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Návrhový a evidenční list nemateriálního statku tradiční lidové kultury  
k zápisu do Seznamu nemateriálních statků  

tradiční lidové kultury České republiky 
 

 
A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 
 
1. Název statku  
navrhovaného k zápisu do Seznamu: 

Tradice vorařství na řece Vltavě 

2. Periodicita projevu statku:  
 Nepravidelně, příležitostně ukázková stavba voru (10× od roku 2000), často spojená s ukázkou plavby. 
 Průběžně spolupráce se středními školami s cílem předávání teoretických i praktických znalostí z oblasti 

vorařství dalším generacím. 
 Průběžně shromažďování, udržování a zpracování informací a archiválií z oblasti vorařství. 
 Každoročně v sobotu před dnem Památky zesnulých se uskutečňuje pietní akt na hřbitovech v Davli a ve 

Štěchovicích a v neděli tryzna za utonulé v Praze; na jaře se slavnostně otevírá Vltava. Jednou za pět let 
probíhá společný výlet na Kvildu, kde všechny čtyři vltavanské spolky jako nositelé statku za doprovodu 
hudby vzdávají čest Vltavě živitelce položením věnce a květin. 

 
3. Stručný popis statku:1  

 

Řeka Vltava jako vodní cesta byla od nepaměti využívána především k dopravě, a to nejjednoduššími pla-
vidly, z nichž nejužívanější byl vor. První zmínky o voroplavbě jsou z 11. století, doložena je od 12. století a 
skončila v 50. letech století minulého; trvala tedy 900 let. 

Vor se pohyboval po řece samotíží, tedy tak, že k plavbě využíval pouze rychlost toku řeky. Stavba 
přehrady ve Vraném n. Vlt. plavbu znesnadnila, rovněž tak přehrada ve Štěchovicích; Slapská přehrada, kde 
není plavební komora, pak jakoukoli souvislou samotížnou plavbu po řece Vltavě znemožnila úplně. 

Voroplavba jako komerční doprava sice zanikla, ale tradice spojené s ní žijí, zejména umění stavby voru a 
znalost řemesel a dovedností k ní potřebných. V neposlední řadě pak plavecké písně, pohádky a plavecký slang. 

Nositeli těchto tradic jsou vltavanské spolky v Praze, Davli, Štěchovicích a Purkarci, které navazují na 
tradice spolkového života plavců (vorařů a šífařů) a dalších lidí profesně s Vltavou spojených. Od svého 
založení v letech 1871 (Praha), 1897 (Davle), 1898 (Štěchovice) a 1902 (Purkarec) působí nepřetržitě. 
Vlastní spolková muzea a památníky jsou v Davli, Štěchovicích a Purkarci. Pražský spolek úzce spolupra-
cuje s muzeem na Výtoni. 

Značný význam pro udržení znalostí a dovedností potřebných řemesel nepochybně mají příležitostné 
ukázky stavby vorů. Jen od roku 2000 bylo realizováno deset takových ukázkových staveb, některé spojené 
i s plavbou. 

V roce 2017 postavíme další dva vory. Stavba bude přístupná veřejnosti. Ve stavbě vorů původní techno-
logií budeme při vhodných příležitostech pokračovat i v následujících letech. 

V současné době spolky spolupracují se třemi středními odbornými školami v projektování a realizaci 
stavby vorů s cílem předávání tradic dalším generacím. 

V květnu 2016 jsme v Purkarci pro veřejnost uspořádali „Vorařský den“, kde jsme prakticky předváděli 
vorařské řemeslo a návštěvníci si mohli některé dovednosti sami vyzkoušet. Tuto akci budeme opakovat. 

Vltavan Purkarec navázal přeshraniční spolupráci s rakouskými voraři a vorařským muzeem v Rakousku 
(Reichraming, Eisenstraβe).  

Všechny vltavanské spolky jsou členy Mezinárodní vorařské asociace (MVA). MVA usiluje o zápis 
vorařství do Reprezentativního seznamu UNESCO. Voraři v Rakousku a Německu jsou již zapsáni ve svých 
národních seznamech a čeká se na další zemi, tak aby alespoň tři země mohly v roce 2018 podat žádost 
společnou. 

                                                           
1 Stručný popis statku obsahuje vlastní popis statku, stupeň autenticity, historický přehled vývoje statku, popis 
jeho funkcí, užité materiály a technologie apod. 
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Na půdě MVA jsme podali návrh na založení evropské vorařské školy.  
Každý ze čtyř vltavanských spolků je zapsán na Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové 

kultury v Praze a ve Středočeském a Jihočeském kraji. 
MVA udělila obcím Davli a Purkarci titul „Mezinárodní vorařská obec“. 

4. Zeměpisná lokalizace výskytu statku:2  
 

Ukázkové stavby voru se realizují dle potřeby. Dále pak každý z nositelů statku – vltavanských 
spolků působí zejména v obci svého sídla a jejím okolí, tedy Spolek „Vltavan“ v Praze v Praze, 
městské části Praha 2 – Nové Město, Spolek Vltavan Davle v Davli, kraj Středočeský, Vltavan pro 
Štěchovice a okolí, z. s., ve Štěchovicích, kraj Středočeský, a Spolek Vltavan v Purkarci v Hluboké 
nad Vltavou – Purkarci, kraj Jihočeský; vzájemně však spolky spolupracují na některých akcích, 
takže lze říci, že působištěm všech vltavanských spolků jsou v širším slova smyslu všechny čtyři 
obce. Dále pak se spolky zúčastňují valných hromad Mezinárodní vorařské asociace pořádaných 
střídavě v sídlech zahraničních spřátelených spolků. V pětiletém cyklu je pořádána společná akce 
k uctění Vltavy-živitelky na Šumavě v Kvildě. 

