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Anotace 

Cílem mé bakalářské práce bylo seznámení se s krásami Povltaví v závislosti na 

vodní turistice. Vodní turistika má velký potenciál v cestovním ruchu České republiky. 

V první části uvádím obecné informace o celém Povltaví, které se rozprostírá v Jihočeském 

kraji, Středočeském kraji a Praze. V dalších částech podrobněji rozebírám vodáctví, vodní 

dopravu a přiléhající technické a kulturní památky. V poslední části se věnuji vodáckému 

zájezdu na řece Vltavě. Cílem plavby je poznat krásná místa řeky Vltavy i přilehlého okolí.  

 

Klíčová slova: cestovní ruch, vodácký zájezd, Vltava 

 

 

Summary 

The goal of this graduation project is to become familiar with the beauty of Povltavi 

depending on a water tourism. The water tourism has great potential in the Czech 

Republic. The first part presents general information about the whole Povltaví which is 

situated in the South Bohemian Region, Central Bohemia and Prague. In the next sections I 

discuss boating, water transport and local technical and cultural monuments in more detail. 

The last part is focused on a canoe trip at the Vltava river. The goal of the trip is to get 

know the beautiful places of the Vltava and the surrounding areas. 
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1. ÚVOD 

Ve své bakalářské práci bych Vás ráda seznámila s regionem Povltaví. Tuto oblast 

jsem si vybrala, jelikož nesmírně miluji vodu. Sjíždět řeku Vltavu a zároveň pozorovat 

okolní skvosty je obrovský zážitek. Vltava je nejdelší řekou České republiky a protéká 

Jihočeským krajem, Středočeským krajem a hlavním městem Prahou. Pramení na Šumavě 

a u města Mělník se vlévá do řeky Labe. Celé Povltaví je velmi bohaté na nejrůznější 

druhy cestovního ruchu. Každý si může najít to své „nej“, ať už je to sport, kultura, umění, 

vzdělání, záliba, poznání nebo zážitek.  

 

V bakalářské práci se postupně zabývám historií řeky Vltavy a životem na ní, 

skvostnou architekturou, využitím vodních děl a také vodní turistikou, jež je na Vltavě 

hojně provozována. Dále se zabývám důležitostí vodní dopravy, která je od počátku věků 

na Vltavě zásadní a památkami celého Povltaví, ať už technickými či kulturními. Na konci 

mé bakalářské práce se vydáme na dobrodružnou poznávací cestu kánoí po hladině Vltavy.  

 

V závěru zhodnotím turistickou atraktivnost celého regionu Povltaví a úspěšnost 

vodáckého zájezdu.  
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VŠEOBECNÉ INFORMACE O REGIONU POVLTAVÍ 

 

1.1. Vltava 

Vltava je nejdelší česká řeka. Její délka se rovná 430 km a povodí zabírá 28 090 

km2. Vltava má dvě pramenné větve a to teplou a studenou. První, hlavní pramenná větev 

se nachází na Šumavě v nadmořské výšce 1 172 m pod názvem Černý potok.  Dále pod 

obcí Borová Lada přebírá název Teplá Vltava. Druhá pramenná větev má počátek 

v Bavorsku a české hranice překračuje u obce Haidmühle. Je nazývána Studenou Vltavou. 

Od soutoku Teplé a Studené Vltavy u obce Chlum se řeka nazývá Vltavou (internet 1).  

 

Řeka Vltava dále teče přes Jihočeský a Středočeský kraj k městu Mělník, kde se vlévá do 

řeky Labe. Největší přítoky Vltavy jsou: Malše, Lužnice, Otava, Sázava, Berounka.  

Vltava protéká městy: Lenora, Nová Pec, Horní Planá, Frymburk, Lipno nad Vltavou, 

Loučovice, Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou, Český Krumlov, Zlatá Koruna, Boršov, 

České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Zvíkovské Podhradí, Kostelec 

nad Vltavou, Praha, Kralupy nad Vltavou. 

 

1.2. Jihočeský kraj 

Jihočeský kraj je rozprostřen na ploše o velikosti 10 056 km2, což představuje 

12,8% rozlohy České republiky. Kraj se rozkládá z největší části na jihu České republiky. 

Jihočeský kraj sousedí se Středočeským krajem, s krajem Vysočina, s Jihomoravským 

krajem a s Plzeňským krajem. Společnou hranici má i s rakouskými spolkovými zeměmi 

Horní Rakousko a Dolní Rakousko. Dále sousedí s německou spolkovou zemí Bavorsko. 

Kraj má 7 okresů (České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec, 

Český Krumlov a Prachatice). České Budějovice jsou největším městem Jihočeského kraje. 

Jihočeský kraj je velmi oblíbenou a vyhledávanou turistickou destinací. Hodně se o 

to zasloužila nádherná příroda, která skýtá spoustu chráněných oblastí a rezervací. 

K největším přírodním pamětihodnostem patří oblast Šumava. Její nejcennější jádro je od 
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roku 1990 chráněno jako národní park. V celém kraji jsou ideální podmínky pro turistiku, 

cykloturistiku, vodáctví a další aktivity. 

Nejvyšším bodem Jihočeského kraje je vrchol šumavské hory Plechý měřící 1 378 

m n. m. A nejnižším bodem je hladina Orlického jezera, která je ve výšce 350 m n. m. 

Jihočeský kraj v oblasti s Rakouskou hranicí a Bavorskem je rovinatý. Avšak v oblasti 

Šumavy a Novohradských hor je krajina hornatá. V rovinatých oblastech tzv. Třeboňské 

pánvi můžeme nalézt největší rybník v Čechách Rožmberk. Jeho rozloha je 489 ha. 

Největší a nejdelší jihočeskou řekou je Vltava. V průběhu 20. století vzniklo na řece Vltavě 

mnoho vodních děl jako součást tzv. vltavské přehradní kaskády. Největší, co se rozlohy 

týče je Lipno I. Rozprostírá se na ploše o velikosti 48,7 km2. 

Jihočeský kraj oplývá ohromným množstvím památek všeho druhu. Hrady, zámky, 

kostely, kláštery, kaple, zříceniny, památná místa, technické památky jako např. vodní 

nádrže, mosty. Některé z historických památek jsou zapsány na seznamu Světového 

kulturního dědictví UNESCO (internet 2). 

 

 
Obr. 1 Znak Jihočeského kraje (internet 45) 

 

1.3. Středočeský kraj 

Středočeský kraj se rozprostírá na ploše o velikosti 11 014 km2. Což je 14 % plochy 

České republiky. Je to mnohotvárný, různorodý kraj, který obklopuje hlavní město Prahu. 

Středočeský kraj sousedí s krajem Jihočeským, Plzeňským, Ústeckým, Libereckým, 

Královéhradeckým, Pardubickým a krajem Vysočina.  

Středočeský kraj má 12 okresů (Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, 

Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník).   
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Díky rozmanitosti Středočeského kraje je vyhledávaným turistickým cílem. Tento 

kraj nabízí několik chráněných krajinných oblastí, z nichž nejvýznamnějšími jsou Český 

ráj, biosférická rezervace UNESCO Křivoklátsko, Český kras s krásnými Koněpruskými 

jeskyněmi. Ve Středočeském kraji nalezneme i spoustu historických památek jako hrady 

Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, Kokořín, Český Šternberk. Velkým lákadlem jsou i vodní 

toky řek Berounka, Jizera, Labe, Sázava. Skutečným skvostem mezi historickými 

památkami je Kutná hora, která je zapsaná na seznamu světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO.  

Nejvyšším bodem Středočeského kraje je vrchol brdských hřebenů Tok, který měří 

862 m n. m. A bodem nejnižším je řečiště Labe u Dolních Beřkovic ve výšce 158 m n. m. 

(internet 3, internet 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Praha 

Praha ležící na řece Vltavě je hlavním a největším městem České republiky. 

Nachází se uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním centrem, ale jako samostatný kraj 

není jeho součástí. Rozloha Prahy je 496 km2. Nejvyšší bod se nachází ve Zličíně ve výšce 

399 m n. m. a nejnižší bod je v Suchdole ve výšce 177 m n. m. 

