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Půvabný zámeček Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí prošel rozsáhlou 
rekonstrukcí a letos je plně připraven pro návštěvníky. Z Týna nad Vltavou 
je to pěkná vycházka kolem soutoku obou řek – anebo se můžete svézt lodí.
www.zamekmitrowicz.cz  více na straně 3
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Musíte ji zažít na vlastní kůži! Osvěžující, když vás zastudí 
vodní tříšť na kanoi, kajaku či paddleboardu, nebo když 
cítíte vítr ve vlasech při jízdě v motorovém člunu. Hřeji-
vou a blýskavou, lesknoucí se v teplém slunci. Slanou, když 
vám pot teče do očí při pěší nebo cyklistické túře podél 

ní, a tak lákavě chladivou v horkém letním dni. Mod-
rou, když se v ní leskne nebe, bílou odrazem měst a vsí 
na jejích březích, zelenou, když její hladinu stíní okolní 
lesy. Pestrou a barevnou lidmi, kteří s ní spojili svůj život. 
Vltava je prostě skvělá. „Naše řeka,“ můžeme říkat hrdě 
i s dojetím. Změnila se výrazně, za posledních sto let. Ale 
i když zanikly loděnice, zmizely vory a přehradami skryly 
divoké peřeje, pořád na jejích březích žije spousta lidí „od 
vody“, pro něž je řeka jejich osudem. Jakmile objevíte 
její kouzlo, propadnete mu. Jako já. Věřím, že nás tako-
vých bude přibývat. Lodní doprava na Vltavě se rozrůstá, 
staré tradice ožívají, novinky přicházejí. Jsem ráda, že 
mohu být při tom, že všichni kolem Vltavy tvoříme něco 
nového, ať přímo na řece, nebo kolem ní. Otevíráme nové 
možnosti, nové příležitosti, které nám řeka dává. A že jich 
není málo. Jen je správně uchopit a využít jich. V tom je 
to největší dobrodružství, to největší kouzlo. Mě Vltava 
nadchla. A co vás?

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

VLTAVA? JE PROSTĚ SKVĚLÁ!

Lucie Fialová na inspekční plavbě s Povodím Vltavy

CO JE CO 
ANEB SLOVNÍČEK POJMŮ, ABYSTE SE U VLTAVY NEZTRATILI

 Vltava Resort – Turistická oblast ležící na řece Vltavě. V současné době zahrnuje horní tok Vltavy mezi Českými 
Budějovicemi a Orlickou přehradou. Zároveň jde o „obchodní značku“ tohoto území, která umožňuje jednotnou pro-
pagaci všech možných aktivit, jež se na řece a kolem řeky dějí. www.vltava-resort.cz

 IN REGIO – Obecně prospěšná společnost, která funguje jako destinační management pro turistickou oblast 
VLTAVA RESORT a mikroregion Vltavotýnska. www.inregio.cz

 Vltava Card – Slevová karta, díky níž si můžete pořídit balíčky vzájemně provázaných a navazujících služeb. Poří-
díte si ji prostřednictvím mobilní aplikace Vltava Resort. www.vltava-resort.cz/vltava-card

 VltavaPoint – Každé místo, kde Vám poskytnou informace a kde jsou k dostání noviny Vltava Resort např. infocen-
tra. Najdete je v mobilní aplikaci Vltava Resort.

 Vltava Open – Každoroční festival pořádaný k zahájení plavební sezony na horním toku Vltavy. V roce 2016 se koná 
již šestý ročník s hlavním programem v Týně nad Vltavou. www.vltava-open.cz

 Povodí Vltavy – Státní podnik, jehož účelem je správa vodních toků. V jeho gesci je tedy nejen správa vybudova-
ných vodních dopravních cest a vodních děl, ale třeba také regulace průtoku, což je důležité zejména při povodních. 
www.pvl.cz