5. Identifikace nositele statku:  
 

a) je-li jím fyzická osoba: 
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Adresa trvalého pobytu: 
Korespondenční adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Souhlas nositele statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o nositeli statku:3 
Nositel statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby zpracování a 
posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků zařazených do Seznamu a 
s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a redokumentace statku,  
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku v souvislosti se 
Seznamem.  
Datum a podpis: 
 

b) je-li jím právnická osoba: 
 
Jméno/název: Spolek „Vltavan“ v Praze 

Sídlo (adresa): Rašínovo nábřeží 412/30, Nové Město, 120 00  Praha 
Identifikační číslo:00552429 
Statutární orgán: Správní výbor zastupovaný předsedou Jaroslavem Červeným 
Kontaktní telefon: 603 211 215 
Kontaktní e-mail: predseda@vltavan-praha.cz 
                                                           
2 Kraj (kraje), okres (okresy), obec (obce), část obce. Pokud se statek vyskytuje na území více států, je třeba je 
výslovně uvést. 
3 Osobním údajem je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů myšlena jakákoliv informace 
týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů. Zpracováním osobních údajů pak jakákoliv operace nebo 
soustava operací, které správce nebo zpracovatel údajů systematicky provádějí s osobními údaji, a to 
automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, 
ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, 
šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Citlivým údajem je 
pak takový osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, 
členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, 
zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. 

mailto:predseda@vltavan-praha.cz
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Jméno/název: Spolek Vltavan Davle 

Sídlo (adresa): K pivovaru 3, 252 06  Davle 
Identifikační číslo: 65999860 
Statutární orgán: Správní výbor zastupovaný předsedou MVDr. Františkem Dolejším  
Kontaktní telefon: 602 150 944 
Kontaktní e-mail: davle.davle@seznam.cz 
 
Jméno/název: Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s. 
Sídlo (adresa): Na Peškově 348, 252 07  Štěchovice 
Identifikační číslo: 47005581 
Statutární orgán: výbor spolku zastupovaný předsedou Petrem Zikánem 
Kontaktní telefon: 775 699 323 
Kontaktní e-mail: vltavanstechovice@seznam.cz  
 
Jméno/název: Spolek Vltavan v Purkarci 
Sídlo (adresa): Purkarec čp. 86, 373 41  Hluboká nad Vltavou 
Identifikační číslo: 46682082 
Statutární orgán: Správní výbor zastupovaný předsedou Janem Pöschlem 
Kontaktní telefon: 602 12 18 12 
Kontaktní e-mail:  
 
6. Souhlas nositele/nositelů statku s periodickou redokumentací: 
Nositel/nositelé statku souhlasí s periodickou redokumentací statku prováděnou Národním 
ústavem lidové kultury zpravidla jednou za sedm let. Svým podpisem se zavazuje/zavazují, 
že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích uvedených v bodě 5, 
neprodleně tuto skutečnost ohlásí Ministerstvu kultury. 
 
Datum a podpis: 
 
za Spolek „Vltavan“ v Praze: 21. 6. 2017 
 
 
 
 
za Spolek Vltavan Davle: 21. 6. 2017 
 
 
 
 
za Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s.: 21. 6. 2017 
 
 
 
 
za Spolek Vltavan v Purkarci: 21. 6. 2017 
 
 
 
 

mailto:davle.davle@seznam.cz
mailto:vltavanstechovice@seznam.cz
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7. Autor statku, je-li znám: 

Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Adresa trvalého pobytu: 
Korespondenční adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Souhlas autora statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o autorovi statku:4 
Autor statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby 
zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků 
zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a 
redokumentace statku,  
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku 
v souvislosti se Seznamem. 
Datum a podpis: 
Autor statku znám není. 

8. Souhlas autora statku s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění:  
 

Autor statku souhlasí s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění. 
Datum a podpis: 
 

Autor statku znám není. 
 
9. Časové zařazení statku: 
 

Výroba byť primitivních vorů a voroplavba mají své počátky již ve starověku. První písemné zmínky o vo-
roplavbě jsou z 11. století, doložena je od 12. století a skončila v 50. letech století dvacátého. Vory jsou 
ukázkově stavěny při různých příležitostech. Díky činnosti vltavanských spolků se znalost stavby těchto 
plavidel uchovala až do současnosti. 

10. Taxonomické zařazení statku: 
 

Vorařství v sobě zahrnuje řadu dovedností, předávaných z generace na generaci: stavba voru s pro stavbu 
voru jedinečnými detaily jako výroba houžví, sluk, vesel, vořin, nožic, ušení, ..., vlastní vázání vorových 
tabulí a jejich spojování do pramenů; voroplavba – ovládání pramene na tekoucí vodě, .... Souvisí tedy se 
zpracováním dřeva i s plavbou. 
 

Po konci voroplavby provozované na komerčním základě logicky zanikla většina profesí s nimi spojených; 
avšak řemeslné znalosti a dovednosti se udržují i nadále, byť už jen jako lidová tradice; zároveň s řemesly 
jsou uchovávány tradiční předměty, slang, písně atd. 
 