Vznik jména Praha není dodnes přesně historicky doložen. Jedna z historických bájí 

říká, že název byl odvozen od říčního prahu, který se nacházel někde pod Karlovým 

mostem. A přes toto místo lidé přecházeli přes řeku. Další pojmenování je spjato 

s pražením obilí, kovu nebo lesa (1).     

 

Obr. 2 Znak Středočeského kraje (internet 46) 
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Podle V. V. Tomka a J. Cibuly se město původně jmenovalo Mezigrady, neboť se 

rozprostíralo mezi Vyšehradem a Pražským hradem. Název Praha náležel do konce 12. 

století pouze Pražskému hradu (2, 3). 

Praha má 26 okresů: : Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Český Brod, Dobříš, 

Hořovice, hlavní město Praha, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Mělník, 

Mladá Boleslav, Nové Strašecí, Nymburk, Poděbrady, Praha-jih, Praha-sever, Praha-

východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Vlašim, Votice. A čtvrti: 

Staré Město, Nové Město, Josefov, Malá Strana, Hradčany, Vyšehrad.  

Hlavní město Praha je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší městskou památkovou 

rezervací v České republice. Od roku 1992 je historické jádro Prahy součástí Seznamu 

světového kulturního dědictví UNESCO. Praha je díky svým kulturním a historickým 

dispozicím rovněž nejnavštěvovanějším městem v republice, a to domácími i zahraničními 

turisty.  

Skvostnou Prahou byli okouzleni i přední osobnosti jako W. A. Mozart, L. van 

Beethoven, G. Apollinaire, P. I. Čajkovskij, F. M. Dostojevskij, A. Rodin, britská královna 

Alžběta II., papež Jan Pavel II. aj. Praha představuje výjimečný komplex všech druhů 

památek, jemuž z výšky nad městem vévodí Pražský hrad. Ten je ukázkou všech 

uměleckých slohů a směrů (internet 5).  

Z nepřeberného množství pražských památek můžeme shlédnout i katedrálu 

svatého Víta, Václava a Vojtěcha, Betlémskou kapli, kostel svatého Petra a Pavla, palác 

Kinských, Černínský palác, Národní divadlo, Národní muzeum, Klementinum, Karlův 

most, Staroměstskou radnici, Orloj, Petřín a mnoho dalších. Praha je všeobecně 

považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě (internet 6). 

 

 
Obr. 3 Znak Prahy (internet 47) 
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Pražské vodní nádrže 
Samotná Praha se může pyšnit vodními nádržemi: 

 Džbán 
 Hostivař 
 Jiviny 
 N4 

 

Název díla Katastrální území Plocha Objem vody 

Džbán Praha 6 - Liboc, Vokovice 130 000 m2 302 000 m3 

Hostivař Praha 15 - Hostivař 349 000 m2 1 310 000 m3 

Jiviny Praha 6 - Ruzyně 90 000 m2 138 000 m3 

N4 Jinonice Praha 4 - Jinonice   

Tab. 1 Pražské vodní nádrže 

 

 

Džbán 

Vodní dílo Džbán bylo vystavěno na Litovicko-Šáreckém potoce v letech 1966 - 

1971. Hlavními účely výstavby bylo vybudování nového místa pro rekreaci  - volný čas, 

koupání, rybolov a snížení účinku povodní. Délka nádrže je 0,8 km a v nejhlubším místě 

má 7,5 m. 

 

Hostivař 

Vodní dílo Hostivař vzniklo přehrazením koryta potoka Botiče a zatopením 

lesnatého údolí. Tento proces byl uskutečněn v letech 1959 - 1963. Využití Hostivařské 

přehrady je hlavně rekreační - koupání, rybolov. Dále v menší míře slouží k regulaci vody 

při povodních.  Přehrada je dlouhá 2,5 km, šířka v některých místech až 400 m a její 

maximální hloubka je 12 m. Vodní nádrž Hostivař je největší vodní plocha v Praze 

(internet 7). 
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1.5. Vodní díla na Vltavě 

Již na počátku 19. století začala v Čechách výstavba vodních děl. V současné chvíli 

vodní díla zastupují funkci hospodaření s povrchovou vodou. Velký význam mají pro 

zásobování pitnou vodou, zlepšení odtokových poměrů, ochranu před povodněmi, využití 

energetického potenciálu, odběry nahromaděné vody pro zemědělství, průmysl a rekreační 

účely. Nejvýznamnější z děl Povodí Vltavy jsou se svým celkovým objemem 1 026 000 

000 m3 vodní díla Lipno I a Orlík. Nejdůležitější pro zásobování Prahy pitnou vodou je 

vodní dílo Švihov na Želivce s celkovým objemem 309 000 000 m3 (internet 8).  

 

Ve smyslu Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů lze z 

hlediska technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, lze vodní díla rozdělit, dle 

jejich významu do I. až IV. kategorie, podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod 

na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu 

(internet 9). 

 

Vltavská kaskáda 
Různé pokusy a návrhy na splavnění nejvodnatější české řeky se datují již od 

středověku. Již Karel IV. se zabýval myšlenkou o propojení Vltavy s Dunajem a tím 

pozvednutí Prahy na středisko evropského obchodu. Tehdejší hospodářské využití Vltavy 

bylo zaměřeno na voroplavbu a plavbu. Po řece se přepravovala zejména sůl, dřevo a 

kámen. 

Vltavská kaskáda je sestavena z osmi přehrad a jednoho zátopného jezu. Hlavním 

účelem vybudování těchto děl bylo zlepšení průtoku Vltavy, ochrana před povodněmi a 

energetické a dopravní využití Vltavy.  

První návrhy vodních děl na Vltavě vytvořila firma Lanna - Vering v roce 1894. 

Návrh obsahoval vybudování 2 - 4 metrových jezů mezi Českými Budějovice a Mělníkem. 

Návrh řešil splavnění Vltavy pro lodě do výtlaku 600 až 700 tun. O energetickém využití 

vodních děl se oproti dnešní době nedalo ani mluvit, bylo velice nízké.  

První vybudovaná díla Vltavské kaskády Vrané a Štěchovice měly za úkol regulaci 

odtoku vody z budoucích velkých vodních elektráren. Jelikož se počítalo se spojením 
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Vltavy s Dunajem, byla vodní díla vybavena plavebními komorami pro lodě s výtlakem 

1000 až 1200 tun. 

Do roku 1963 byla vybudována další vodní díla Slapy, Lipno II., Lipno I., Kamýk, 

Orlík. A v letech 1986 - 1991 byla vybudována poslední dvě díla Vltavské kaskády, a to 

Hněvkovice a Kořensko. Tato dvě díla byla vystavěna jako součást jaderné elektrárny 

Temelín. 

V dnešní době začíná Vltavská kaskáda sloužit vodní turistice, rekreaci a osobní 

lodní dopravě (internet 10).  

 

Vodní díla 
Povodí Vltavy, státní podnik, pečuje o vodní toky. Zajišťuje jejich údržbu, chrání a 

spravuje množství a jakost povrchových i podzemních vod. A zajišťuje provoz vodních 

děl. 

Horní Vltava: 
 Lipno I, Lipno II, Hněvkovice, Kořensko 

Dolní Vltava: 
 Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice, Vrané nad Vltavou 

 
 

LIPNO I. 

Lipenská přehrada je největší uměle vybudované vodní dílo v České republice. Leží 

na řece Vltavě a bylo vystavěno v letech 1952 - 1959. Vzhledem k její velikosti se 

Lipenské přehradě přezdívá Jihočeské moře. Celková délka hráze vodního díla je 296 m a 

výška nad terénem je 25 m. Od roku 1999 je ve vodním díle umístěna vodní elektrárna. 

Lipenská přehrada leží v nadmořské výšce 726 m a má objem 309 502 000 m3 vody. 

Zaujímá plochu o velikosti 4 870 ha. Délka přehrady je 48 km a šířka v nejširším místě je 

10 km. Průměrná hloubka se pohybuje okolo 6,5 m a v nejhlubším místě u hráze má 

přehrada 25 m.  