 Ředitelství vodních cest ČR – Organizační složka ministerstva dopravy. Ředitelství je investorem dopravních 
vodních staveb a dalších úprav říčního koryta nutných ke splavnění. www.rvccr.cz
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POZNEJTE VLTAVOTÝNSKO! STAČÍ MÍT CHYTRÝ TELEFON
Je to kouzelně jednoduché. Stačí mít chytrý telefon a navštívit webové stránky Vltava 
Resort, kde si zdarma stáhnete stejnojmennou aplikaci (www.vltava-resort.cz). Ta určí 
Vaší polohu na řece a Vám už jen stačí se porozhlédnout, co můžete zažít v okolí.
Aplikace totiž obsahuje kromě plavebních informací přehled zajímavostí podél řeky. 
„Najdete je pod záložkou Vltava Card, kde mají formu jednotlivých tematických balíčků, 
a také přímo v mapě. Na zahájení plavební sezony jsme připravili balíček zdarma pod 
názvem ‚Poznej Vltavotýnsko‘. Další, který je zatím v jednání, bude zaměřen na letní akti-
vity. Postupem času budeme nabídku dále rozšiřovat,“ poznamenala Lucie Fialová, ředi-
telka společnosti IN REGIO, která se zaměřuje na podporu cestovního ruchu v turistické 
oblasti Vltava Resort. 
Jednotlivé slevy, které může kdokoli prostřednictvím mobilní aplikace Vltava Resort 
uplatnit, jsou vyznačeny v mapě a na ose řeky. Jakmile zájemce dorazí na žádané místo 
nebo akci, v mobilní aplikaci pomyslně „odtrhne“ kupon a uplatní slevu. 
„Je to opravdu velmi jednoduché a přehledné. Aplikace je navíc bezplatná a dostupná úplně 
každému, kdo vlastní dnes již běžný smartphone,“ dodala Fialová a vybízí poskytovatele 
nejrůznějších služeb podél Vltavy, aby se do projektu zapojili: „Usilujeme o vzájemnou 
podporu, provázanost a propagace služeb – prostě‚ vše na jednom místě‘.“

VÝHODY VLTAVA CARD – POZNEJ VLTAVOTÝNSKO:

Připravujeme pro Vás další tematické balíčky, které se budou točit kolem řeky. Navštivte např. Relax hotel a restau-
raci Pelikán nebo si pronajměte hausbót od Lodě-Hluboká. Více informací se dozvíte na webových stránkách 
www.vltavaresort.cz nebo na Facebooku Vltava Resort.

 Vyhlídková plavba po Vltavě: jízdné zdarma pro 
jedno dítě ke každé zakoupené plnocenné jízdence

 Zvýhodněné vstupné do zámku Mitrowicz 
v Kolodějích nad Lužnicí: sleva 10%

 Zvýhodněné vstupné do Jihočeského zeměděl-
ského muzea v Netěchovicích: bonus 2+1 zdarma
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 Uvítací balíček při ubytování na rodinné farmě 
Dvůr Čihovice zdarma složený z výrobků a pro-
duktů rodinné farmy a chráněných dílen

 Návštěva Informačního centra Jaderné elekt-
rárny Temelín: vstup zdarma

 Sleva na vstupném na Městskou letní plovárnu 
v Týně nad Vltavou: 10%

 Sleva pronájmu sportovišť ve Sportovní hale: 10% 

 Zvýhodněné vstupné do Přírodovědného muzea 
Semenec: sleva 20%

 Návštěva představení Divadelní společnosti 
Vltavan v Zámeckém divadle nebo na otáčivém 
hledišti v Týně nad Vltavou: sleva 10%



Z BUDĚJOVIC LODÍ AŽ NA ORLÍK UŽ PŘÍŠTÍ ROK

Zbývá dokončit poslední úpravy – jez a plavební komoru 
v Hněvkovicích nad Vltavou – a horní Vltava bude kom-
pletně splavná. Celých 100 kilometrů z Českých Budějovic 
až ke hrázi od Orlické přehrady bez přerušení. Stavební 
práce budou hotové už letos na podzim a příští plavební 
sezona tak bude již zcela plnohodnotná. 
Svou první sezonu si loni odbylo přístaviště v Hluboké 
nad Vltavou, v říjnu bylo navíc dokončeno nové přístaviště 
s padesátimetrovým molem v tradiční vorařské obci Pur-
karec ležící na Hněvkovické přehradě. 
„Přístav na Hluboké má za sebou první zaváděcí sezónu, 
kdy zejména v její druhé polovině pohyb v přístavu citelně 
vzrostl. Třináct lodí mělo své místo rezervováno po celou 
sezónu, potěšitelný je start první půjčovny, další lodě 
sem připlouvaly na návštěvu. Zásadní změnu čekáme od 
sezóny 2017, kdy poslední překážka v podobě jezu Hněvko-