 

11. Objektivní faktory ohrožující statek, pokud existují: 
 
 
 
 

Faktorem ohrožujícím statek je nedostatek financí spolků a tím hrozící útlum činnosti až zánik členské 
základny, která je nositelem tradic plavectví, vorařství na řece Vltavě a soudružnosti společenství lidí, kteří 
tuto tradici udržují nejen v ČR, ale i na území Evropy. Dalším faktorem je nedostatek nových mladých 
členů. 
 
 

                                                           
4 Viz poznámka č. 11. 
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12. Záchranná opatření na eliminaci rizik zániku statku, existují-li tato rizika: 
 
 

Opatření k eliminaci rizik zániku statku vidíme v pokračování a udržování činnosti spolků jako nositelů 
vorařských tradic, získávání nových, hlavně mladých členů, získávání sponzorů, dotací a grantů. Omezit 
nebo eliminovat tato rizika lze podporou ze strany veřejné správy (místní úřady, krajské úřady, Ministerstvo 
kultury ČR, Povodí Vltavy...) a především úsilím členů spolků zmíněné tradice stále udržovat a rozšiřovat 
v povědomí veřejnosti (stavby a plavby vorů s účastí veřejnosti, semináře ve školách, příspěvky v tisku, 
rozhlase i televizi a další informační a osvětová činnost). Získávání prostředků organizováním výdělečných 
akcí, jako jsou plesy, brigády, prodej brožur, odznaků atd., není pro rozvoj spolku dostačující. Náklady na 
provozování muzeí, obnovu a pořizování nových krojů pro členy spolků, korespondenci a další činnost stále 
rostou a zdroje získávání prostředků včetně sponzorů ubývají. Podpora veřejné správy by byla dobrým 
stimulem pro činnost spolků v budoucnosti. 
 

13. Prameny, literatura a odkazy na dokumentační materiál, který není přímou přílohou 
tohoto listu: 

1. Historie a současnost Davle. Jan Novák a kol.. Vyd. Místní národní výbor v Davli 1975  
2. Davelští plavci a šífaři: Jan Novák. Vyd. Zájmový kroužek Vltavanu při OB v Davli 1967  
3. Davle u Prahy: Karel Vančura. Vyd. Obecní úřad Davle 1999  
4. Dějiny plavby v Čechách, díl I. Miroslav Hubert. Děčín 1996 
5. Štěchovice v historii tisíciletí – vydáno k 75. výročí založení Vltavana ve Štěchovicích. František 

Heřman s pracovníky Vltavana Štěchovice. Místo a rok vydání neuvedeno [zřejmě Štěchovice, 1973].  
6. 100 let spolku Vltavana pro Štěchovice a okolí. Autoři, místo a rok vydání neuvedeni [kolektiv členů 

Vltavana Štěchovice; Štěchovice, 1998].  
7. Já jsem plavec od vody. Vladimír Scheufler a Václav Šolc. 1986 
8. Lanna. Theodor Žákovec. 1936 
9. Lodě a plavba na střední Vltavě. Miroslav Hubert. 2008 

10. Purkarec – minulost a socialistická přítomnost jihočeské obce. Antonín Verblík. 1983 
11. Kronika Františka Vondráška 
12. Historie voroplavby v Čechách na řece Vltavě. František Nedbal. [Praha 2014]. Vltavan Čechy 
13. Lidé od vody. Radka Veleková a Jiří Frohlich. 2014 
14. Voroplavba na jihočeských tocích. Vladimír Scheufler a Václav Šolc. Praha, Ústav pro etnografii a 

folkloristiku ČSAV 1970 
15. Počátky voroplavby v Čechách. Vladimír Scheufler. In: Český lid, roč. 49/1962. 
16. Voroplavba na Vltavě v období předbělohorském. In: Československá etnografie, roč. 4/1964. 
17. O voroplavbě a vorařích. Václav Šolc. In: Český lid 41/1954. 
18. Poslední vory na Vltavě. In: Český lid 48/1961 
19. Archivy vltavanských spolků. 
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B. ZDŮVODNĚNÍ  KANDIDATURY 
 
Hlavní podmínky pro zapsání statku do Seznamu, jejichž splnění musí být popsáno pro 
každou z těchto podmínek zvlášť, jsou mimo jiné: 
Statek je 

a) dosud živý a má i v současnosti svou sociální a kulturní funkci a 
b) je součástí nemateriálního kulturního dědictví tak, jak je definováno v bodě 2 tohoto 

Metodického pokynu a 
c) je vysoce autentický a 
d) je předáván z generace na generaci  
e) je unikátní z hlediska ojedinělosti svědectví, které statek nese, a to zejména z pohledu 

historie, etnologie, kulturní antropologie aj. příbuzných společenských věd, a to v rámci 
souboru jevů (viz taxonomické zařazení statku v oddíle A tohoto dokumentu), k němuž 
statek náleží, a  

f) je vysoce reprezentativní pro soubor jevů (viz taxonomické zařazení statku v oddíle A 
tohoto dokumentu) , k nimž náleží, v rámci regionu, nebo v celém státě, pokud je tento 
soubor jevů rozšířen po celém jeho území. 