Lipenská přehrada je turisty velice vyhledávaná. Lipno je vyhlášeným rybářským 

revírem. Dají se zde ulovit štiky, candáti, sumci. Velmi oblíbenou atrakcí pro turisty je 

splouvání řeky Vltavy na kajacích, kánoích, raftech. Lipenská přehrada nabízí i 

windsurfing a jachting.  
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Zajímavosti:  

 Od roku 1959, kdy byla přehrada napuštěna, nebyla nikdy zcela vypuštěna. 

 Při silném větru (nad 22 m/s) mohou vlny na Lipenské přehradě dosahovat výšky 

až 2 metrů. 

 Voda má charakteristickou nahnědlou barvu a pH 5-7. 

 

V zimních měsících poskytuje Lipenská nádrž unikátní sportovní vyžití v podobě 

bruslařské dráhy. Na zamrzlé hladině Lipna se vytvoří bruslařská dráha o šířce 6 - 8 m a 

délce 11 km. Upravený Lipenský okruh je: Lipno nad Vltavou - Frymburk - Přední Výtoň. 

Tato dráha je označena nejdelší bruslařskou dráhou na světě (internet 11, internet 12). 

 
 

LIPNO II. 

Vodní dílo Lipno II. bylo vybudováno v letech 1952 - 1959 současně s vodním 

dílem Lipno I. Hlavní úkolem tohoto díla je pojmout odtoky vody vodní elektrárny Lipno 

I. a plynulým odpouštěním ji posílat dále říčním korytem Vltavy. Lipno II. je od Lipna I. 

vzdáleno 3 km a je postaveno o 160 m níže než Lipno I. a to ve výšce 562,7 m n. m. Vodní 

nádrž pojme 1 800 000 m3 vody. Je rozprostřena na ploše o velikosti 45 ha a nejvzdálenější 

místa nádrže jsou od sebe 2,5 km. Přehradní hráz je dlouhá 224 m, vysoké 19,5 m a 

v nejvyšším místě měří 4 m. Vodní elektrárna Lipno II. nepřetržitě vyrábí elektrickou 

energii (internet 13). 

 
 

HNĚVKOVICE, KOŘENSKO 

Vodní dílo Hněvkovice bylo vystavěno v letech 1986 - 1991 spolu s vodním dílem 

Kořensko jako nejnovější stupně Vltavské kaskády. 

 

Vodní dílo Hněvkovice má délku hráze 191 m a výšku od dna je 23,5 m. U pravého 

břehu je umístěna plavební komora pro lodě do nosnosti 300 tun. A u levého břehu je 

vybudována čerpací stanice včetně přívodního potrubí vody do areálu jaderné elektrárny 

Temelín, což je hlavní účel nádrže (internet 14). 
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Hněvkovice: 

 Délka nádrže: 18,65 km 

 Plocha nádrže: 276,67 ha 

 Celkový objem nádrže: 21 100 000 m3 

 
Vodní dílo Kořensko se nachází ve vzdutí vodního díla Orlík. Jeho hlavním úkolem je 

stabilizace vodní hladiny v Týně nad Vltavou. Na levém břehu je umístěna plavební 

komora pro lodě do nosnosti 300 tun. A zároveň je využívána jako spád vypouštěných 

odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín (internet 15).  

Kořensko:  

 Celkový objem nádrže: 2 800 000 m3 

  
 

ORLÍK 

Orlická přehrada byla vybudována 1954 - 1961 a je nejmohutnější z vltavských 

přehrad. Do plného provozu byla uvedena v roce 1966. Orlická hráz zadržuje jezero na 

ploše o velikosti 2,732 ha. Rozprostírá je v délkách 68 km na Vltavě, 23 km na Otavě a 

7 km na Lužnici. Vodní dílo Orlík je svým objemem 717 000 000 m3 největším v České 

republice. Nejhlubší místo dosahuje 74 m. Na levém břehu hráze je umístěna elektrárna a 

na pravém plavební zařízení pro lodě do výtlaku 300 tun. Úkolem vodního díla Orlík není 

jen výroba elektrické energie, zadržení vody, ochrana před povodněmi, ale také slouží 

k rekreaci, vodním sportům a rybaření (internet 16).  

 

 

KAMÝK 

Vodní dílo Kamýk bylo vystavěno v letech 1957 - 1961 jako vyrovnávací nádrž 

vodního díla Orlík a zároveň jako vodní elektrárna k výrobě elektrické energie. Na plné 

spuštění se čekalo až do roku 1966, kdy bylo zcela dokončeno vodní dílo Orlík. Přehradní 

hráz Kamýk má délku 158 m, výška hráze je 24,5 m. I u tohoto vodního díla je vodní 

elektrárna situována na levý břeh a na pravém břehu je plavební komora pro lodě do 

výtlaku 300 tun. Přehrada Kamýk je dlouhá 9,92 km a je rozprostřena na ploše o velikosti 

195 ha. Celkový objem vody v nádrži je 12 980 000 m3 (internet 17).  
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SLAPY 

Vodní nádrž Slapy má rozlohu 1162,7 ha a leží v nadmořské výšce 271 m. I když 

postavení tohoto vodního díla bylo projednáváno již v roce 1933, jeho opravdová výstavba 

probíhala v letech 1949 - 1955. Slapské jezero o délce 43 km obsahuje 270 000 000 m3 

vody. Nejhlubší místo tohoto jezera je 58 m pod jeho hladinou. Při stavbě tohoto vodního 

díla se z finančních důvodů nevystavělo plavební zařízení. Malá plavidla se převážejí přes 

přehradu na speciálních vlecích tažených traktorem. Slapská přehrada je pátou největší 

v České republice. Její rekreační využití je obrovské. Vodní sporty, plavání, potápění, 

rybaření a mnoho dalších aktivit je tady nespočet. Od hlavního města Prahy jsou Slapy 

vzdáleny jen 40 km, proto jsou častým cílem městských rekreantů a turistů (internet 18).  

 
 

ŠTĚCHOVICE 

Vodní dílo Štěchovice bylo vybudováno v letech 1937 - 1945 jako nejkrásnější dílo 

Vltavské kaskády. Je to proto, že je celé obloženo žulovými kameny. Uměle vystavěné dílo 

je 9,4 km dlouhé a jeho objem vody je 10 400 000 m3. Rozprostírá se na ploše o velikosti 

95,7 ha. Vodní hráz tohoto díla je dlouhá 124 m a výška nad terénem je 22 m. Na vodním 

díle Štěchovice jsou vybudovány dvě plavební komory na pravém břehu s rozdílem výšky 

hladiny 20 m. U levého břehu stojí vodní elektrárna. Štěchovice fungují jako vyrovnávač 

odtoků vodních elektráren Slapy a Orlík (internet 19, internet 20).  

 
 
 
VRANÉ NAD VLTAVOU 

Vodní dílo Vrané nad Vltavou bylo vybudováno v letech 1930 - 1935 a je složeno 

ze tří částí - jezu, dvou plavebních komor a elektrárny. U tohoto vodního díla se nejedná o 

přehradu, nýbrž o jez. Jez je dělen pilíři do čtyř 20 metrových polí o výšce 9,7 m. Plavební 

komory jsou umístěny vedle sebe u levého břehu řeky a elektrárna je u pravého břehu. 

