavební komory (jeho model
mi dodnes visí doma na zdi mé pracovny) nebo tlačené ře-
tězy pro pohon žlabu slapského zdvihadla. Nikdy však ne-
přistoupil k řešení šikmého lodního zdvihadla na VD Slapy.
Model žlabu lodního zdvihadla pro VD Orlík mi ukazoval
doma ještě ve svých 92 letech.

Sám si modely vyráběl a pokoušel se s nimi přesvědčit
mocné o jejich funkčnosti a nutnosti jejich dokončení. Ale

marně. Na velké přednášce na Slapech přesvědčoval ob-
čany i současné významné politiky, jako tehdejší hejtmany
Ing. Bendla a Dr. Zahradníka. Vše marné, ale jak jsem slibo-

val u jeho smrtelné postele, jeho žáci to nevzdávají. V hlavě
měl stále i ohromnou plachtu ve tvaru obřího padáku, kterou
chtěl umístit do vody před přehrady Orlík a Slapy, aby zajistil
teplou vodu pro koupání ve Vltavě v Praze. Princip byl jedno-
duchý. Plachta by zabránila vtékání spodní studené vody do
vtoků turbín u dna nádrže a přes turbíny by pak proudila te-
plejší voda od hladiny nádrže, která by přepadala přes horní
hranu ponořené plachty. Libor vše spočítal a přivezl i vzorek
tkaniny, který jsme dokonce vlepili do uveřejněného článku
Libora Záruby pod názvem Regulace teplé vody na Vltavské
kaskádě, který vyšel v časopisu Povodí Vltavy č. 1/1978. Rea-
lizace narazila na nechuť Povodí Vltavy zabývat se složitým
provozem tohoto zařízení při průchodu velkých vod.

Technické i nostalgické propojení pracovníků bývalého vo-
dohospodářského a technického rozvoje Povodí Vltavy s pra-
covníky Vodních cest a.s. a pracovníky P&S a.s. bylo a je
dlouhodobé. Bylo milé, když kolegyně Miluše Andresová
každoročně organizovala „Setkání po letech“, kterých se zú-
častňoval i Libor a všechny nás udivoval svou vitalitou. Pří-
kladem může být „setkání“, které se uskutečnilo 6. 11. 1999
v Penzionu Paseky. To bylo Liborovi právě 90 let.  Podívejte
se na fotky té party. 
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Mimořádné období pro náš manšaft bylo období kolem
roku 1994, kdy celý bývalý technický rozvoj Povodí Vltavy
odcházel z akciové společnosti Ekotrans Moravia do Sesku-
pení firem Podzimek. Na krátkou dobu totiž Libor Záruba ve
svých 85 letech odešel rozjet výrobu technologií pro malé
vodní elektrárny do nově vzniklého podniku v Karlových Va-
rech. Ale za krátkou dobu se opět k nám vrátil.

V akciové společnosti Ekotrans Moravia, která byla v roce
1989 založena pro propagaci a postupnou výstavbu vodní
cesty Dunaj-Odra-Labe, jsme s Liborem pracovali asi pět let.
Původní ředitelství bylo v Brně, následně přesídlilo do Zlína,
a současně jsme vybudovali dislokované pracoviště v nově
nastavené budově v holešovickém přístavu v Praze. Zde in-
tenzivně pracoval Ing. Libor Záruba v kolektivu technického
oddělení, které řídil Ing. Petr Forman. Byli zde vynikající in-
ženýři a technici. 

