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VLTAVSKÝ SEMINÁŘ 2017 
zápis 

 
Výroční setkání Sdružení pro Vltavu, z. s., a Sdružení půjčoven lodí a kempů na 

Vltavě, z. s., s reprezentanty autorit v zájmové oblasti Vltavy, nesoucí tradiční název Vltavský 
seminář, se konalo dne 19. října 2017 v salonku restaurace U Švejka v Českém Krumlově. 
Kromě zástupců pořádajících spolků se jej zúčastnili představitelé místních 
samospráv, zástupce Povodí Vltavy, s. p., a zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu 
(podrobněji viz Přílohu č. 1: Prezenční listina). 

 
Oficiálního zahájení a přivítání všech účastníků se ve 14 hodin ujal předseda Sdružení 

pro Vltavu Miloslav Ouředník.  
 
V první části setkání se diskutoval a hodnotil především průběh uplynulé sezóny na 

Vltavě.  
Představitelé místních samospráv ji vyhodnotili jako zdařilou bez větších problémů. Ve 

Vyšším Brodě došlo k několika případům vandalismu, na řece opět kotvily plovoucí vory 
prodávající alkohol, v oblasti Rožmberka nad Vltavou bylo vorů s alkoholem nejvíce díky 
vstřícnému postoji městského úřadu. V Českém Krumlově docházelo pravděpodobně 
v důsledku změny majitele kempu k rušení nočního klidu v kempu U Trojice a dále byl problém 
s nedostatečně/nevhodně oblečenými vodáky v centru města. Ve Zlaté Koruně byl v důsledku 
kumulace vodáků v kempu problém s udržením kvality komunálních služeb. V Boršově nad 
Vltavou nebyl letos s vodáky žádný problém. 

Zástupci půjčoven a kempů vnímali sezónu z hlediska počtu návštěvníků jako velmi 
uspokojivou a dávají tento jev do souvislosti především se skutečností, že v průběhu celého 
letního období byl z vodní nádrže Lipno dostatečný odtok.  

Zástupce Povodí Vltavy informoval o splavnosti úseku Vltavy až do Týna nad Vltavou 
včetně možnosti sjezdu propustmi v Českých Budějovicích. 

Zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu informovali přítomné o letošní spolupráci 
s pořadateli akce „Jedu vodu“.  

Zástupci Sdružení pro Vltavu informovali přítomné o tradičním Čištění Vltavy.  
Všichni zúčastnění se shodli na tom, že problémy s odpadky nadále souvisí kromě 

nezodpovědného chování jednotlivců především s provozem nelegálních plovoucích barů 
kotvených v nepřístupných místech. Mimo nedostatečného řešení vznikajících odpadů byly u 
těchto provozů zaznamenány i případy téměř násilného získávání zákazníků („hákování“ 
projíždějících lodí) a stále zde většinou není zajištěno ani odpovídající hygienické zázemí pro 
obsluhu a pro zákazníky. Přetrvává potřeba zamezení činnosti těchto podniků, přestože 
dlouhodobě se stále nedaří najít k tomu vhodný a funkční nástroj. Možností jsou správní řády 
jednotlivých obcí. 
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V druhé části semináře se diskutovalo o nadcházející sezóně na řece. 
Zástupci Sdružení pro Vltavu se opět pokusí získat neinvestiční dotaci od Ministerstva 

pro místní rozvoj České republiky. Z takto případně získaných prostředků by bylo financováno 
Čištění Vltavy, další (čtvrtý) ročník sčítání lodí a návštěvníků, ve spolupráci se Sdružením 
půjčoven lodí a kempů na Vltavě obnova informačních tabulí podél řeky (31 ks) a osazení 
vybraných potenciálně nebezpečných jezů záchrannými pomůckami (s největší 
pravděpodobností jezy Herbertov, Rožmberk nad Vltavou a U Lyry).  

Sčítání lodí a návštěvníků by bylo tentokrát prováděno mimo dva klasické „průjezdní 
body“ (pod Vyšším Brodem a nad kempem Nové Spolí) i pod Zlatou Korunou, aby byl zjištěn 
počet vodáků jedoucích až do Boršova nad Vltavou a dále.  

Pokud by tato dotace získána nebyla, realizuje se prezentovaný program z vlastních 
prostředků Sdružení bez sčítání lodí a návštěvníků a bez osazení záchranných prostředků na 
jezy. 

Sdružení půjčoven lodí a kempů na Vltavě chce v roce 2018 ve spolupráci se Sdružením 
pro Vltavu z vlastních prostředků zesplavnit jez Zátkův mlýn bývalou štěrkovou propustí při 
pravé straně. 

Starosta Vyššího Brodu informoval o pravomocném rozhodnutí, že řeka spadá 
do katastrálního území obcí, tj. platí na ní správní řád obcí a je tedy možné z tohoto titulu 
omezovat/pokutovat plovoucí bary.  

V Českém Krumlově se připravuje úprava pravého břehu pod kempem ve Spolí, 
v budoucnu zde má vzniknout plovárna a relaxační zóna. 

Ve Zlaté Koruně dojde pravděpodobně ke sloučení kempů s majitelem p. Nejedlým. 
V Boršově nad Vltavou budou postaveny pro vodáky veřejné toalety u železničního 

mostu, první jsou již instalovány u hřiště. 
Zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu přislíbili pro příští sezónu spolupráci se 

spolky formou propagace při akcích pořádaných spolky (Čištění Vltavy) nebo na informačních 
materiálech (informační tabule, letáky v půjčovnách a kempech, web). Po získání relevantních 
informací zvažují možnost ukončení spolupráce s pořadateli akce „Jedu vodu“.  

Dále se ještě diskutovalo o možnosti zapojení dalších obcí podél Vltavy do společných 
aktivit, o možnosti zajištění samostatného táboření skupin s dětmi mimo kempy nebo ve 
vyhrazených částech, o větším zapojení regionálních výrobců/jejich produktů do letní sezóny 
na řece. 

 
Termín dalšího Vltavského semináře zatím nebyl stanoven, bude svoláno ad hoc, 

pravděpodobně na podzim roku 2018. 
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