vice u Týna nad Vltavou už nebude bránit volné plavbě na 
Orlík a stovky lodí z přehrady vyrazí směrem k metropoli 
jižních Čech,“ uvedl ředitel státního podniku Ředitelství 
vodních cest ČR Lubomír Fojtů.
Kromě dokončení plavební komory a potřebné prohrábky 
koryta v Hněvkovicích se letos mohou lodníci těšit z nové 
provozní budovy se zázemím v přístavu Hluboká a v pří-
stavu České Vrbné z jeřábu na vytahování plavidel až do 
hmotnosti 10 tun a tankovací stanice naft y a benzínu. Také 
s budou modernizovat rejdy plavební komory Kořensko, 
která je na cestě z Týna nad Vltavou směrem na Orlík. 

VZPOMÍNKA NA ZDEŇKA KAMARÝTA
Jsou lidé, jejichž entusiasmus je hybatelem velkých věcí a událostí. Jedním z takových byl 
bývalý ředitel Povodí Vltavy závodu Horní Vltava Ing. Zdeněk Kamarýt, který zemřel v roce 
2014 a nedožil se tak dokončení splavnění Vltavy, o něž se velmi zasloužil. Takto na něj vzpo-
míná jeho žák Štěpán Machart, ředitel společnosti Českobudějovická plavební: 
Byl u toho, když se napouštělo Vodní dílo Lipno, když se formoval podnik Povodí Vltavy a byl 
jeho prvním ředitelem. Byl u toho, když Francouzi přivezli v roce 1975 do Československa první 
závěsné kluzáky – rogallová křídla. Ani po odchodu do penze v roce 1993 nehodlal odpočívat. 
Byl u toho, když se na Hněvkovické přehradě rozjížděla veřejná lodní doprava a byl u toho, 
když se tehdy zrodil sen o splavnění Vltavy. Ještě stihl slávu při otevírání přístaviště Lannova 
loděnice a plavební komory v Českém Vrbném. Já jsem byl u toho, když mu jeho švagr říkal: „Zdeňku, ty jsi přírodní omyl, 
nezmar, jiní v tvém věku plejí zahrádky, a ty tady plánuješ stavby a aktivity, jejichž dokončení se nemůžeš dožít. Dožil by 
se a stihl by toho asi ještě mnoho, nebýt zákeřné nemoci. Byl to úžasný kamarád, odborník a člověk. Čest jeho památce.

Nové přístaviště v Purkarci

Vizualizace plavební komory na hněvkovickém jezu
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BUDĚJOVICE MĚLY LANNU, TÝN JANA ŠÍLENÉHO
Rozkvět lodní dopravy na Vltavě je 
spojen především se jménem čes-
kobudějovického rodáka a velko-
podnikatele Adalberta (Vojtěcha) 
Lanny, který žil v letech 1805-1866. 
S rozvojem železnice (zejména pak 
po dokončení tratě Praha – Veselí 
nad Lužnicí v roce 1871) však začal 
význam nákladní lodní dopravy 
po Vltavě postupně upadat, jen 
voroplavba vytrvala do moderní 
doby. Přesto se jihočeská loďař-
ská tradice udržela až do poloviny 
20. století – zásluhou vltavotýnského 
rodu Šílených.
Rozvoj lodní dopravy a stavby lodí 
nastal zejména po zřízení koněs-
přežné železnice mezi Lincem a Čes-
kými Budějovicemi v roce 1832 – jen 
v samotném Týně tehdy působilo 
na deset loděnic, včetně Lannovy. 
Nástup parní železnice však nao-
pak znamenal jejich postupný zánik. 
I fi rma Lanna se nakonec v roce 
1889 zbavuje bývalé císařské solnice 
a ukončuje činnost v Týně. Tehdy už 
však na scénu nastupuje Jan Šílený 
(1862-1934). 