Dále statek: 
g) je vysoce reprezentativní ve vztahu ke společenstvím nebo jiným nositelům statku, zejména 

z hlediska jejich historické, sociální a kulturní identity a 
h) je navržen k zápisu na Seznam na základě účasti společenství nebo jiných skupin, 

popřípadě dotčených osob nebo jiných nositelů daného statku a s jejich svobodným, 
předběžným a poučeným souhlasem, který musí být doložen.  

 

a) Vltavanské spolky jako nositelé a garanti existence kulturního statku od svého založení (v Praze 1871, v Davli 
1897, ve Štěchovicích 1898 a v Purkarci 1902) nepřetržitě udržují vorařské tradice a řemesla živé, a to i přes 
menší aktivitu v období okupace a určité omezení činnosti v 50. letech minulého století. Dokladem toho jsou 
nejen pečlivě sbírané a uchovávané archiválie, ale zejména a především stále živé a v praxi provozované umění 
stavby voru, byť v současnosti nepravidelně a jen jako ukázka dovedností předávaných od minulých generací. 
Nezanedbatelné jsou jistě i dochované a konané zvyklosti, obřady a slavnostní události (společné uctění památky 
zesnulých – bývalých plavců a dalších lidí s Vltavou spjatých; jarní otevírání Vltavy; společný výlet na Šumavu 
do Kvildy, kde je vzdána čest a dik Vltavě-živitelce).  
 

b) Vltavanské spolky jako nositelé vorařských tradic tyto tradice považují za součást svého nemateriálního 
kulturního dědictví, předávaného z generace na generaci. Součástí těchto tradic jsou nejenom znalosti a 
dovednosti charakteristické pro tradiční řemeslný postup při stavbě voru, ale i znalosti z oblasti voroplavby, dále 
pak vorařská slovesnost (slang, písně, vyprávění,...) a nejrůznější doprovodné artefakty (tradiční vorařská klobása 
či plavecký guláš vařený v hospodách, kde se plavci stravovali, a který se dnes stále vaří při našich stavbách vorů, 
při spolkových výročích apod.; plaváček – hrnek, jejž plavci používali na svých plavbách, dnes si jej necháváme 
vyrábět v tradičním tvaru jako dárkový, upomínkový předmět; podskalský grog, podskalské vdolky apod. 
 

c) Vorařské tradice a řemesla jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické nositelé statku udržují a předávají 
dalším generacím tak, jak byly již po několik staletí předávány z generace na generaci až do současnosti. 
d) Tradice, znalosti a dovednosti, archiválie atd. starší členové spolků předávají mladším od založení spolků 
dodnes. Za velmi důležitou považujeme spolupráci s několika středními školami, kde se podařilo vzbudit zájem 
studentů o vorařinu. 
 

e) Vory se zajisté stavěly a používaly i na jiných řekách řečeno s nadsázkou po celém světě. Avšak každý proudící 
tok vyžadoval svůj specifický způsob stavby i ovládání plavidel. A zdaleka ne všude se znalosti a řemeslné 
dovednosti dochovaly v takové míře jako na Vltavě. Přinejmenším zde, v Česku, nemá takováto tradice obdoby. 
Nutno též přihlédnout k unikátnosti tradičních technologií při stavbě vorů používaných. 
 

f) Statek vysoce reprezentuje plavecké tradice díky šíři, hloubce a komplexnosti, ve které se dochovaly a jsou dále 
udržovány a šířeny. 
 

g) Statek je vysoce reprezentativní z hlediska uchování tradic historické sociální a kulturní identity. Jiní nositelé 
podobného statku v Česku nejsou známi. 
 

h) Statek je navržen k zápisu na Seznam na základě účasti společenství – členů vltavanských spolků a s jejich 
svobodným, předběžným a poučeným souhlasem. 
 
 
 



 7 

 
Čestné prohlášení navrhovatele: 

 
Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem výše uvedl, jsou pravdivé a úplné a beru na vědomí, 
že uvedení údajů nepravdivých anebo neúplných je důvodem k vyřazení statku ze Seznamu. 
Zavazuji se, že v případě zápisu statku do Seznamu jsem povinen Národnímu ústavu lidové 
kultury poskytnout veškerá nezbytná data a součinnost pro redokumentaci statku podle čl. 5 a 
že jejich neposkytnutí může být důvodem k označení statku za ohrožený podle čl. 12, 
případně za zaniklý podle čl. 13. 
 
Datum: 21. 6. 2017 
 
Jméno a příjmení statutárního orgánu navrhovatele: Jaroslav Camplík 
 
podpis: 
 
Otisk razítka: 
 
 
 
 

 
Souhlas se zveřejněním údajů 

 
Navrhovatel souhlasí se zveřejněním nominační dokumentace 

 
včetně osobních údajů 

 
 

Datum: 21. 6. 2017 
 
Podpis: 
 
Otisk razítka: 
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C. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA 

 
Statek k zápisu do Seznamu navrhl: 
Jméno či název navrhovatele a datum předložení návrhu: 
Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, z. s. 
21. 6. 2017 
Podpis: 
Datum doručení návrhu na Ministerstvo kultury: 
 
Číslo jednací: 
 
Pořadové číslo návrhu: 
Nominaci posoudili z odborného hlediska: 
Jméno či název posuzovatele, text a datum zpracování posudku: 
 
Doporučení posuzovatele: 
 
Podpis: 
 
Jméno či název posuzovatele, text a datum zpracování posudku: 
 
Doporučení posuzovatele: 
 
Podpis: 
 
Jméno či název posuzovatele, text a datum zpracování posudku: 
 