Přínos Libora Záruby pro dotváření technického řešení
vodní cesty Dunaj-Odra-Labe byl obrovský. Vždyť nové ře-
šení, vyprojektované na prknech a počítačích Ekotrans Mo-
ravia a.s. v letech 1990 –1992, plně navazovalo na Generel
průplavu Dunaj-Odra-Labe, který vznikl v roce 1967–1968,
a to právě pod vedením hlavního inženýra Hydroprojektu
Praha Ing. Libora Záruby. Byl vždy velkým propagátorem to-
hoto nejvýznamnějšího projektu pro naši zemi. Byla to doba
velkých myšlenek, nadějí, ale také proher v oblasti rozvoje
vodních cest. Libor přímo ožil a jednou po velké poradě mi
řekl: „To je jako zamlada. Když se tatínek vracel z parlamentu
a maminka se ho ptala, jaké to bylo,  tatínek odpovídal:
Krásné, jako v hospodě. Kdo měl hubu, tak přes ní dostal.“

Poslední léta v technickém rozvoji Povodí Vltavy (1980 –
1990) pracoval Ing. Libor Záruba jako hlavní inženýr. Stalo se
to, když z této funkce odešel jeho syn Ing. Josef Záruba. Sna-
žil jsem se Pepíka u nás udržet, neboť jsem uznával – a uzná-
vám dosud – jeho mimořádnou technickou erudici. Odjel jsem
proto se svou ženou Hanou za Liborem a Liduškou na Slapy,
abychom situaci spolu řešili a pokud možno urovnali. Druhý
den jsem měl na stole písemnou výpověď od Pepíka, kde
bylo jako důvod uvedeno, že jsem v neděli jednal o něm bez
něj s cizími lidmi. Ti cizí lidé byl jeho otec a matka. Byla to
největší technická ztráta, kterou jsem kdy ve svém kolektivu
zažil. Funkci hlavního inženýra převzal Ing. Libor Záruba a na
plné obrátky se nastartovali čtyři mladí inženýři – Petr For-
man, Jan Nárovec, Mirek Liška a posléze Mirek Němec. Ka-
ravana šla dál, a tak jizva se po odchodu Pepíka Záruby
zacelovala sice pomalu, ale jistě. Libor všechny své myšlenky
a později patenty vždy pečlivě a v přesném měřítku kreslil do
sešitků velikosti A4, kterých měl za svůj život nepočítaně. Byl
jsem poctěn, když mi je Libor jednou půjčil. Tehdy jsem si po-
prvé uvědomil, jak náčrtky Libora Záruby jsou podobné ná-
črtkům Leonarda da Vinciho.

V roce 1987 na mé padesáté narozeniny, které jsem slavil
na lodi, přišel také Libor a všem přítomným vysvětloval
funkci „Balené studánky“, kterou jsem dostal od útvaru tech-
nického rozvoje Povodí Vltavy.

Když bylo Liborovi Zárubovi 65 let, odešel z Hydropojektu
Praha se slovy: „Chtěl bych ještě nějaký čas pracovat na
progresivních technických řešeních ve vodním hospodář-
ství, ale moderní technika se nám poslední dobou nějak vy-
hýbá, a tak za ní jdu do technického rozvoje Povodí Vltavy.“
Tak začala Liborova další pouť progresivního a stále mla-
dého penzisty, která trvala dalších 25 let.

Vrátím-li se zpět do doby, kdy byl ještě Libor v Hydropro-
jektu, pak mi vyvstanou dvě období vzájemné spolupráce.
Obdiv k němu začal, když jsem ho poznal ještě na studiích
jako otce mého spolužáka Pepíka Záruby. To jsem byl již že-
natý a se svou ženou Hanou jsme jednou byli v Zárubově
rodném sídle na Cholíně, kam nás pozvali na oběd. Handa
dodnes vypráví, jaký to byl zážitek, když na stůl pro rodiče
a pět dětí přinesla paní Zárubová jedno kuře a hromadu
brambor. Všichni se způsobně najedli a poděkovali. Takovou
disciplínu, skromnost a dobrou pohodu jsme dosud neviděli.
Pak jsem občas Libora navštívil v Hydroprojektu a nasával
jsem jeho životní a odborný optimismus. Vyznávám se, že
téměř všechno, co je ve mně jako ve stavebním inženýrovi
pozitivního, moje názory i postupy při projektování, prosa-
zování, realizaci i provozování, nesou pečeť Libora. Tvrdím
směle, že to byl poslední stavební inženýr, kterého jsem
znal a který měl schopnosti starých stavitelů pyramid, uni-
verzální vynálezectví Leonarda da Vinciho a intuici Gustava
Eiffela a dalších velkých stavitelů minulých věků. Byl to in-
ženýr, který nikdy nepotřeboval počítače a ostatní techniku
moderní doby, aby vyprojektoval přehradu, aby navrhl nový
stroj, aby odhadl, jak má být tlustý trám, aniž by ho počítal,
a který se nebál riskovat až za hranice své osobní bezpeč-
nosti. Liborovi děkuji za sebe i za všechny mladší, kterým
léta nezištně a laskavě předával své přirozené i léty nabyté
technické znalosti.

