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Dovolená v jižních Čechách má nový rozměr. Dokončením plavební komory 
v Hněvkovicích se turistům od tohoto roku otevírá skoro sto kilometrový splav-
něný úsek pro zcela odlišný způsob cestování a trávení volného času přímo na 
hladině řeky Vltavy i v jejím přilehlém okolí. Cyklostezky, historické památky, 
naučné stezky, vodní sporty, kulturní akce a krásná příroda uspokojí všechny 
návštěvníky, kteří se rozhodnou pro jiný, aktivní způsob dovolené v jižních 
Čechách. Vltava má co nabídnout. Přesvědčit se o tom ale musíte sami. 

duben 2017
Časopis turistické oblasti Vltava Resort

Kde teče Vltava a plují lodě,

tam je Vltava Resort.

Z Budějovic

    až na Orlík



Máme před sebou další plavební sezónu. Letošní rok vní-
mám jako výjimečný a přelomový, co se rekreační plavby 
a života kolem Vltavy týká. Velmi se těším na otevření 

nové plavební komory a první průplav z Hněvkovic do 
Týna. Přípravy na splavnění jsem vzala zodpovědně a na 
jaře si budu dělat průkaz Vůdce malého plavidla, abych si 
Vltavu mohla projet z Budějovic až na Orlík a možná i dál 
– rovnou do Hamburku.
Vltava není jen o lodích, je také plná vodního sportu, ke 
kterému mají jižní Čechy blízko. Letošní rok také startuje 
Český pohár Stand Up Paddleboardingu (to je to české 
surfování bez vln a s pádlem v ruce) a u toho rozhodně 
Vltava Resort nebude chybět. Závody jsou pro všechny. 
Vyzkoušet si je můžete jak v Budějcích na SUP Startu, tak 
v Týně na Vltavotýnských vodáckých slavnostech. 
Můj diář na letošní sezónu už je skoro plný. Vřele vám 
doporučuji prohlédnout si náš kalendář akcí a tipů na 
dovolenou na webu vltavaresort.cz a začít také plánovat.
Máte to doma, levně a je to SUPer!

Lucie Fialová, ředitelka IN REGIO, o. p. s.

2 www.vltavaresort.cz

Ve stejný den 20. května se otevírá plavební komora na jezu 
v Hněvkovicích. Dokončením této vodní stavby tak padne 
poslední překážka ve splavnění vltavské vodní cesty a lodě 
se budou moci plavit z Českých Budějovic až na Orlickou 
přehradu. Menší lodě po překonání zdvihadla na Orlické 
a Slapské přehradě doplují až do Hamburku. 

Nabitá sezóna 2017

Sezóna začíná 20. května na Vltava Open       www.vltavaopen.cz

ř. km 208,950

- otevírá plavební komoru 

   jez Hněvkovice



Jméno: Záviš

Kapacita: 12 osob
Kotviště: Hluboká nad Vltavou
Trasa: Hluboká nad Vltavou - 
Baba a zpět
Něco navíc: Kačátko, jak jí dříve 
říkali, sloužila jako mladá bárka 
u Státní plavební správy.

Jméno: Regent

Kapacita: 12 osob
Kotviště: Týn nad Vltavou, pří-
staviště pod kostelem
Trasa: Týn nad Vltavou - Kořen-
sko - Koloděje nad Lužnicí - Týn 
nad Vltavou
Něco navíc: Regent je původně tažný remorkér, konstruovaný 
k prorážení ledu. Působil na Labi. 

Jméno: Koloděj

Kapacita: 12 osob
Kotviště: Týn nad Vltavou, pří-
staviště pod kostelem
Trasa: Týn nad Vltavou – zámek 
Mítrowicz v Kolodějích nad 
Lužnicích – Týn nad Vltavou
Něco navíc: Koloděj si svá mladá léta odsloužil jako přívozní 
prám v Praze na Podbabě

Aby toho nebylo málo, do vlastních služeb si můžete najmout:

Dvojčata: Charlotte a Adele

Kapacita: 8 osob
Kotviště: Hluboká nad Vltavou
Něco navíc: rodinná dovolená, 
oslava s přáteli, grilování a život 
na řece.

Zájemcům o soukromé plavby budou k dis-
pozici i tři malé motorové čluny kotvící 
v Českém Vrbném. Posádku lodi mohou 
tvořit až čtyři dospělí.