Doporučení posuzovatele: 
 
Podpis: 
 
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu k zápisu statku do Seznamu: 
Doporučení Národní rady: 
 
Datum a podpis předsedy: 
 
Souhlas ministra kultury se zápisem: 
Datum souhlasu ministra kultury se zápisem statku do Seznamu: 
 
Číslo jednací: 
 
Podpis ministra kultury: 
 
 
Souhlasem ministra kultury je návrhový list považován za list evidenční. 
Datum zápisu statku do Seznamu: 
 
Pořadové číslo statku v Seznamu: 
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D. REDOKUMENTACE STATKU 

 
Údaje o periodické redokumentaci statku: 
 
Datum: 
Nález: 
Návrh nápravných opatření: 
 
Datum: 
Nález: 
Návrh nápravných opatření: 
 
Datum: 
Nález: 
Návrh nápravných opatření: 
 
 
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu s označením statku za ohrožený: 
Datum posledního šetření (redokumentace) statku: 
Nález: 
 
Návrh nápravných opatření a datum nejbližší kontroly statku: 
 
Stanovisko Národní rady k označení statku jako ohroženého:  
Datum a podpis předsedy: 
 
Souhlas ministra s označením statku za ohrožený: 
Číslo jednací: 
Datum a podpis ministra 
  
 
Datum označení statku v Seznamu za ohrožený: 
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu s výmazem označení statku za 
ohrožený: 
Datum posledního šetření (redokumentace) statku: 
 
Nález: 
 
Stanovisko Národní rady k výmazu označení statku za ohrožený: 
 
Návrh dalších nápravných opatření, bude-li jich třeba: 
Datum a podpis předsedy 
 
Souhlas ministra s výmazem označení statku za ohrožený: 
Číslo jednací: 
Datum a podpis ministra 
  
 
Datum výmazu označení statku v Seznamu za ohrožený: 
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Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu k označení statku za zaniklý: 
Datum posledního šetření: 
Nález: 
Doporučení Národní rady: 
Datum a podpis předsedy: 
Souhlas ministra kultury s označením statku za zaniklý: 
Číslo jednací:  
Datum: 
Podpis ministra kultury: 
Datum označení statku v Seznamu za zaniklý: 
 
 

E. ZMĚNA NOSITELE/NOSITELŮ STATKU 
 
Změna nositele statku:  
a) je-li jím fyzická osoba: 
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Adresa trvalého pobytu: 
Korespondenční adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Souhlas nového nositele/nových nositelů statku se zpracováním osobních, příp. citlivých 
údajů o nositeli statku:5 
Nositel statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby 
zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků 
zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a 
redokumentace statku,  
b) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku 
v souvislosti se Seznamem.  
Datum a podpis: 
b) je-li jím právnická osoba: 
Jméno/název: 
Sídlo (adresa): 
Identifikační číslo: 
Statutární orgán: 
Kontaktní telefon: 
Kontaktní e-mail: 
Souhlas nového nositele/nových nositelů statku s periodickou redokumentací: 
Nositel/nositelé statku souhlasí s periodickou redokumentací statku prováděnou Národním 
ústavem lidové kultury zpravidla jednou za sedm let. Svým podpisem se zavazuje/zavazují, 
že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích uvedených v bodě 5, 
neprodleně tuto skutečnost ohlásí Ministerstvu kultury. 
Datum a podpis: 
 

                                                           
5 Viz poznámka č. 12 
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F. PŘÍLOHY K ČÁSTI A, B a D 
 
Příloha č. 1 – dokumentace statku: podrobný popis, audiovizuální dokumentace, apod. včetně 
udělení souhlasu se zveřejněním takovýchto textových nebo audiovizuálních materiálů 
(prohlášení o vlastnictví licence).  

 

Historie statku až k současnosti 

Řeka Vltava je odpradávna nejdůležitějším tokem celých Čech. Je přirozené, že tato vodní cesta byla 
od nepaměti využívána především k dopravě, a to nejjednoduššími plavidly, jejichž hlavním 
představitelem byl vor, resp. pramen, případně jednotlivé vorové tabule. Sv. Václav vyhlásil 
v roce 920 Vltavu za svobodnou silnici na vodě. První zmínky o voroplavbě jsou z 11. století, doložena 
je od 12. století a skončila v 50. letech století minulého; trvala tedy 900 let. 

První písemná zmínka o voroplavbě je z roku 1088, kdy zavedl kníže Vratislav II ze dřeva splaveného 
do Prahy clo zvané výton a část z tohoto cla nařídil odvádět jím založené vyšehradské kolegiátní 
kapitule. Toto nařízení se v pozdějších dobách měnilo, měnila se i různá nařízení ohledně plavby 
a splavnosti Vltavy, s výstavbou jezů i šíře vorových propustí, ale i nařízení o zajištění splavnosti řeky 
a její udržování tak, aby byla plavba na vorech bezpečná. Plavecké party v zimě pracovaly v lese při 
kácení a přibližování dřeva na vaziště. Připravovaly si houžve, což jsou mladé smrčky, které se napaří 
a překroutí ve veřtatu a tím vznikne pružné a pevné lano – houžev. Houžvemi se pak klády vázaly 
do vorových tabulí; ty se pak spojovaly, opět houžvemi, do pramenu – voru. 