Vyučil se tesařem, a jelikož Vltavo-
týnsko patřilo mezi významné vorař-
ské oblasti, přičichl i k plavectví. 
Obojí se mu později hodilo, když na 
konci 80. let nastupuje do loděnice 
Josefa Knihy, který však umírá rela-
tivně mlád již v roce 1891. Podnikavý 
Jan Šílený se stává jeho nástupcem, 
v roce 1892 kupuje bývalou solnici 
v Solné ulici opuštěnou Lannovými 
a posléze i dům vedle ní (v roce 1930 
byl přestavěn do dnešní podoby  vily 
s věží) a mimořádný příběh začíná.
V roce 1906 získává patent na plavbu 
z Budějovic do Mělníka, řadu ocenění 
za kvalitu práce a buduje tak jednu 
z nejúspěšnějších loděnic v Českém 
království, po nastolení První česko-
slovenské republiky přejmenovanou 
na „První českou loděnici Jan Šílený 
a synové“ (syny měl celkem tři). Lodě 
dodával i do zahraničí. 
Loděnice produkovala všechny typy 
dřevěných lodí bez vlastního pohonu 
od velkých padesátimetrových šífů 
až po rybářské pramice, hausbóty, 
kanoe a další rekreační loďky, ale 
také vojenské ženijní lodě a pon-

tony nebo třeba i plovoucí přístavní 
můstky. Když v roce 1934 Jan Šílený 
zemřel, fi rmu převzala jeho žena 
spolu se syny a pokračovali v úspěš-
ném podnikání. 
V dobách největšího rozkvětu lodě-
nice zaměstnávala až 40 pracovníků 
a vyráběla několik desítek lodí ročně. 
V roce 1937 dokonce postavila svou 
první celoželeznou loď. V roce 1946 
pak dodala rekreační šestimetro-
vou loďku samotnému prezidentovi 
Edvardu Benešovi – do Sezimova 
Ústí, kam jezdil na odpočinek. 
Přestože se s obtížemi podařilo lodě-
nici Šílených přežít dobu protekto-
rátu, komunismus jí zasadil smrtel-
nou ránu. Loděnice byla znárodněna 
a všichni tři synové Jana Šíleného 
z ní byli vystrnaděni a režimem 
pronásledováni. Výroba defi nitivně 
zanikla v 70. letech. Dnes ji připomí-
nají modely lodí v městském muzeu 
a odborná literatura, jako je například 
kniha Stavba dřevěných nákladních 
lodí v loděnici Jan Šílený v Týně nad 
Vltavou, vydaná v roce 2013 Měst-
ským centrem kultury a vzdělávání 
v Týně nad Vltavou, z níž si dovolil 
autor tohoto článku uctivě čerpat.

Týnský stavitel lodí Jan Šílený

Jan Šílený (čtvrtý zprava) se svými zaměstnanci před jednou 
z rozestavěných lodí
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VLTAVOTÝNSKO ŽIJE!
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ TÝN NAD VLTAVOU
27. 6. a 29. 6. od 21:30   Výlet pana Broučka do XV. století
30.6., 1. 7., 3. 7. od 21:30, 2. 7. od 14:00 a 21:30   Hostinec u Kamenného stolu
6. až 9. 7. od 21:30   Poslední láska Petra Voka
12. 7. až 6. 8. od 21:00 (úterý, středa, pátek, sobota)   Noc na Karlštejně
9. 8. až 20. 8. od 21:00 (úterý, středa, pátek, sobota)   Kráska a zvíře
23. 8. až 27. 8. od 21:00 (úterý, středa, pátek, sobota)   Balda pro banditu
30. 8. a 31. 8. od 20:30   Hrátky s čertem
www.otacive-hlediste.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM TÝN NAD VLTAVOU
1. 5. – 24. 6.   Kresby pan Karla Koukola
3. 6.   Muzejní noc
3. 6. – 23. 6.   Karel IV. v Braniborsku
4. 7. – 31. 8.   Obrázky z pouti
www.kulturatyn.cz 

MĚSTSKÁ GALERIE TÝN NAD VLTAVOU
9. 4. – 15. 5. Veronika Vlková & Jan Šrámek
21. 5. – 26. 6. Ondřej Maleček
červen – červenec – Sympozium drobné grafi ky
srpen – Výstava ke 20. výročí galerie

MISTROVSTVÍ SVĚTA V KVADRIATLONU
Týn nad Vltavou bude 25. června již popatnácté 
hostit závody v kvadriatlonu, který v sobě kombi-
nuje jízdu na kajaku, plavání, cyklistiku a běh. Letos 
se navíc v Týně bude mimořádně konat mistrovství 
světa v tomto malém, ale náročné sportu. Závody 
budou rovněž součástí sérií Světového i Českého 
poháru. Pořadatelem je Kanoistický klub Jiskra. 
Ten rovněž letos 1. června rychlostní vodácký závod 
Vltavotýnská míle pro žáky 4. až 6. tříd základních 
škol a primy gymnázia. Klub Jiskra též připravuje 
Vltavotýnské vodácké slavnosti, které se budou 
konat 3. září. (www.canoemar.cz)