Pokud chystáte fi remní večírek, oslavu narozenin, nebo roz-
lučku se svobodou, můžete využít služeb Vojtěcha Lanny juni-
ora. Juniora si můžete pronajmout i s kapitánem, takže volné 
plavbě nestojí nic v cestě.

Plavební řád lodí a podrobné informace naleznete na www.vltavaresort.cz 3

Vody řeky Vltavy bude letos brázdit hned několik lodí. Každá 
má své specifi cké kouzlo i trasu. Představujeme vám fl otilu, 
která je zde pro zájemce o plavbu připravena na sezonu 2017. 
Flotilu, díky které budete moci nahlédnout na svět očima kapi-
tánů lodí a pozorovat svět z jiné perspektivy. 

Jméno: Malše

Kapacita: 90 osob
Kotviště: Hluboká nad Vltavou
Trasa: Hluboká nad Vltavou 
- Purkarec - Hluboká nad 
Vltavou
Popis lodě: nově zrekonstruo-
vaná loď se sluneční palubou a sociálním zařízením
Něco navíc: Každý pátek bude loď jezdit i na lince České Budě-
jovice - Hluboká nad Vltavou. Na této pravidelné lince loď 
popluje za doprovodu živé swingové kapely.

Jméno: Vojtěch Lanna

Kapacita: 85 osob
Kotviště: České Budějovice
Trasa: České Budějovice - Hlu-
boká nad Vltavou - České 
Budějovice
Popis lodě: maďarská loď se 
dvěma motory, sluneční palubou a sociálním zařízením
Něco navíc: Vojtěch je vybavený pivním barem

Jméno: Vojtěch Lanna junior

Kapacita: 12 osob
Kotviště: České Vrbné
Trasa: České Vrbné - České 
Budějovice - České Vrbné - Hlu-
boká nad Vltavou - Karlův hrá-
dek  - Purkarec a zpět
Popis lodi: desetimetrová loď vyrobená na zakázku. Loď lze 
v případě nepřízně počasí zastřešit a vytápět. 
Něco navíc: plavby se nesou v historické amtosféře a odkazují 
na dobu, ve které žil Vojtěch Lanna.

Jméno: Altona

Kapacita: 12 osob
Kotviště: Hluboká nad Vltavou
Trasa: Hluboká nad Vltavou 
- České Budějovice - Hluboká 
nad Vltavou
Popis lodě: Altona je nostalgická 
bárka upravená na české poměry
Něco navíc: Stará “Hamburská barkasa” vyrobena v Německu. 
I přes její věk je vybavena sociálním zařízením. 

Jihočeská fl otila v hlavních rolích



Zažijte řeku s výhodami

4 Vltava Card

ČERPEJTE VÝHODY S VLTAVA CARD
Chystáte se na výlet či dovolenou? Připravili jsme si pro vás na další sezónu 
výhody s elektronickou kartou Vltava Card. Stačí si ji zdarma stáhnout do 
vašeho mobilu a při placení ukázat slevový kód. 
/ www.vltavaresort.cz /

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
1  Lodní doprava Českobudějovická plavební

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
2  Pronájem hausbótů Lodě Hluboká: láhev vína zdarma

PURKAREC
3  Relax hotel Pelikán: sleva 10%

 na ubytování
4  Penzion U Anděla
5  Informační centrum JETE:

 vstup zdarma

TÝN NAD VLTAVOU
6  Ubytování farma Dvůr Čihovice: dárkový balíček 

farmářských produktů
7  Městská letní plovárna: sleva 10% na vstupném 
8  Vyhlídková plavba Jihočeská plavební: 1+1 dětský 

palubní lístek zdarma
9  Městské muzeum Týn nad Vltavou: 2+1 vstupenka 

zdarma
10  Představení na otáčivém hledišti divadelní společnost 

Vltavan
11  Sportovní hala Týn nad Vltavou: sleva 10% na pronájem 

sportovišť
12  Přírodovědné muzeum Semenec: Sleva 20% 

na vstupném
13  Jihočeské zemědělské 

muzeum: 2+1 vstupenka 
zdarma

14  Zámek Mitrowicz: sleva 
10% na vstupném

Bechy
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Slevová karta 5

VODA JE ŽIVÁ
Je známý mezi piloty, potápěči, 
parašutisty i lidmi kolem vody. 
Břetislav Brodský, na první pohled 
obyčejný zámečník v letech, sko-
čil s padákem z horkovzdušeného 
balonu i z rogala. Ze svého člunu 
pravidelně zajišťuje para závody 
na vodní nádrži Sloup v severních 
Čechách, při kterých parašutisté 
dopadají na plovoucí ponton na hla-
dině řeky: „Pouštím lidi do náletu, 