Hlavním úkolem Vrané je vyrovnávání odtoků přehrad Slapy a Štěchovice. Nádrž se 

rozprostírá na 263 ha. Její délka je 13,4 km (internet 21, internet 22). 
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Název 
Rok 

dokončení Délka nádrže Plocha Celkový obsah Říční km 
Lipno I 1959 48 km 4 870 ha 309,502 mil. m3 329,54 

Lipno II 1959 2,5 km 45 ha 1,8 mil. m3 319,12 

Hněvkovice 1991 18,65 km 276,67 ha 21,1 mil. m3 210,39 

Kořensko 1991   2,8 mil. m3 200,405 

Orlík  1961 
Vltava 68 km 
Otava 23 km 
Lužnice 7 km 

2,732 ha 717 mil. m3 144,7 

Kamýk 1961 9,92 km 195 ha 12,98 mil. m3 134,73 

Slapy 1955 43 km 1162,7 ha 270 mil. m3 91,694 

Štěchovice 1945 9,4 km 95,7 ha 10,4 mil. m3 84,44 

Vrané 1935 13,4 km 263 ha 2 800 m3/sekundu 71,325 
Tab. 2 Vltavská kaskáda (Svarc, B.; Vanner, L.; Zidek, K.) 
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2. VODNÍ TURISTIKA NA ŘECE VLTAVĚ 

 

2.1. Vodní turistika 

O vodáctví se poprvé doslécháme v druhé polovině 19. století. Průkopníkem u nás byl 

v roce 1875 Ferdinand Zinke, lékárník z Roudnice, který první kánoi koupil od anglických 

handlířů. Další kánoe byla přivezena velkým sportovcem Josefem Rosslerem-Ořovským 

v roce 1910 z Kanady.  A právě tento pán stál za vznikem Svazu kanoistů Království 

českého dne 29. 11. 1913.  

V roce 1918 se vznikem Československé republiky se vodácký sport rozvíjel 

nesmírnou rychlostí. Vodní turistika se stávala stále oblíbenější. Budovala se tábořiště 

okolo řek, pořádaly se sjezdy, schůze, závody. Sjezdové trasy byly např.: České 

Budějovice - Praha, Záhoří - Chuchle, Cholín - Praha a mnoho dalších. Většina těchto tras 

dnes již neexistuje, jsou zatopeny přehradami.  

V mezinárodní kanoistické federaci se v roce 1925 Československý svaz stal pátým 

členem. V roce 1933 se v Praze konalo první mistrovství Evropy v kanoistice. Závodu se 

účastnilo 58 závodníků z deseti zemí. Toto mistrovství se vydařilo, a proto se v roce 1936 

kanoistika zařadila do programu olympijských her. Velkou zásluhu na rozvoji vodáctví má 

bezesporu Klub českých turistů, který v Bráníku roku 1926 vystavěl loděnici se sto loďmi. 

Dále se o rozvoj zasloužily skautská hnutí a různé turistické oddíly.  

Velký boom ve vodní turistice byl skládací kajak. Vodáci zkoušeli nové techniky 

sjezdu řek, sjížděli náročnější úseky a hůře přístupné toky. Pořádaly se další závody, 

slalomy a dálkové jízdy. V roce 1936 byl vydán první kilometráž českých řek.  

V dalších letech se kanoistika rozvíjela nejen turistická, ale i závodní. Vodní turistika 

hodně utrpěla obdobím, kdy na českém území probíhaly výstavby vodních děl. Vodní díla 

se vybudovávala zpravidla v nejužších místech toku, kde byly nejpeřejnatější a 

nejzajímavější úseky řek.  

V tehdejších dobách se vodáci na řekách plavili v laminátových kajacích, kánoích a 

pramicích. Měli i něco jako raft, jenž byl upravený vojenský nafukovací člun. Dnes je 

všechno úplně jinak. Všechno je snazší a materiály mnohem lepší. Lodě z plastu byly 

opravdovou úžasnou revolucí. Taková nafukovací kánoe je k nezaplacení (internet 23).  
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Co vodák potřebuje: 

Loď 

 Zásadní věc pro splouvání řeky. 

Pádla 

 Nezbytná součást lodě. 

Sud, barel 

 Pro uskladnění věcí, které by se neměly dostat do kontaktu s vodou. Barel je 

vodotěsný. 

Houba 

 Houba je nepostradatelnou součástí lodě. Je potřeba na odstranění vody s lodi. 

Provazy 

Velmi potřebná věc:  

 pro přetahování lodě na nesjízdných úsecích řeky 

 na uvázání barelu, houby  

Vesta, helma 

 Kvůli bezpečnosti. 

 

 

Plavidla: 

 Kánoe, kajak, raft, vor, plachetnice, veslice  

 

Pravidla míst v lodi (kánoe) 

Háček 

 sedí vpředu, pádluje a hlásí zadákovi kameny a směr plavby 

Porcelán (jen někdy) 

 sedí uprostřed, nepádluje, pozoruje 

Zadák 

 sedí vzadu, poslouchá háčka, pádluje a kormidluje 

(internet 24) 
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Vodácký slovníček: 

Vodáci si tykají a zdraví se AHOJ!   

 

Udělat se, cvaknout se 

 Otočení kánoe dnem vzhůru.  

Vodní válec 

 Útvar na vodě tvořící se nejčastěji pod jezy, který je nebezpečný tím, že se v něm 

na hladině neustále vrací voda zpět k jezu. Znamením je bílá propěněná voda.  

Olej 

 Stojatá voda. Proud vody se téměř zastaví a nastupuje intenzivní pádlování. 

Vracák 

 Také protiproud, který se tvoří pod pevnou překážkou v řečišti. Může překvapit 

svojí sílou. 

Laminátka 

 Laminátová kanoe. 

Koňadra 

 Koníčkovací provaz, upevněný k přednímu oku kánoe. Pomáhá nejenom při 

uvázání lodě ke břehu, ale i k překonání obtížných míst v řece, kdy sami jdeme po 

břehu a loď vedeme vodou pomocí koňadry.  

Loďák 

 Lodní pytel, vodotěsný vak pro uchování věcí přepravovaných v lodi. 

Bort 

 Bok kánoe, za který se nechytáme, protože nás to před zvrhnutím nezachrání. 

Eskymák 

 Obrat, většinou na kajaku. Návrat z polohy hlavou pod vodou do polohy s hlavou 

nad vodou, aniž opustíme loď. 

Jazyk 

 Místo největší rychlosti proudu v peřeji. 

Kontra 

 Výraz pro zpětný záběr. 

List 

 Část pádla, kterou zabíráme ve vodě a tím ji poháníme (internet 25, internet 26). 
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2.2. Klasifikace vodácké obtížnosti 

 K sjízdnosti řek a stupni její obtížnosti se v České republice používá tzv. alpský 

systém. Stupeň obtížnosti se určuje v nejtěžších místech určitého úseku řeky. Podle 

vodního průtoku se obtížnost střídá, a proto je uváděna v rozmezích stupňů.  

 

Proudící voda 

Je označována zkratkou ZW. Původ tato značka má v německém slově Zahmwasser 

a to znamená mírná voda.  

 

Označení 
obtížnosti Charakteristika toku Vhodná plavidla Příklad 

ZW A stojatá, slabě proudící voda, max. 
rychlost 4 km/h 

plachetnice, 
veslice přehrady 

ZW B mírně proudící voda, okolo 5 km/h veslice, otevřené 
kánoe Lužnice 

ZW C tekoucí voda, rychlost přes 6 km/h, 
proud je souvislý, netvoří vlny 

otevřené kánoe, 
sportovní pramice Berounka 

Tab. 3 Obtížnost proudící vody (internet 48) 

 

Divoká voda	  
Je označována zkratkou WW. Původ tato značka má v německém slově Wildwasser 

a to znamená divoká voda.  