VYHLÍDKOVÉ PLAVBY A PŮJČOVÁNÍ LODÍ
Přestože je Vltavská vodní cesta ještě stále v Hněvkovicích přerušená, panuje na řece čilý provoz již nyní. Lodní dopravu 
na horním toku provozují tyto plavební společnosti: Jihočeská plavební (vyhlidkoveplavbyvltava.cz), která provozuje 
vyhlídkové plavby z Týna nad Vltavou na malebný zámeček Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí, a Českobudějovická 
plavební (lodnidoprava.info), která se plaví mezi Českými Budějovicemi a Hněvkovickou přehradou. Od května se 
k nim nově přidává českobudějovická Kavárna Lanna, která bude provozovat pravidelnou dopravu mezi krajským 
městem a Purkarcem. Lodě si můžete i vypůjčit, a to například malé vyhlídkové čluny na všech třech InfoPointVltava 
u Kavárny Lanna v Českých Budějovicích, v Českém Vrbném a v Hluboké nad Vltavou (koncept-lanna.cz). Projížďky na 
lodích je možné si zařídit i v Purkarci po domluvě s Relax Hotel Pelikán (penzionpurkarec.cz) nebo si půjčit loď v pen-
zionu U Anděla (apartmany-purkarec.cz). Charterová agentura Lodě Hluboká (lode-hluboka.cz) pak nabízí k dlouho-
dobějšímu zapůjčení hausbóty až pro osm osob.

Otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou 
je jednou ze dvou takových scén v ČR. 
Je domovskou scénou Divadelního spolku 
Vltavan

ES
KOBUD JOVICK

Á

PLAVEBNÍ a.s.
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U VLTAVY SE NIKDY NUDIT NEBUDETE

KURIÓZNÍ PLAVIDLA POPLUJÍ Z VYŠŠÍHO BRODU DO ROŽMBERKU
Neuvěřitelný již 44. ročník vtipného závodu 
letos připadá na 3. září. Divácky atraktivní 
nevážné soupeření v sobě kombinuje kreativitu, 
legraci i napětí, neboť plavidla roztodivných 
konstrukcí často mívají potíže se popasovat 
s jezy a peřejemi. (www.kuriozniplavidla.cz)

Závody dračích lodí v posledních 
letech nabírají na popularitě

OLYMPIJSKÝ PARK 
RIO-LIPNO
V rámci projektu Jižní 
Čechy olympijské vznikne 
na břehu Lipenské pře-
hradní nádrže olympijský 
park, který bude po dobu 
konání Letních olympij-
ských her v Rio de Janeiro 
(5. až 21. srpna) nabízet 
nejen nejrůznější sporty 
a další aktivity, ale také 
přímé přenosy soutěží 
a telemosty do Brazílie 
s českými sportovci. (www.
olympijskeparky.cz)
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VLTAVA RUN ANEB ZE ŠUMAVY AŽ DO PRAHY
Přes 350 km měří štafetový závod podél Vltavy určený pro šesti až dvanáctičlenné týmy. Letos se bude konat 
počtvrté a to o víkendu 14. a 15. května. Zúčastní se ho 250 týmů. Závod startuje u pramenů Vltavy (konkrétně 
na Kvildě) a poté podél řeky pokračuje až do cíle v Praze. 
(www.vltavarun.cz)

ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ
Hned tři závody Dračích lodí se letos konají na jihočeské části řeky Vltavy. 
Nejprve se ve dnech 21. a 22. května koná Lipno Dragon Boat Race – 9. dračí 
mistrovství Lipenské přehrady, posléze 18. června akce nazvaná Dračí lodě 
České Budějovice 2016 na soutoku Vltavy a Malše a 2. července bude další 
závod hostit Purkarec na Hněvkovické přehradě. (www.dragonboat.cz)

LETNÍ SLALOMY NA KANÁLE 
Tradiční slalomy na divoké vodě v Areálu Lídy Polesné pro širokou veřejnost. 23.-24. 
července veřejný závod na horní trati s pohodovou atmosférou a večerním doprovod-
ným programem. 4.-5. srpna ECA Slalom Junior Cup, fi nále evropského poháru juniorů 
s mezinárodní účastí, doprovodný program. (www.slalom.cz)