když je všechno v pořádku. A kdyby se něco stalo, tak bych tam pro ně zajel“, stručně popisuje 
činnost. Dva měsíce se plavil v Karibiku, Antilách, na Trinidadu, ale jeho srdeční záležitostí 
je Vltava. Před časem si pořídil starší sedmi metrovou loď Sasanka, na které se chystá i se 
svojí ženou doplout do Hamburku. Zimu strávil v dílně, kde na Sasance pracoval, aby loď 
cestu bez problémů zvládla. Jaká bude jejich první plavba? „No nejdřív bude samozřejmě 
plavba na Hněvkovickou přehradu, protože se musím s lodí pořádně seznámit. Takže celá 
sobota a neděle bude o tom, jak odrazit od mola, jak přirazit. Jak přirazit přídí, zádí, bokem 

a musím naučit manželku, aby kmitala 
s fenderama. Nemůžu s lodí do proudu 
řeky, když ji nemám přesně v ruce.“
Splavnění Vltavy nabízí nový způsob trá-
vení volného času. „Voda je živá,“ jak 
říká Břetislav Brodský. „Je to kouzelné. 
Když jedete na lodi, tak pozorujete, jak se 
mění její charakter. Projíždíte vesnicemi, 
městysy. Sledujete život ve vodě i kolem ní. 
Je to dobrodružné. Ale je třeba se o řeku sta-
rat,“ uzavírá.

VODA JE ŽIVÁ

Břetislav Brodský

Lodí až do Hamburku...

hyně
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Zažij Vltavu výhodněji 

s elektronickou slevovou 

kartou Vltava Card. 

Stáhněte si ji zdarma 

s mobilní aplikací

 Vltava Resort. 

#vltavaresort, vltavaresort.cz



STAROSLAVNÉ ŘEMESLO VORAŘSKÉ
Vltava byla se svými důležitými přítoky – Malší, Lužnicí, Otavou, Berounkou 
a Sázavou – pro voroplavbu přímo předurčena, neboť všechny řeky proudí 
z bohatě zalesněných oblastí a spojené v řečišti Vltavy jejich vody tečou až do 
hlavního města Prahy a dále do hustě zalidněného Polabí (zkušenosti vltavských 
plavců občas sahaly až k Hamburku). Podél Vltavy vznikaly celé plavecké obce 
– Vyšší Brod, Poněšice, Purkarec, Jaroslavice, Týn nad Vltavou, Hladná, Štěcho-
vice, Davle a samozřejmě pražské Podskalí.  
Označovat plavení dřeva za řemeslo se může zdát nadnesené jen na první pohled. 
Dokud si neuvědomíme, jak obrovská zkušenost a zručnost s ním byla spojena. 
V prvé řadě museli plavci umět pracovat se dřevem, protože vory si vázali sami 
od jednotlivých tabulí až po dlouhé prameny, které obvykle mívaly 120 až 130 
metrů při šířce 4 až 5 metrů. Na menších řekách bývaly užší a kratší. Velkou 
dovednost vyžadovala samotná plavba, která obnášela nebezpečí úrazů i utopení. 
Až do zániku voroplavby představovaly nejnebezpečnější místo na Vltavě 12 
kilometrů dlouhé Svatojánské proudy v místě dnešní Štěchovické vodní nádrže. 
„[Do proudů] vždy lidé vjížděli se strachem a s křižováním, až nám nováčkům 
bývalo z toho úzko,“ vzpomínal purkarecký plavec František Vondrášek.
Vorařská sezona začínala na jaře, po odtátí ledů, a pokračovala na podzim – v létě 
plavbu obvykle znemožňoval nízký stav vody. Vorový pramen ovládala většinou 
parta o osmi lidech včetně dvou „vrátných“, což byli nejzkušenější plavci, kteří 
zároveň fungovali jako předáci. Plavecký den trval 14 až 16 hodin, tzv. „ráz“, čili 
jedna plavba z jižních Čech do Prahy podle stavu vody několik dní, obvykle do 
týdne. Stávalo se však, že při náhlém poklesu hladiny vory uvízly i na několik 
desítek dní na jednom místě. Vorařská parta obvykle absolvovala i přes 30 rázů 
za rok. Do roku 1871, kdy byla dostavěna železnice z Prahy do Veselí nad Lužnicí, 
chodívali plavci po doplutí domů pěšky. 
Z toho všeho je zřejmé, že vorařské řemeslo bylo tvrdé a náročné, navíc nijak 
dobře placené. Zároveň však plavba měla i své kouzlo, čehož využívali turisté. 
Plavci totiž na své vory brali cestující běžně, bývala to příležitost, jak si přivydělat 
nebo udělat dobrý skutek. „Ještě za první republiky po první světové válce jezdili 
s námi do Prahy hokynáři a hokynářky z okolí Zlákovic a Kamýka, kteří vozili do pražské tržnice různé tehdy po válce hledané 
potraviny, drůbež, vejce, máslo, kůzlata atd. ve velkých nůších a koších,“ popisuje František Vondrášek z Purkarce.