Ještě v Hydroprojektu Libor navrhl pro manipulační pole
jezu v Libčicích betonovou klapku podpíranou soustavou
pryžových vaků. Bylo nutno přesvědčit Rubenu Náchod, že
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dovede takové vaky vyrobit. S Liborem jsme odletěli do
Zlína ke generálnímu řediteli gumárenských závodů, kde se
na nás vrhla celá tlupa odborníků, kteří přesvědčovali nás
a hlavně své nadřízené, že vak, kterým by se podpírala je-
zová klapka, vyrobit nejde. Když jsme už prohrávali, vytáhl
Libor taková dvě prkénka spojená pantem a uprostřed byl
igelitový pytlík. Nasadil brčko do dírky v horním prkénku
a foukl. Pytlík se nafoukl, prkénka se rozevřela a ředitel
ukončil poradu slovy: „Vidíte soudruzi, že to jde, tak pra-
cujte.“ Zkušební vak byl vyroben, fungoval, ale následně se
zjistilo, že je to přeci jen slepá ulička. Betonovou klapku
jsme nahradili ocelovou, soustavu pružných vaků telesko-
pickými a následně dvoučinnými hydraulickými válci. Tak
vznikla konstrukce jezových klapek podpíraných hydraulic-
kými válci, která pak byla typizována a rozšířila se po celé
labsko-vltavské vodní cestě. V poslední době se tento pri-
ncip uplatnil i pro jez na horní Vltavě v Českém Vrbném.

V „klapkovém“ období jsem zažil i Liborovu iniciativu
a houževnatost při návrhu a výrobě prototypu betonového
nákladního člunu. Osobně ho vlastníma rukama realizoval
ve štěchovickém přístavu. Všichni ho zrazovali, ale Libor ne-
povolil. Když člun vyplul ze Štěchovic ku Praze, tak jeho po-
sádka narazila u Vranské přehrady na těžký kamenný
břehový zához a loď prorazili. Libor přesto neztratil svůj op-
timismus, když konstatoval: „Beztak to splnilo svůj účel – lo-
děnice ve strachu z konkurence snížily podstatně cenu
člunů ocelových.“ Takový byl Libor. l proto Plavba a vodní
cesty o.p.s. od roku 2005 každé dva roky uděluje cenu Li-
bora Záruby za mimořádné zásluhy pro rozvoj vodních cest

a plavby v České republice. Ocenění  dostanou peněžitou
odměnu a kopii ručně vyřezané dřevěné sošky vodníka, kte-
rou osobně vyřezal Libor Záruba a věnoval mi ji k 60. naro-
zeninám s podpisem a svým vyznáním: 

„Sem starej vetchej dědek, vyrost sem a zestárl tady na
břehu Vltavy, ale pořád ještě koukám, co se kolem patlá.“

Libore, teď se budeš koukat z výšin na svou bustu na Tvé
plavební komoře na Hluboké na Tvé Vltavě, a budeš se
dívat, jak tu horní Vltavu a souběžně vodní koridor Dunaj-
Odra-Labe dopatláme.

Tvůj Egil