 

Označení 

obtížnosti 
Charakteristika toku 

Nároky na vodáka a 

vybavení 

Vhodná 

plavidla 

WW I 
lehké peřeje nebo 

meandry 
mírně pokročilý; vesta  

otevřená kánoe, 

sportovní 

pramice 

WW II mírně těžké peřeje  zkušený; vesta, helma 

kajak, 

(polo)uzavřená 

kánoe, malé 

nafukovací lodě 
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WW III 

těžké peřeje s vysokými 

nepravidelnými vlnami, 

malé válce 

sehraná posádka; vesta, 

helma, házecí pytlík 

zavřené lodě, 

samovylévací 

nafukovací 

kajaky nebo 

kánoe, malé 

rafty 

WW IV 

velmi těžké peřeje, vlny 

s hřebeny, válce, víry, 

trať známá předem, 

obtížná samozáchrana 

fyzicky zdatná, zkušená 

posádka v navzájem se 

jistící skupině; vesta pro 

těžký terén, helma, házecí 

pytlík, zdravotnické 

vybavení 

zavřené lodě, 

nafukovací 

kánoe pro těžký 

terén, rafty 

WW V 

extrémně těžké peřeje, 

vlny s hřebeny, těžké 

válce, spodní proudy, 

skoky, nutná prohlídka a 

detailní znalost průjezdu 

trati, omezené možnosti 

samozáchrany 

výjimečně zdatné a sehrané 

skupiny, jištění ze břehu; 

vesta pro těžký terén, 

helma, házecí pytlík, 

zdravotnické vybavení 

zavřené lodě, 

velké rafty 

WW VI 

hranice sjízdnosti, 

nejtěžší podoba všech 

možných překážek 

speciálně sestavené týmy 

trénující za účelem splutí 

daného úseku; nejlepší 

existující vybavení 

lodě speciálních 

konstrukcí 

Tab. 4 Obtížnost divoké vody (internet 48) 
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Obtížnost řeky Vltavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Vodní doprava 

Klady vodní dopravy: 

 schopnost pojmout velký objem nákladu 

 levnější doprava oproti silniční či železniční 

 relativní bezpečnost 

 minimální zátěž pro životní prostředí 

 přírodní dopravní cesta 

 

Zápory vodní dopravy: 

 malá rychlost 

 ekologické škody v případě havárie 

 závislost na stavu povodí 

 závislost dopravních cest na toku  

 

Vodní doprava je nejstarším přírodním druhem dopravy. Již 600 let př. n. l. si naši 

předkové z Egypta vyráběli první primitivní plavidla. Základnou pro vodní dopravu jsou 

vodní cesty, přístavy a lodě. Vodní doprava patří mezi nejlevnější druhy dopravy. 

Úsek Obtížnost 

Lenora – Soumarský most ZW C 

Soumarský most – Nová Pec ZW B 

Nová Pec – hráz Lipno I ZW A 

Lipno I – Loučovice – Lipno II jen sportovní soutěže 

Lipno II – Boršov nad Vltavou WW I 

Boršov nad Vltavou – ústí do Labe ZW B 
Tab. 5 Obtížnost řeky Vltavy (internet 49) 
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Vodní doprava na řece Vltavě je známá odjakživa. První co se kdy po řece převáželo, 

bylo dřevo. V začátcích se dřevo po Vltavě pouštělo jednotlivě, nezávisle na sobě po 

kmenech. Postupem času se ale zjistilo, že mnohem praktičtější bude kmeny svázat a 

pouštět je po vodě pohromadě. Kmeny v šířce několika metrů byly nazývány tabule a tím 

se začíná mluvit o voroplavbě.  

Další věcí, jež se přepravovala po Vltavě, byla od poloviny 16. století sůl. Zprvu byla 

v soudcích přepravována na lodích. Ale vzhledem k nesnadnému přemístění lodí proti 

proudu řeky zpět na místo nákladu, začalo se využívat dopravy na vorech. 

 Již Karel IV. považoval voroplavbu na Vltavě za velice důležitou. Za jeho vlády se 

stavěly vorové propusti pro bezproblémovou plavbu vorů. Problémem byly některé 

nesplavné úseky řeky např. Svatojánské proudy. V 17. století byla splavnost trochu 

vylepšena odstraněním části skaliska (4, internet 27). 

 

 

Svatojánské proudy: 

Svatojánské proudy, takto byl pojmenován peřejnatý úsek řeky Vltavy mezi Štěchovicemi 

a Slapy. Délka úseku je 7 km ve skalnatém údolí. Dnes je tato část řeky Štěchovickou 

přehradou (5).  

 

 

Po voroplavbě nastoupila éra parních strojů. O první pokusy vytvoření parního 

plavidla u nás se zasloužil Josef Božka roku 1816. V květnu roku 1841 byl Pražanům 

představen první parník, postaven anglickým konstruktérem, s názvem Bohemia. Parník se 

plavil po řece Labi do Drážďan a do Prahy zavítal jen při dobrých plavebních podmínkách. 

Prvním pokusem o zajištění parní osobní lodní dopravy bylo v roce 1865 založení Pražské 

paroplavební společnosti. První parník, který vyplul na řeku Vltavu, se jmenoval Praha a o 

rok později následoval parník jménem Vltava. V počátcích byla plavba pouze po Praze a 

do Štěchovic. Postupem času se rozšířila i do Mělníku. Díky rostoucímu zájmu o tento 

dopravní prostředek Pražská paroplavební společnost velice prosperovala. V roce 1943, 

zatopením Svatojánských proudů a v roce 1945 vystavěním Štěchovické přehrady se trasa 

parníků prodloužila. Spolu s další přehradou Slapy se v roce 1955 plavba parních lodí po 

Vltavě opět prodloužila. Z tehdejší lodní flotily jsou dnes dochovány pouze dva parníky 
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Vyšehrad a Vltava. Dnešní osobní lodní dopravu zaštiťují lodě s dieselovými motory 

(internet 28, internet 29). 

Plavbu lodí, či parníkem na Vltavě si můžeme užít i dnes. V Praze jsou pořádány 

rekreační plavby, stejně tak jako z Prahy do Slap nebo na přehradních nádržích. 

 

Využití parníku: 

 výlet 

 plavba se zážitkem a poznáním 

 plavba s pohoštěním 

 plavba s hudbou 

 večírek  

 firemní akce 

 svatby 

 různé oslavy (narozeniny, promoce, křtiny, …) 

 

Dle ředitelství vodních cest České republiky je Labsko-vltavská vodní cesta 

nejdůležitější vodní cestou u nás. Je jedinou vodocestnou spojnicí mezi Českou 

republikou a přístavy v Severním a Baltském moři, je také součástí transevropské páteřní 

dopravní sítě (internet 30). 

 

 

 
Obr. 4 Parník Vltava (internet 50) 

  



  
Lucie Lukášová: Krásy Povltaví - Vodní turistika 

 

21 
 

3. TECHNICKÉ A KULTURNÍ PAMÁTKY POVLTAVÍ 

3.1. Technické památky Povltaví 

Petřínská rozhledna 

 

Petřínská rozhledna byla vystavěna dle vzoru Pařížské Eiffelovy věže. Její výstavba 

započala v březnu roku 1891 na nejvyšším pražském vrchu Petříně. Hlavním návrhářem 

konstrukce byl František Prášil. Dle prvotních plánů měla stavba vyjít na 32000 zlatých. 

Klub českých turistů se složil a vybral 1031 zlatých. Zbylá část financí se vybrala od 

veřejnosti. Stavba rozhledny byla dokončena v srpnu roku 1891. To znamená půl roku od 

počátku stavby. Petřínská rozhledna je vysoká 378 m n. m. (internet 31). 

 

 
Obr. 5 Petřínská rozhledna (internet 51) 

 

Lanová dráha Petřín 

 

Lanová dráha je kompromisem mezi výtahem a vlakem. Udržuje se na kolejích a 

zároveň visí na laně. V roce 1890 se přišlo s nápadem vybudovat lanovku na vodní pohon. 

Do horního vozu lanovky se načerpá tolik vody, aby její tíha převážila vůz dole. Řidič 

lanovky poté jen brzdil. Někdy se stávalo, že dolní vůz byl úplně plný, tudíž se do horního 

vozu muselo načerpat až 3600 litrů vody. V letních měsících, kdy pramen vody vyschl, 

byla lanovka mimo provoz. V roce 1931 nastala u Petřínské lanovky rekonstrukce. Vodní 
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pohon se změnil na elektrický třífázový motor a délka dráhy se prodloužila. Nové vozy 

připomínající tramvaje dokázaly pojmout až 2600 osob za hodinu. Dnes je délka lanové 

dráhy 510 metrů. Od roku 1965 lanová dráha díky podmáčenému povrchu a sesuvům půdy 

přestala existovat. Opětovné obnovení lanové dráhy bylo v červnu 1985. Lanová dráha na 

Petřín jezdí celoročně v 10-15 minutových intervalech. Jízda trvá 4 minuty. Dráhu 

provozuje pražský dopravní podnik (internet 32).  