Vor se pohyboval po řece samotíží, tedy tak, že k plavbě využíval pouze rychlost toku řeky. Stavba 
přehrady ve Vraném n. Vlt. plavbu znesnadnila, rovněž tak přehrada ve Štěchovicích; Slapská 
přehrada, kde není plavební komora, pak jakoukoli souvislou samotížnou plavbu po řece Vltavě 
znemožnila úplně. 

Rovněž rozvoj konkurenční železniční a posléze i silniční dopravy přispěl nemalou měrou k útlumu 
voroplavby. 

V současné době nejsou na našich řekách a zejména na řece Vltavě adekvátní podmínky pro 
provozování vorů, které plnily své poslání v minulých stoletích při přepravě stavebního materiálu pro 
velká města, ale i potravin apod. Poslední skutečný vor se stavebním dřívím skončil svoji pouť 12. 
července roku 1960 na stavbě Orlické přehrady. Od tohoto data se vory vázaly již jen příležitostně a 
pluly převážně jen na horním toku řeky Vltavy. V roce 1971 se stavěl vor ve Vyšším Brodě partou 
starých plavců, kteří měli za úkol doplout do Týna nad Vltavou. Celá stavba tohoto voru byla 
zdokumentována. 

Voroplavba jako komerční doprava sice tedy zanikla, ale tradice spojené s ní žijí. Řemesla, znalosti a 
dovednosti pro vorařinu potřebné se přesunuly ze sféry komerční do oblasti lidových tradic. 

Nositeli těchto tradic jsou vltavanské spolky v Praze, Davli, Štěchovicích a Purkarci. 

 

Školy, mládež 

Vltavanské spolky spolupracují se třemi odbornými školami v oblasti dokumentace a realizace 
výroby vorů a šífů zejména s cílem získat mladé lidi pro oživení a zachování tradičních řemesel, která 
byla součástí života lidí kolem řeky. Vedení škol i jejich studenti se s nadšením a nemalým úsilím 
podílejí na zachování této součásti českého kulturního nehmotného dědictví. Smlouvy o spolupráci 
máme uzavřeny se Střední odbornou školou stavební a zahradnickou, Učňovská 1, Praha 9, Vyšší 
školou uměleckoprůmyslovou a Střední uměleckoprůmyslovou školou Praha, Žižkovo náměstí 1300/1, 
Praha 3 a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Resslova 40, Volyně. Ve všech těchto 
školách jsme pro studenty uskutečnili 80minutový seminář o vorařství a šífařství s praktickými 
ukázkami a o vltavanských spolcích; ve dvou školách již opakovaně. 
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Vory 

Značný význam pro udržení znalostí a dovedností potřebných řemesel nepochybně mají příležitost-
né ukázky stavby vorů: pro seriál Cirkus Humberto (1987), pro akci Praha – město na řece (2000), pro 
100. výročí založení Vltavana Purkarec (2002), pro slavnosti Léto na voru v Písku (2006), pro akci 
20. výročí zatopení vorařské obce Jaroslavice (2008), v rámci otevření Muzea řeky Otavy ve Střelských 
Hošticích (2006), u příležitosti 105. výročí Vltavana Purkarec jako exponát Muzea voroplavby 
v Purkarci (2007), při oslavách 110. výročí Vltavana Purkarec pro výletní plavby po Hněvkovické 
přehradě (2012), obnova vorové tabule ve Střelských Hošticích (2014), výroba nové vorové tabule 
u Muzea Voroplavby v Purkarci (2015), stavba voru v Jindřichově Hradci (2017). Stavba voru patří 
dodnes svou zachovalou, neměnnou a z generace na generaci předávanou tradiční technikou 
neodmyslitelně a jedinečně k plaveckému dědictví v novodobých dějinách. 

V současné době (jaro 2017) probíhá ve Štěchovicích stavba voru u příležitosti 120. výročí založení 
Vltavana Davle, v plánu je stavba voru pro 115. výročí založení Vltavana v Purkarci. Stavba vorů je, 
resp. bude přístupná veřejnosti. Stavby vorů se aktivně účastní studenti výše jmenovaných škol. 
Zájem studentů o tuto tématiku je tak velký, že na stavbu dojíždějí ve svém volném čase a dokonce 
většina z nich včetně jejich pedagoga projevila zájem o členství v některém vltavanském spolku. Po 
ukončení ukázkové stavby voru – o dvou tabulích – ve Štěchovicích bude vor splaven do Davle; jedna 
tabule se staví přímo v Davli a v rámci davelského vorařského muzea bude v Davli veřejně vystavena. 

Stavbu vorů dokumentujeme a zveřejňujeme prostřednictvím studentů a Lesů ČR na Facebooku a 
na webových stránkách všech vltavanských spolků. Ve stavbě vorů původní technologií budeme při 
vhodných příležitostech pokračovat i v následujících letech. 

V květnu 2016 jsme v Purkarci pro veřejnost uspořádali první ročník „Vorařského dne“, kde jsme 
prakticky předváděli vorařské řemeslo a návštěvníci si mohli některé dovednosti sami vyzkoušet. Tuto 
akci budeme opakovat. 

Škola ve Volyni zpracovává technickou dokumentaci ke stavbě vorů původní technologií, aby tato 
byla zdokumentována a zachována. 