Z HISTORIE VOROPLAVBY
Plavení dřeva ve formě vorových pramenů je doloženo již ve 12. století, poz-
dější rozkvět voroplavby dokládá privilegium krále Jana Lucemburského 
z roku 1316 a zejména nařízení císaře Karla IV. z roku 1366, jež regulovalo 
velikost jezových propustí, aby vyhovovaly plavení dřeva, a také poplatky 
a cla, jež se za dříví mělo vybírat. Podrobnější informace o voroplavbě 
pocházejí ze 16. století v souvislosti s rozvojem obchodu a navazující zvý-
šenou spotřebou dřeva. Kvůli říční plavbě císař Ferdinand I. v roce 1547 
nařídil úpravy koryta Vltavy. Péči vyžadovaly i břehy s potahovými stez-
kami, jimiž se proti proudu tahaly šífy, dřevěné nákladní lodě. 
S centralizací státu a posilováním moci státních úřadů přicházely nové 
regulace. V roce 1722 byl vydán Marií Terezií Patent o vodním mýtu 
s tarifem a v roce 1777 Navigační patent. Těmito patenty byl dán z práv-

ního a technického hlediska základ k systematické regulaci českých řek. Od roku 1838 většina úprav a staveb na vodních tocích 
byla spojena se jménem a fi rmou Vojtěch Lanna z Českých Budějovic. Od konce 19. století musel mít „vrátný“, vedoucí vorového 
pramene, úřední kvalifi kaci – do té doby si vrátného určovali sami plavci z těch nejzkušenějších, nebo podnikatelé, kteří jim svě-
řovali své dřevo k přepravě.
Ve 20. století začala voroplavba upadat, velkou ránu jí zasadila I. světová válka, neboť řada plavců padla na frontě. Dle sčítání 
obyvatel v roce 1910 se v Purkarci věnovalo voroplavbě 67 mužů, v roce 1921 již jen 19. S výstavbou přehrad voroplavba prakticky 
ustala, od roku 1948 se plavilo už jen příležitostně hlavně dříví na stavbu přehrad. Vůbec poslední vor (pomineme-li pozdější 
rekonstrukce) plul po Vltavě v roce 1960.
ZDROJE: 
VONDRÁŠEK, František, BLÜML, Josef, ed. Vorařská kronika Františka Vondráška z Purkarce. Týn nad Vltavou: MCKV, 2012.
VELKOVÁ, Radka a Jiří FRÖHLICH. Lidé od vody: plavecké historky z Vltavy a Otavy. 2. vydání. Písek: J & M, 2015.
ŠÍLENÝ, Václav, Rudolf KOSTELECKÝ a Miroslav HUBERT. Stavba dřevěných nákladních lodí v loděnici Jan Šílený v Týně nad Vltavou. Týn nad Vltavou: 
MCKV, 2013.
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VLTAVAN PURKAREC SLAVÍ 115. VÝROČÍ
Vorařský spolek Vltavan v Purkarci byl založen 
15. srpna 1902, dnes je součástí celorepubli-
kového sdružení spolu s Vltavanem Podskalí 
(založen jako první v roce 1871) a dalšími histo-
rickými pobočkami v Davli (zal. 1897) a ve Ště-
chovicích (zal. 1898). Plavecké spolky byly pod-
půrné organizace, které se snažily pro své členy 
vyjednat lepší pracovní podmínky při náročné 
plavecké práci. Zároveň z jejich zdrojů podporo-
vány rodiny nemocných či zraněných plavců. 
 V Purkarci plaveckou minulost připomíná Síň 
tradic jihočeské voroplavby, založená již v roce 
1977. Muzeum obsahuje sbírku originálních 
předmětů, listin a informačních tematických 
panelů. Jeho součástí je i replika voru. Veřejnosti 
je přístupné od dubna do října každý den, větší 
skupiny je vhodnější objednat dopředu. Další 
informace www.vltavan-purkarec.cz.
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ZAŽIJ VLTAVU
Kalendář akcí na Vltavě 2017

8.-9. DUBEN

SUP Start  České Vrbné
1. závod Českého poháru ve stand-up paddleboardingu a také 1. nominační závod 
na ISA World Championship SUP. Závodu se může účastnit i široká veřejnost. Pořádá Bude Sport.