 
Obr. 6 Lanová dráha na Petřín 1891 (internet 52) 

 

 
Obr. 7 Lanová dráha na Petřín 2013 (internet 53) 
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Otáčivé divadelní hlediště Český Krumlov 

 

První otáčivé hlediště v Českém Krumlově uvezlo asi 60 osob. Bylo to v roce 1958 

a hlediště otáčela lidská síla. O rok později bylo vybudováno hlediště pro 400 osob. Velká 

změna nastala v roce 1960, kdy hlediště čítalo na 550 míst k sezení, konstrukce byla pevně 

zabudována v zemi a o otáčení se postaral elektromotor. Další obnovení proběhlo v roce 

1994. Kapacita stoupla na 644 míst k sezení a vznikl oboustranný plynulý pohyb. Celková 

váha konstrukce je 650 tun. Touto tíhou otáčí 4 elektromotory na 120 kolech (internet 33). 

 

 
Obr. 8 Otáčivé divadelní hlediště Český Krumlov (internet 54) 

 

Schwarzenberský kanál 

 

Schwarzenberský plavební kanál propojuje povodí dvou řek Dunaje a Vltavy. Trasa 

Schwarzenberského kanálu začíná na česko-německé hranici u osady Nové Údolí a 

pokračuje k osadě Jelení. U osady Jelení pak prochází Podzemním tunelem o délce 419 m. 

Dále vede k obci Zvonková, kde vstupuje na území Rakouska. Celý kanál má délku 44 km.  

Schwarzenberský plavební kanál byl vystavěn v letech 1789 - 1822 Josefem 

Rosenauerem. Stavba byla rozdělena do dvou etap proti směru toku. První etapa vedla od 

potoka Světlá do řeky Grosse Mühl v délce 31,6 km. Druhá etapa vedla od Jeleních Vrchů 

k Rosenaurově nádrži na úpatí Třístoličníku. V roce 1887 byla postavena ještě další část 

kanálu, a to Želnavský smyk.  
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Účel stavby Schwarzenberského kanálu byla doprava kmenů stromů z nepřístupných 

míst Šumavy. Nástupním místem pokácených kmenů bylo povodí Vltavy a cílem plavby 

bylo císařské město Vídeň. Nyní je oblast Schwarzenberského kanálu celoročně přístupná 

všem návštěvníkům (6).  

 

 
Obr. 9 Schwarzenberský plavební kanál (internet 55) 

 
Obr. 10 Schwarzenberský plavební kanál (internet 56) 



  
Lucie Lukášová: Krásy Povltaví - Vodní turistika 

 

25 
 

Arcibiskupský pivovar v Týně nad Vltavou 

 

Poprvé o arcibiskupském pivovaru slyšíme v 16. století. V roce 1684 byl původně 

majetkem města a poté přešel pod správu týnské vrchnosti. Roku 1721 se Arcibiskupský 

pivovar stal výhradním výrobcem piva široko daleko. Ale pro jeho špatnou kvalitu byli 

měšťané donuceni si pivo dovážet odjinud. Po druhé světové válce byla výrova piva 

zastavena. Od roku 1960 je pivovar v soukromém vlastnictví a byl upraven na průmyslový 

závod (internet 34). 

 
Obr. 11 Arcibiskupský pivovar v Týně nad Vltavou (internet 57) 

 

Lenorská rechle 

Lenorská rechle je krytá dřevěná lávka, stavba přes řeku, která slouží k zadržování 

a usměrňování splavovaného dřeva. Rechle přes řeku Vltavu u obce Lenory byla postavena 

roku 1870. Rechle stojí na třech kamenných pilířích obdélníkového půdorysu. Je dlouhá 25 

m, podlaha má šířku 1,8 m a prostor na výšku má 3 m. Z rechle do vody byly spouštěny 

silné trámy, které zastavovaly plavící se kmeny. Po uvolnění trámů nahromaděné kmeny 

pokračovaly v plavbě. Dnes je Lenorská rechle využívána jen jako turistická atrakce 

(internet 35). 
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Obr. 12 Lenorská rechle (internet 58) 

 

Rozhledna Kleť 

   

Rozhlednu nalezneme na nejvyšším vrcholu Blanského lesa, hoře Kleť, 

v nadmořské výšce 1083 m. Kamenná věž Kleť je vysoká 18 m. Byla postavena roku 1825 

knížetem Josefem Schwarzenbergem a veřejnosti jako rozhledna slouží od druhé poloviny 

19. století.  Výhled z rozhledny je do všech světových stran. Za dobrého počasí jdou vidět i 

vrcholky rakouských Alp.  

Vedle rozhledny byla v letech 1958 postavena hvězdárna, sluneční hodiny a v roce 

1977 televizní vysílač. Roku 1961 byla vybudována sedačková lanovka z Kresetína o délce 

1732 m s převýšením 346 m (internet 36).  

 
Obr. 13 Rozhledna Kleť (internet 59) 
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3.2. Kulturní památky Povltaví 

Český Krumlov 

 

Zámecký komplex v Českém Krumlově se řadí k nejrozsáhlejším ve střední 

Evropě. Zámecké zahrady zaujímají plochu o 11 hektarech.  V zámeckém areálu 

nalezneme na 40 budov a palácových stavení, které jsou rozprostřeny kolem pěti nádvoří. 

Komplex hradu a zámku se nachází na skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a 

ze severu potok Polečnice.  

První zmínky o osídlení tohoto místa se datují již v době bronzové. Mezi léty  

1240 -1242 se o krumlovském hradu zmiňuje ve svých básních rakouský rytíř. Krumlov 

získal svůj název z latinského slova Crumnau nebo staroněmeckého slova Crumbenowe. 

V listinách rakouského a štýrského vévody Otakara se poprvé objevuje písemná forma 

názvu Chrumebnowe a to roku 1253, kdy hrad obýval rod Vítkovců. Název Český 

Krumlov je užíván od poloviny 15. století.  

Před rokem 1250 gotický hrad založili páni z Krumlova, rod Vítkovců. Roku 1302 

hrad zdědili Rožmberkové a po třech staletích jejich vlády se hrad i samotné město 

proměnilo v renesanční skvost. Ve druhé polovině 16. století byli Rožmberkové díky svým 

dluhům donuceni panství prodat Habsburkům. Ti roku 1622 věnovali svůj majetek 

rakouskému knížecímu rodu z Eggenbergu. A ten v 17. století vytvořil 

z českokrumlovského zámku honosné barokní sídlo. V roce 1719 přisel do Krumlova nový 

rod Schwarzenbergů. Ten posílil kulturní život na zámku a zasloužil se o přestavbu 

zámeckého areálu. V roce 1950 byl majetek Schwarzenbergů i s Českým Krumlovem 

převeden do majetku Československého státu.  

1963 – historické centrum vyhlášeno městskou památkovou rezervací 

1989 – zámecký areál vyhlášen národní kulturní památkou 

1992 – celý historický komplex zapsán na Seznam památek světového kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO 

V posledních letech prochází celý zámecký komplex rozsáhlými opravami exteriéru 

i interiéru.  

V českokrumlovském areálu můžeme vidět: zámeckou kapli svatého Jiří, 

renesanční pokoje a halu, znakovou chodbu, místnost na přípravu pokrmů, Eggenberský 
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sál, barokní jídelnu, Baldachýnový salón, ložnici kněžny Eleonory Amálie 

Schwarzenbergové s orientálním salónkem a soukromou kaplí, Schwarzenberskou 

portrétní galerii a apartmá, klasicistické pokoje, hudební salón, pokoje služebnictva, 

přijímací a kuřácký salón, knihovnu, obrazárnu, zámecké barokní divadlo, maškarní sál, 

hradní muzeum, zámeckou věž (7, internet 37).  

 

 
Obr. 14 Český Krumlov (internet 60) 

 

Hrad Rožmberk 

 

O hradu Rožmberk poprvé slyšíme v roce 1250 pod původním názvem Rosenberg. 

