
Vltavan Purkarec – tradice voroplavby 
Spolek Vltavan v Praze je občanské sdružení pokračující v tradicích svépomocného podpůrného spolku zal. 11. 6. 

1871 pod názvem Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan v pražském Podskalí. 

Druhý vltavanský spolek Vltavan Davle vznikl roku 1896, Vltavan Štěchovice o dva roky později, roku 1898,  

a čtvrtý v roce 1902 v jihočeském Purkarci.  

Pro zjednodušení styků s ostatními spolky v Evropě a hlavně s vedením asociace byl 1. prosince 1999 založen 

svaz vltavanských spolků Vltavan Čechy, který zastřešuje čtyři bratrské lokální spolky a zastupuje je v kontaktu  

s podobnými sdruženími v zahraničí. I. ustavující valná hromada Vltavanu Čechy se uskutečnila za přítomnosti 

zástupců všech vltavanských spolků roku 2000 15. ledna v Purkarci. VLTAVAN ČECHY je registrován u MV ČR 

k 1. 12. 1999 pod č. VS/1-1/42. 

Do mezinárodní asociace vorařských spolků (International Timber-Raftsmen Association) - registrováno 37 

sdružení z 11 zemí - byly Vltavanské spolky přijaty na výborové schůzi Meznárodní asociace v červnu roku 1999  

v Kronachu na řece Rodach v bavorských Horních Francích. 

Spolky původně sdružovaly plavce, šífaře a dělníky zabývajících se dopravou stavebního materiálu, dřeva i zboží  

po řece a podporovaly postižené rodiny šífařů v době nemoci nebo jejich úmrtí. Ke spolkové činnosti patřilo 

pořádání plesů, zábav i vzdělávání (přednášky, výlety, vycházky). Členem spolku se mohl stát každý plavec, rybář,  

pobřežný či lodník od 20 do 60 let.   

Z důvodu velké výstavby vodních děl začala klesat závislost obživy rodin na řece až postupně voroplavba na Vltavě 

zanikla úplně se měnil i původní význam i zaměření činnosti spolků. Přesto působí dodnes a i dnes jsou významnou 

součástí života svých oblastí: připomínají původní účel, tradiční vorařské řemeslo. Uchovávají povědomí o 

zaniklých řemeslných technikách a technologiích, využívaných nejen ve vorařství. S životem u řeky  

a s říčním provozem bylo totiž spjato mnoho dalších řemesel jako ledování, pískaření, rybaření...  

Zápis purkareckého spolku do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje 

zakončil  kompletaci zápisu všech čtyř Vltavanských spolků; (  roku 2015 Vltavan Praha zapsán do Seznamu 

nemateriálních statků tradiční lidové kultury hlavního města Prahy, spolky Vltavan Davle a Vltavan Štěchovice 

zapsány do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Středočeského kraje). 

  
 

   
 