20. KVĚTNA  

Vltava OPEN Týn nad Vltavou, Hněvkovice, Hluboká nad Vltavou, České Budějovice
zábava pro rodiny s dětmi, plavba lodí, živé vysílání České rozhlasu České Budějovice a koncert kapely 
Epydemye s doprovodem, kapely Mucha, Jiří Schmitzer, John Wolfhooker, Naked Professors. Pořádá Vltava Resort
Slavnostní otevírání plavební komory na jezu v Hněvkovicích / slavnostní přestřižení pásky ve 14 hod. 
s divadelní scénkou, zábava pro děti, půjčovna kol, plavba lodí. Pořádá Metrostav a Ředitelství vodních cest ČR.
Dětský den Hluboká nad Vltavou / den plný zábavy pro rodiny s dětmi, skákací hrad. Pořádá Koncept Lanna.

15.-16. ČERVENEC

MČR SUP České Vrbné
MČR SUP České Vrbné a letní slalomy na divoké vodě. Podívaná na paddleboardové, kanoe a raft závody na 
divoké vodě ve Vodáckém areálu Lídy Polesné s večerní zábavou. Pořádá Bude Sport a Rafting CB České Vrbné

1.ČERVENEC – 26. SRPNA 

KULTURNÍ LÉTO U ŘEKY  Týn nad Vltavou 
každou sobotu v podvečer. 9 večerů s promítáním filmů u řeky s Art Centrem Záhoří a tematických 
zábavných večerů na nábřeží. Pořádá Vltava Resort 

13. ČERVENEC 

Bílá vlajka
 Jednodenní organizovaná plavba z Prahy do Českých Budějovic. Pořádá Český svaz vodního motorismu

28. ČERVENEC

Závod ČESKÉ BUDĚJOVICE – České Vrbné - PRAHA
start 43. ročníku legendárního závodu pro kanoe, kajaky, paddleboardy – všichni jsou zváni k účasti i podívané.

19. SRPEN

115 let Vltavan Purkarec  Purkarec
Oslavy výročí založení vorařského spolku, ukázky stavby vorů a plavectví, plavba a zábava.        

7.-9. ZÁŘÍ 

Vltava žije!  
Audiovizuální festival světa se zážitkovou trasou napříč Českými Budějovicemi s vyvrcholením na náplavce 
u Lannovy loděnice. Pořádá Art4Promotion

9. ZÁŘÍ  

2. vltavotýnské vodácké slavnosti  Týn nad Vltavou
Den plný zábavy a vodního sportu pro každého. Závod pro veřejnost [Mezi Mosty], Vltavotýnský LAKER maraton, 
Český pohár SUP večerní hudba a zábava. Pořádá Kanoistický klub Jiskra Týn n/Vltavou

ZAČÁTEK ZÁŘÍ 

Výstava Voda, moře, oceány a Křížová plavba
Hluboká nad Vltavou, Purkarec
loučení se s plavební sezónou.  

Více podrobností najdete na webu vltavaresort.cz
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Sdružení 
měst a obcí 

Vltava

Stahuj mobilní aplikaci Vltava Resort

Tipy na výlety

Plavební průvodce

Vltava Card

Jsme na sociálních sítích

Dny s obsluhou

úterý, pátek, sobota 8:00 - 12:00 a 13:00 - 19:00
neděle 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Bez trvalé obsluhy - objednání

Pondělí, středa, čtvrtek bez trvalé obsluhy na objednávku 
2 hodiny předem
ř.km 233,098 České Vrbné  702 005 307 
ř.km 229,044 Hluboká nad Vltavou 601 346 462
ř.km 210,390 vodní dílo Hněvkovice  601 090 287
ř.km 208,950 jez Hněvkovice   601 090 288
ř.km 200,405 Kořensko  601 090 289 
více informací na www.vltavaresort.cz sekce Plavba

Obsluha plavebních komor           provoz komor od 1. 5. / 19. 5.  do 30. 9.

Sponzoři Vltava Resort a Vltava Open

#vltavaresort
#vltavaopen

Vltava Resort
Vltava Open (Offi  cial)