 

Tradiční výrobky, slovesnost, obřady a slavnostní události 

K vorařskému řemeslu a jeho živému odkazu jistě patří i výrobky či produkty jako např. tradiční 
vorařská klobása či plavecký guláš vařený v hospodách, kde se plavci stravovali, a který se dnes stále 
vaří při našich stavbách vorů, při spolkových výročích apod.; plaváček – hrnek, jejž plavci používali na 
svých plavbách, dnes si jej necháváme vyrábět v tradičním tvaru jako dárkový, upomínkový předmět; 
Šífařská polka / valčík – často uváděna jako oblíbená píseň plavců a někdy i jako plavecká hymna, 
hrána a zpívána na každé spolkové slavnosti a společenské akci; podskalský grog, podskalské vdolky 
apod. Stále pokračují práce na sběru plaveckého slangu, plaveckých písniček a dalšího podobného 
materiálu. 

V širším slova smyslu lze jistě mezi projevy plaveckých tradic zahrnout pravidelné uctění památky 
utonulých a jinak zemřelých plavců, společné výlety k pramenům Vltavy s cílem vzdání úcty a díků 
Vltavě-živitelce, jarní otevírání Vltavy a podobně. 

 

Vltavanské spolky – nositelé vorařských tradic 

Dlouholetá historie vltavanských spolků a jejich činnost dává záruku, že vorařské tradice budou 
udržovány v povědomí občanů a výchovou mladé generace bude zajištěno pokračování těchto tradic 
v budoucnosti. 

Uvolnění veřejného života v Rakousku-Uhersku po prohrané válce s Pruskem v roce 1866, dané 
zákonem o právu spolčovacím a shromažďovacím z 15. listopadu 1867, umožnilo zakládání nových 
spolků různého zaměření. V pražském Podskalí byl 11. června 1871 v plavecké hospodě „U Heyduků“ 
založen Spolek »Vltavan« v Praze pod plným názvem Spolek vzájemně se podporujících plavců, rybářů 



 13 

a pobřežných Vltavan. 26. prosince 1896 v davelském hraběcím pivovaře vznikl Spolek »Vltavan« pro 
Davli a okolí a v roce 1898 byl ve štěchovické hospodě „Na Lešanské“ založen Vzájemně se 
podporující spolek plavců, rybářů, pobřežných a lodníků »Vltavan« pro Štěchovice na Vltavě a okolí. 
Nejmladší vltavanský spolek vznikl v Purkarci roku 1902. Všechny čtyři spolky měly podobný smysl: 
sdružovaly plavce (tzn. členy posádek vorů – voraře a šífů – šífaře), rybáře, pobřežné a další profese 
kolem řeky; hlavním účelem spolku přitom bylo z příspěvků členů a výtěžku akcí spolkem pořádaných 
podporovat nemocné členy, poskytovat příspěvek na pohřeb člena zesnulého, podporovat vdovy a 
sirotky pozůstalé po členech spolku. Ke spolkové činnosti patřilo pořádání plesů, zábav, ale také 
vzdělávání formou přednášek, výletů a vycházek. 

Jak postupně klesala závislost obživy rodin na řece Vltavě a jak sociální zabezpečení přebíraly státní 
organizace, členové zvolna přestávali hledat ve spolcích vzájemnou podporu materiální a spolky 
začínaly plnit především funkci sociální a kulturní. Své historické poslání projevují spolky udržováním 
tradic voroplavby a šífařiny, řemeslných znalostí a dovedností se stavbou vorů a šífů a s plavbou 
spojených a šířením vědomostí ze své historie. Pečují o spolková muzea, spolkové archivy a 
památníky v Praze, Davli, Štěchovicích a Purkarci. Pražský spolek úzce spolupracuje s Muzeem 
hlavního města Prahy – se stálou expozicí v prostorách Podskalské celnice na Výtoni, věnovanou 
zaniklé čtvrti Podskalí a pražské voroplavbě, ve které část exponátů dokumentuje také působení 
spolku. Dalším dokladem této činnosti je např. otočení sochy sv. Jana Nepomuckého u slapské 
přehrady do původní polohy („aby se díval na řeku“) v roce 1998. Velký význam má činnost naučná a 
vzdělávací. Prostřednictvím stavby vorů, vydáváním brožur, prospektů a dalších tiskovin, pořádáním 
přednášek a besed ve školách, muzeích i jinde má tak široká veřejnost možnost seznámit se s tímto 
významným kulturním statkem. K tisku je připravena kniha Jiřího Svobody Historie voroplavby; 
vydána bude, jakmile to dovolí naše finanční situace; nejpozději však v roce 2018. 

Pro vlastní spolkový život je významná pravidelná účast na akcích a projektech Mezinárodní 
vorařské asociace, pořádání kulturních akcí, plesů, brigád, poznávacích zájezdů, lázeňských pobytů 
členů. Spolky se samozřejmě ve svých činnostech vzájemně podporují. Součástí tradic je dále 
používání spolkových krojů, praporů a dalších symbolů, které se používají v nezměněné podobě po 
celou dobu existence spolků.  

Spolky se účastní občanského života ve svých obcích: nepravidelně garance na akcích Městské části 
Praha 2 (pražský spolek), Městského úřadu v Davli (davelský spolek), Městského úřadu v Hluboké nad 
Vltavou (purkarecký spolek); spolupráce s MŠ v Davli, spolupráce s SDH v Purkarci a podobně. 

V současné době má Vltavan Praha 73 členů, Vltavan Davle 230, Vltavan Štěchovice 242 a Vltavan 
Purkarec 50 členů v nejrůznějších kategoriích jak z hlediska věkového, tak z pohledu vzdělání či 
profese. 