Stojí na místě, kde vedla důležitá obchodní stezka z Čech do Podunají. Pravděpodobným 

zakladatelem hradu byl Voka z Rožmberka. Pro svou nedobrou polohu na frekventované 

stezce byl hrad několikrát dobyt. V roce 1551 se na hradě usídluje šestnáctiletý Vilém 

z Rožmberka. V roce 1592 se po jeho smrti hradu ujímá Petr Vok. V letech 1601 - 1612 

panství patřilo Janu Zrinskému. V dalších letech byl hrad upraven z gotického stylu na 

renesanční sídlo. V letech 1620 - 1945 se stal majetkem rodu Buquoyů, který hrad 

přebudoval na rodové muzeum ve stylu romantizující gotiky. Posledními úpravami se 

vzhled hradu značně změnil a dostal svou konečnou podobu, kterou teď můžeme vidět.  
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Na hradě Rožmberk můžeme vidět: křižáckou galerii, zbrojnici, rytířský sál, hradní 

sbírku obrazů, pokoje k bydlení, jídelnu, salón, hernu, pracovnu, Anglickou věž s dvěma 

sty schody (internet 38). 

 

 
Obr. 15 Zámek Rožmberk (internet 61) 

 

Zámek Hluboká 

 

Zámek Hluboká byl postaven českými králi v polovině 13. století jako strážný hrad. 

Jeho držením se může chlubit mnoho šlechtických rodů. Prvními byli Pernštejnové. V roce 

1561 hrad zakoupili páni z Hradce. V dalších letech byl gotický hrad přestavěn 

na renesanční zámek. Dalšími majiteli panství byli v 16. století Malovci z Malovic, ti však 

o majetek přišli. Zámek vlastnili i Habsburkové, kteří ho vydali jako náhradu za válečné 

pohledávky španělskému generálovi Marradasovi. V letech 1661 - 1947 byl zámek 

Hluboká v rukou rodu Schwarzenbergů. Za jejich působení byl zámek dvakrát stavebně 

upraven. Nejprve ve stylu barokním a podruhé ve stylu romantické gotiky. Roku 1950 byl 

zámek Hluboká zestátněn a rozdělen mezi příslušná ministerstva.  
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Při prohlídkových trasách na zámku Hluboká můžeme vidět: osobní komnaty 

majitelů panství, sály, ložnice, oblékárny, galerie, jídelny, knihovnu, zbrojnici, kuchyň, 

zámeckou věž s 245 schody a okolní park. Zámecký park má rozlohu 58 hektarů a byl 

založen na polích v nejbližším okolí (7, internet 39).  

 

 
Obr. 16 Zámek Hluboká nad Vltavou (internet 62) 

 

 

Dívčí kámen 

 

Dívčí kámen je zřícenina hradu postavená Rožmberky roku 1349 v Blanském lese. 

Přesněji na skalnatém ostrohu nad soutokem Křemžského potoka a Vltavy u města Třísov. 

Hrad tvořily dva protilehlé paláce spojené vysokými zdmi. Toto opevnění mělo chránit 

majetek Rožmberků. Od roku 1541 je hrad opuštěný. Zřícenina hradu Dívčí kámen je 

celoročně přístupný (internet 40). 
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Obr. 17 Zřícenina hradu Dívčí kámen (internet 63) 

 

 

Holašovice 

 

Holašovice je unikátní vesnický areál, který se v roce 1995 stal vesnickou 

památkovou rezervací a roku 1998 byl zapsán na Seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO. Jedná se o dochovaný středověký systém obytných domů a sýpek. Při pohledu 

na tuto památku spatříme propojené zdi s brankami, klenuté vjezdy a fantastický štukový 

dekor v lidovém či selském baroku původem ze 70. let 19. století. Celý seznam čítá 120 

budov a 23 památkově chráněných usedlostí. K unikátům této vesničky patří kovárna, 

stodoly, maštale, hostinec, kaplička, škola, studny s dřevěnou pístovou pumpou a mnoho 

dalších věcí (internet 41).  
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Obr. 18 Holašovice (internet 64) 

Praha 

 

Praha, hlavní město České republiky ležící na řece Vltavě, je považována za 

nejkrásnější z evropských měst. Její historické jádro se rozprostírá na ploše o velikosti 866 

hektarů. A v roce 1992 byla tato oblast zapsána na Seznam světového kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO. Praha může svým návštěvníkům nabídnout mnoho 

zásadních památek jako Pražský hrad, Karlův most, nespočet kostelů, paláců, památek 

duchovního, uměleckého a architektonického rázu.  

Největší a nejnavštěvovanější památkou Prahy je bezpochyby Pražský hrad 

s katedrálou svatého Víta. Pražský hrad jako komplex zahrnuje i Královský palác 

s Vladislavským sálem, románskou baziliku svatého Jiří, Císařskou konírnu, Daliborku, 

Zlatou uličku, letohrádek královny Anny, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, Starý 

královský palác. 

Památkou technického charakteru je Karlův most. Jedná se o nejstarší most České 

republiky vedoucí přes řeku Vltavu. Jeho vystavěním byl pověřen Petr Parléř. Most má 16 

oblouků a každém konci věž. Na západní straně je to Malostranská mostecká věž a na 

východě je to Staroměstská mostecká věž. Po celé délce Karlova mostu jsou rozmístěny 

sochy a sousoší. Celkový počet soch je třicet a některé z nich jsou: socha svatého Jana 
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Nepomuckého, svatého Vojtěcha, Brunclíka, svaté Ludmily s malým Václavem a další. 

Sochy byly postaveny světoznámými barokními sochaři.  

Další dominantou je na Staroměstském náměstí Staroměstská radnice s orlojem. 

Tento orloj jsou středověké astronomické hodiny ve věži radnice. První zmínka o orloji je 

z roku 1410. Pohyb orloje, hodin, kalendářní desky, astrolábu, apoštolů a soch je zajištěn 

mechanickým hodinovým strojem. Každou celou hodinu se ve dvou okénkách orloje 

objevuje 12 apoštolů. 

Vyšehrad, národní kulturní památka ležící na pravém břehu Vltavy, sloužil v 10. 

století jako pevnost. Je zde umístěn kostel svatého Petra a Pavla, románská bazilika 

svatého Vavřince a hřbitov. V části hřbitova zvané Slavín jsou pochovány známé osobnosti 

jako Ema Destinová - česká pěvkyně, Jaroslav Marvan - herec, Josef Václav Myslbek - 

sochař, Alfons Mucha - malíř, Josef Václav Sládek - básník, spisovatelé - Božena 

Němcová, Jan Neruda, Karel Hynek Mácha, Antonín Dvořák - skladatel a mnoho dalších 

osobností.  

Neméně významnými památkami jsou Národní muzeum, Národní divadlo, 

Klementinum, vysílací věž na Žižkově, Kaple Betlémská, kde kázal Mistr Jan Hus, řada 

kostelů a klášterů, Petřín s rozhlednou a zrcadlovým bludištěm (7, internet 42). 

 

 
Obr. 19 Praha (internet 65) 
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Archeopark Netolice 

 

Netolický archeopark je budován od roku 2004 v místě bývalého přemyslovského 

hradiště v městské památkové zóně. Je zaměřený na málo známé období 10. - 13. století. 

Zmínky o tomto místě nacházíme již v Kosmově kronice z roku 981. Jde o rekonstrukci 

ověřených a archeologicky doložených dobových technik výstavby, materiálů a nástrojů. 

Nyní jsou dokončeny první stavby archeoparku, a to opevnění a strážní věž, která současně 

bude sloužit jako rozhledna (internet 43).   

 

 
Obr. 20 Archeopark Netolice (internet 66) 
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4. NÁVRH AKCE SPORTOVNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU 

Vodácký zájezd za krásami Vltavy 

 

Pětidenní vodácký zájezd po nejčastěji sjížděném úseku nejdelší řeky v České 

republice Vltavě je určen pro osoby všech věkových kategorií.  Lidé milující sport, vodu, 

přírodu a památky českého národa jsou vítáni s otevřenou náručí. Zájezd je zvláště 

zaměřen na vodní turistiku – sjezd řeky Vltavy v úseku od Vyššího Brodu do Boršova nad 

Vltavou. Budeme poznávat slasti i strasti vodáctví, s tím spojené kempování a v neposlední 

řadě zajímavá místa měst, jimiž řeka Vltava protéká.  