S.U.P. FORUM 2016
Paddle-boardingová sportovně kulturní záležitost plánovaná na konec června. 
Zábava při společném splutí Vltavy vhodné jak pro začínající jezdce, tak ostřílené 
paddleboardisty. (www.budesport.cz)

EXTRÉMNÍ ZÁVOD TREK AND DOWN
V pátek 24. června večer startuje v Českých Budějovicích náročný nonstop závod 
dvojic, při němž se účastníci nejprve vydají pěšky do Vyššího Brodu a odtud 
v kanoi popádlují zpět do krajského města. Veškeré vybavení si musí do Vyššího 
Brodu sami donést, takže až o příslušném víkendu někde kolem Vltavy spatříte 
„turisty“ pochodující kromě bagáže i s plovacími vestami a pádly, držte jim palce! 
(www.raft ers.hanace.info)

MÚZY NA VODĚ
Výjimečné koncerty ve výjimečné scenérii, to je festival Múzy na vodě, který 
pořádá město České Budějovice od 1. do 6. července. Hudebníci vystupují na plo-
voucím pódiu na slepém rameni Malše, divákům slouží za hlediště Sokolský ost-
rov. (www.inbudejovice.cz)



ZAHÁJENÍ PLAVEBNÍ SEZONY!
Plavební sezona na Vltavě začíná již tradičně festivalem Vltava Open. Středobo-
dem jeho již šestého ročníku je 7. května město Týn nad Vltavou, ale odehrává se 
na celém úseku řeky až k Českým Budějovicím. Státní podnik Povodí Vltavy letos 
slaví 50 let od svého založení a v rámci Vltava Open pořádá den otevřených dveří 
na Vodním díle Hněvkovice a v Českém Vrbném, kde si můžete prohlédnout pla-
vební komory a velíny. V Týně se odehrává hlavní kulturní program se zábavou 
pro rodiny s dětmi, večerní koncert, projížďky na lodích, geokvíz nebo pouštění 

vodních lampionů. Dopravit se do Týna lze stylově lodí – Cyklospeciality České Budějovice pořádají organizovanou 
cyklojízdu do přístavu v Hluboké, kde se cyklisté nalodí na parník, přejedou do Hněvkovic a odtud zbývající kousek 
cesty opět dorazí na kolech. 
Veškeré informace a podrobný program na WWW.VLTAVA-OPEN.CZ

VORAŘSKÝ SPOLEK VLTAVAN OSLAVÍ 115 LET
Příští rok tomu bude 115 let, co vznikl vorařský spolek Vltavan 
v Purkarci, konkrétně byl ustanoven 15. srpna 1902. Jeho smyslem 
byla vzájemná podpora plavců, lesních dělníků, rybářů a pobřež-
ních v případech úmrtí, nemocí nebo úrazech, ale také např. při 
vyjednávání se zaměstnavateli o platech za plavení dříví, neboť 
náročná a leckdy nebezpečná práce vorařů byla špatně placená. 
Vltavan v Purkarci, který byl významnou vorařskou obcí na hor-
ním toku Vltavy, navázal podobné spolky, které již dříve vznikly 
v Praze, Davli či Štěchovicích. S nimi se purkarecký Vltavan spo-
jil v roce 2000 do svazku, který vystupuje pod jednotným názvem Vltavan Čechy. Hlavní činností vorařských spolků je 
dnes především udržování tradic a rozvoj kulturního dění na Vltavě. V Purkarci slavnou vorařskou historii připomíná 
muzeum Síň tradic jihočeské voroplavby. Zájemcům doporučujeme webové stránky www.vltavan.cz/purkarec a velmi 
zajímavou knihu vzpomínek zakladatele purkareckého muzea Vorařská kronika Františka Vondráška z Purkarce, která 
popisuje nejen život plavců, ale technickou stránku stavby vorů. Historii vltavské voroplavby se budeme podrobněji 
věnovat v příštím vydání tohoto časopisu.

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ!
Chcete vědět, co se děje na Vltavě a v jejím okolí? Sledujte webové stránky, Facebook nebo Instagram Vltava Resort! Nebo 
si nainstalujte stejnojmennou mobilní aplikaci a vše budete mít po ruce a nic vám neunikne. Dozvíte se informace o zají-
mavých akcích, zážitcích a ještě prostřednictvím slevových balíčků Vltava Card získáte různé výhody. Vltava žije!

Podporují nás:      
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