 

Zahraniční činnost. Naděje na zápis do Reprezentativního seznamu UNESCO 

Vltavan Purkarec navázal přeshraniční spolupráci s rakouskými voraři a vorařským muzeem 
v Rakousku (Reichraming, Eisenstraβe).  http://forstmuseum.at/ 

Všechny vltavanské spolky jsou prostřednictvím Vltavana Čechy členy Mezinárodní vorařské 
asociace (MVA). Díky své aktivitě jsme získali pozici druhého vicepresidenta v představenstvu; máme 
tak nezanedbatelný vliv na činnost této organizace. 

Naše delegace, vždy o přibližně 50 našich členech, pravidelně navštěvuje valné hromady MVA a 
s nimi spojená mezinárodní setkání plavců a vorařů, které se v posledních letech uskutečnily 
v Rakousku, Finsku, Německu, Polsku, Itálii a Španělsku. Můžeme se tak inspirovat činností spolků 
zahraničních, vyměňovat s nimi názory a zkušenosti, navazovat různá mezinárodní přátelství a 
v neposlední řadě reprezentovat a propagovat české vorařství po celé Evropě. 

MVA usiluje o zapsání vorařství jako nehmotného kulturního dědictví do Reprezentativního seznamu 
UNESCO. Voraři v Rakousku a Německu jsou již zapsáni ve svých národních seznamech a čeká se na další 
zemi, tak aby alespoň tři země mohly podat společnou žádost. Doufáme, že touto třetí zemí budeme my; 
Rakousko je pak připraveno podat v roce 2018 společnou žádost do UNESCO.  

http://forstmuseum.at/
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Na půdě MVA jsme podali návrh na založení evropské vorařské školy, kde by se mladí lidé učili 
vorařskému řemeslu v různých lokálních variantách; způsob stavby voru se totiž země od země 
poněkdud liší. V projektu počítáme s financováním z fondů EU. 

Vltavan Čechy propaguje české vorařství i v zahraničí, např. na webových stránkách MVA, kam 
umísťujeme naše videa a fotografie z našich akcí. MVA se chystá v krátké době vydat knihu 
o evropských řekách, která bude obsahovat i námi zpracovanou pasáž o řece Vltavě a vorařství na 
této řece. Budeme mít právo tuto knihu dále šířit třeba i v českém překladu ať tiskem, nebo v elektro-
nické podobě.  

 

Dosavadní ocenění významu spolků 

Každý ze čtyř vltavanských spolků je zapsán na Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové 
kultury v Praze a ve Středočeském a Jihočeském kraji; zápis vedle svého primárního významu 
motivoval zvýšení zájmu členů i příznivců o historii vltavanských spolků a o tradice a řemeslné 
znalosti a dovednosti z oblasti voroplavby. Zanedbatelný jistě není ani evropský titul „Mezinárodní 
vorařská obec“, který – zásluhou členství vltavanských spolků v MVA – obcím Davli a Purkarci udělila 
Mezinárodní vorařská asociace; o udělení tohoto titulu usilují i Praha a Štěchovice. Spolek Vltavan v 
Davli významně přispěl k tomu, že městys Davle obdržel v roce 2016 v rámci soutěže Vesnice roku 
Středočeského kraje Diplom nemateriálního kulturního dědictví. 

 

 

 



 15 

      
Stavba voru jaro 2017 Štěchovice – výroba houžví (kroucení ve veřtatu) a ukázka spojování klád houžvemi 

 

      
Odkorňování klád. Ušení 

 

      
Studenti si postavili na dvoře své školy ukázku spojování klád do tabulí a tabulí do voru 
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Další přílohy 
 
CD – tento Návrhový a evidenční list 
 – Vorařský slang – ukázka prozatímního výsledku sběru 
 – Plavecké písně – ukázka prozatímního výsledku sběru 
 – Návrhový a evidenční list nemateriálního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků 

tradiční lidové kultury hlavního města Prahy – spolek Praha 
 – Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční 

lidové kultury Středočeského kraje – spolky Davle a Štěchovice 
 – Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční 

lidové kultury Jihočeského kraje – spolek Purkarec 
 
DVD – Stavba vorů na Vltavě 
 
DVD – Den s purkareckými voraři 
 
DVD – Příprava stavby voru 2017 
 
DVD – Stavba voru Davle 2017 
 
DVD – Stavba voru Jindřichův Hradec 2017 
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Příloha č. 2 – mapa, do níž je zakresleno místo či oblast, kde se statek vyskytuje. 
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Příloha č. 3 – svobodný, předem daný a poučený souhlas nositelů statku se zápisem 
Udělujeme jako nositelé statku svobodný, předem daný a poučený souhlas se zápisem do Seznamu 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. 
 
Udělujeme jako nositelé statku a jako majitelé práv poskytnutých materiálů souhlas se zveřejněním textových, 
obrazových a audiovizuálních dokumentů použitých v nominaci k zápisu do Seznamu nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury České republiky. 
 
Za nositele statku dle identifikace: 
 
 
 
 
Jaroslav Červený, předseda Spolku „Vltavan“ v Praze 
 
 
 
 
MVDr. František Dolejší, předseda Spolku Vltavan v Davli 
 
 
 
 
Petr Zikán, předseda Vltavana pro Štěchovice a okolí, z. s. 
 
 
 
 
Jan Pöschl, předseda Spolku Vltavan v Purkarci 
 