 

Program 

1. Den: Ostrava – Vyšší Brod 

Ranní odjezd v 8 hodin z Ostravy minibusem do Vyššího Brodu, kde budeme kolem 14 

hodin. Následuje ubytování v kempu Pod Hrází ve vlastních stanech. Odpoledne 

vyzvednutí lodí a potřebného vybavení, vodácká instruktáž, výcvik pro splutí Vltavy. 

Návštěva Cisterciáckého kláštera s opevněním. Večerní posezení. 

 

2. Den: Vyšší Brod – Rožmberk 

Opuštění kempu, příprava na sjezd řeky z Vyššího Brodu do Rožmberka. Sjezd řeky. 

Ubytování v kempu v Rožmberku. Prohlídka města, osobní volno, večerní posezení.  

 

3. Den: Rožmberk – Český Krumlov 

Opuštění kempu, příprava na sjezd řeky z Rožmberku do Českého Krumlova. Sjezd řeky. 

Ubytování v kempu Vltavan v Českém Krumlově. Prohlídka města, osobní volno, večerní 

posezení. 

 

4. Den: Český Krumlov – Zlatá Koruna 

Opuštění kempu, příprava na sjezd řeky z Českého Krumlova do Zlaté koruny. Sjezd řeky. 

Ubytování v kempu Koruna. Prohlídka města, osobní volno, večerní posezení. 
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5. Den: Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou – Ostrava  

Opuštění kempu, příprava na sjezd řeky ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou. Sjezd 

řeky. Odevzdání vypůjčených lodí a veškerého vybavení. Odpolední odjezd z Boršova nad 

Vltavou do Ostravy. 

 

Kilometráž sjížděného úseku 

Úsek Délka úseku Hodiny 

Vyšší Brod – Rožmberk 10 km 2 

Rožmberk – Český Krumlov 23 km 6 

Český Krumlov – Zlatá Koruna 17 km 5 

Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou 20 km 5 
Tab. 6 Kilometráž sjížděného úseku Vltavy 

 

Doprava 

Doprava soukromým dopravcem bude z Ostravy zajištěna klimatizovaným 

minibusem Renault Master. V minibusu je 15 míst (+1 řidič) k sezení a 4 místa ke stání. 

Pro bagáž bude k minibusu připojen přívěs.   

 

Strava 

Strava bude v podobě společné snídaně, obědu formou balíčku a společné večeře. 

Zajištěna bude kempem, ve kterém budeme zrovna ubytováni.  

 

Ubytování 

Ubytování bude zajištěno ve vlastních stanech v kempech: Pod Hrází, Rožmberk, 

Vltavan, Koruna. Po dobu pobytu v kempu bude k dispozici sprcha, toalety, pitná voda, 

občerstvení, restaurace, půjčovna sportovního vybavení.  

 

Služby 

Služby budou po celý čas zájezdu zajišťovat dva zkušení delegáti. Otázky ohledně 

vodáctví, výcviku, sjezdu řeky, historického výkladu, průvodcovství, zajištění ubytování, 

stravování, zapůjčení vybavení a spoustu dalších věcí zajistí právě oni. Budou-li jakékoli 

otázky, račte se jich zeptat. 
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Sjezd řeky 

 
Vyšší brod – Rožmberk 

Místo k nalodění ve Vyšším Brodě bude na pravém břehu řeky pod vyrovnávací 

nádrží Lipno II. Po nalodění vplujeme do mírných peřejí a podjedeme dva mosty pro pěší. 

Následuje první jez Bílý mlýn a druhý jez Horní mlýn. Po splutí jezů vplujeme do 

nádherné zalesněné krajiny. Koryto řeky se postupně rozšiřuje. V dáli uvidíme budovy a 

následně i hrad Rožmberk. Pod hradem v Rožmberku následuje další jez Dolní mlýn. Ten 

se dá jak splout, tak pro méně zkušené vodáky i přenést po pravém břehu řeky. Při 

splouvání tohoto úseku budeme míjet několik občerstvení, hospůdek a restaurací.  

 

Rožmberk – Český Krumlov 

V tomto úseku se setkáme s téměř netknutou přírodou. Břehy jsou lemovány 

zalesněnými svahy a loukami. Řeka je mírně peřejnatá. Dále na březích řek míjíme různá 

občerstvení, zahrádkářské kolonie, osady Jistebník a Zátoň spolu se zátoňským kostelem. 

Po pár mělčinkách zpozorujeme zásoby dřeva a dlouhé dopravníky, dle kterých zjistíme, že 

uvidíme papírnu ve Větřní. Následuje dlouhý úsek stojaté vody a další jez Pečkovský 

mlýn. Pod jezem podplujeme tři mosty a následuje další jez Konopa. Nakonec poplujeme 

kolem bývalé malé továrny Otavan.  

 

Český Krumlov – Zlatá Koruna 

Z tábořiště vplouváme na stojatou řeku. V blízkosti je jez Na Rechlích, U Liry. 

Dále po proudu vidíme proslulou vodáckou krčmu „Rumyší díra“. Obloukový tok řeky nás 

provede kolem historického centra města. Následují jez Mrázkův mlýn a Jelení lávka. U 

pivovaru Eggenberg nám plavbu Českým Krumlovem zpestří peřeje. Podplutím dvou 

mostů opustíme starobylý Český Krumlov. Následuje krásné romantické údolí, řeka 

meandruje velkými oblouky mezi zalesněnými svahy. Po proplutí krátkými peřejemi nás 

informační tabule na levém břehu upozorní na blízkost CHKO Blanský les, jehož hranice 

kopíruje levý břeh Vltavy. Po mírném rozšíření řeky očekáváme další jez u starobylého 

kláštera Zlatá Koruna. 
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Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou 

Po nalodění plujeme údolím se zalesněnými strmými svahy. Cestou nás doprovázejí 

peřeje, přírodní rezervace „Rohanova skála“, tábořiště Dívčí kámen, pod kterým se do 

Vltavy vlévá Křemežský potok. Po mírném zvýšení hladiny nám cestu stále zpestřují 

peřeje a pohled na pozůstatky hradu Maškovce. Jez U Rybů loděmi sjíždíme a jez Zátkův 

mlýn lodě přenášíme po levém břehu. Posledních pár metrů plavby a vidíme konečné 

tábořiště Poslední štace, kde plavbu ukončíme (internet 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obr. 21 Sjezd řeky Vltavy (internet 67) 
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6. ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo seznámení se s regionem Povltaví a poznání krás 

vodní turistiky. Spolu se zjišťováním potřebných informací jsem se o tomto regionu 

dozvěděla spoustu nových informací. Cestovní ruch Povltaví skýtá krásu neporušené 

přírody a velkou pestrost památek, kterými jsem se také zabývala. Velká rozmanitost 

tohoto tématu ale nepřála tomu, abych se všem druhům památek věnovala podrobně.  

 

Od doby, kdy jsme poprvé slyšeli o vodáctví, uplynula dlouhá doba a atraktivnost 

tohoto sportu rok od roku stoupá. Navrhla jsem vodácký zájezd, během kterého se 

účastníci seznámí s taji vodáctví a nejatraktivnějšími místy Povltaví. Vodácký zájezd jsem 

zvolila proto, že to je dle mého názoru nejzajímavější způsob poznávání tohoto regionu. 

Zajímavosti jsou rozesety všude kolem toku řeky. Při tvorbě itineráře jsem čerpala 

z vlastních zkušeností, map a vodáckých průvodců. 

 

Region Povltaví je z turistického hlediska velmi rozmanitý a krásný. Oplývá 

obrovským množstvím atraktivit, ze kterých je těžké si vybrat. I přesto, že jsem region 

Povltaví navštívila již několikrát, doposud mě neomrzel a ráda ho opět navštívím.  
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