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Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, z. s., 
zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu L, vložce 10488 

 

předkládá 

 

Výroční zprávu za rok 2018 

 

 

Obsah: 1. Zpráva o činnosti v r. 2018 
 2. Přehled akcí v roce 2018 a jejich nákladů a výnosů 
 3. Zpráva dozorčí rady 
 4. Zpráva o hospodaření v roce 2018 ověřená dozorčí radou 
 5. Plán činnosti na r. 2019 
 6. Usnesení z valné hromady 
 

 

Výroční zpráva byla schválena výborem spolku ve složení: 

 Jaroslav Camplík, president 
 Václav Hodr, vicepresident 
 Jaroslav Andrle, člen výboru 
 Michal Bárta, člen výboru 
 Josef Bílek, člen výboru 
 Jiří Mejstřík, člen výboru 
 Zdeněk Novotný, člen výboru 
 Jaroslav Obermajer, člen výboru 
 Jan Pöschl, člen výboru 
 

 

 

 

Výroční zpráva bude zveřejněna na portálu justice www.justice.cz a na webových 
stránkách spolku http://vltavan.cz. 

  

http://www.justice.cz/
http://vltavanstechovice.webnode.cz/
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1. Zpráva o činnosti v roce 2018 

Rok 2018 je možné považovat za jeden z nejúspěšnějších v dosavadní historii 
Vltavana Čechy. 

V únoru 2018 jsme na slavnostní prezentaci ve Smíchovském pivovaru oslavili 
zapsání „Tradice vorařství na řece Vltavě“ do seznamu nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury České republiky. 

Díky tomuto zápisu jsme mohli zahájit spolu s rakouskými, německými a lotyšskými 
voraři přípravu žádosti o zapsání vorařství na Reprezentativní seznam nehmotného 
kulturního dědictví lidstva UNESCO. 

Dále se nám v loňském roce podařilo zajistit druhé vydání knihy „Historie voroplavby 
v Čechách“ a tuto knihu slavnostně pokřtít v knihovně Strahovského kláštera. 

Největším úspěchem loňského roku pak bylo, v rámci oslav 100 let ČR, uskutečnění 
akce „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety“ na Rašínově nábřeží v Praze v září 
2018. 

Na této akci jsme představili veřejnosti zmenšenou repliku šífu. Repliku zhotovila 
firma Kolumbus 92 z Lipníku nad Bečvou podle původních plánů loděnice Jana Šíle-
ného z Týna nad Vltavou. Plány pro potřebu stavby pro nás upravil a zpracoval student 
střední odborné školy ve Volyni Jakub Schuster.  

Kromě této repliky, na které se mohli i někteří z diváků plavit, naši bratři z Purkarce 
spolu se studenty I. ročníku Střední odborné školy Jarov postavili tři vorové tabule. 
Stavby se mohli přímo účastnit i návštěvníci, což bylo velmi kladně hodnoceno. 

Akce byla doplněna i možností pro děti postavit si minivor nebo minišíf. 

Celá akce se konala pod záštitou ministra dopravy Ing. Dana Ťoka; zúčastnil se i 
kardinál Dominik Duka, který šífu požehal. Akce byla mimořádně úspěšná a přispěla 
nejen k propagaci vorařství a šífařství, ale také k seznámení veřejnosti s vltavanskými 
spolky a jejich činností. 

Děkujeme všem, kdo nám pomohli tuto jedinečnou akci realizovat.  

Byly to především Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Magistrát 
hlavního města Prahy, Pražská paroplavební společnost, Lesy ČR, Povodí Vltavy a 
společnost Paramo. 

Dále bychom chtěli poděkovat všem vltavanským spolkům i všem našim ostatním 
přátelům a podporovatelům za jejich pomoc a podporu. 

Ve stanovách Vltavana Čechy – svazu vltavanských spolků, z. s., je jednou z hlav-
ních činností „sjednocovat organizační záležitostí spolků a řešit vzájemnou výměnu 
zkušeností ze spolkového života“. K tomu byl 11. dubna 2018 uspřádán již druhý 
seminář funkcionářů všech vltavanských spolků. Seminář vedl bratr JUDr. Josef J. 
Veselý, který pro účastníky zpracoval i učební skripta (tisk uhradil svaz). Byla vysvět-
lena nutnost některých změn ve stanovách, vysvětleny otázky zápisů do spolkového 
rejstříku, objasněna novela metodiky EET, změny v tombole, novinky v ochraně osob-
ních údajů a další drobné změny. Opět byly v přílohách skript publikovány důležité 
vzory a tabulky. Do semináře svými příspěvky přispěli i účastníci (bratři dr. Malý, dr. 
Slanec a Ing. Camplík). Sestrám z Vltavana Štěchovice patří poděkování za bohaté 
občerstvení a přípravu klubovny. Bylo  konstatováno, že i druhý  seminář splnil svůj účel 
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a pomohl ke zvýšení právních znalostí členů výborů a kontrolních komisí (kterých se 
zúčastnilo 25, což je 60 % všech funkcionářů). Třetí seminář bude uspořádán opět za 
dva roky.  

Na základě změn v poslání Vltavana Čechy byly i upraveny stanovy svazu a byly 
zveřejněny ve sbírce listin Městského soudu v Praze. 

V srpnu loňského roku jsme se rovněž zúčastnili v hojném počtu valné hromady 
Mezinárodní vorařské asociace v Codisagu (Itálie), kde byl na příští tři roky zvolen jejím 
presidentem president Vltavana Čechy bratr Camplík. Považujeme to za úspěch naší 
činnosti v této organizaci a za uznání významu českého vorařství v Evropě. 

Z dalších akcí stojí za zmínku naše účast na oslavách 120. výročí založení Vltavana 
Štěchovice. Při této příležitosti byl městysi Štěchovice udělen Mezinárodní vorařskou 
asociací titul Mezinárodní vorařská obec. Na získání titulu se výraznou měrou podíleli i 
štěchovičtí vltavané. 

Certifikát a vlajku Mezinárodní vorařské asociace předal starostovi obce zástupce 
představenstva Mezinárodní vorařské asociace pan Zlatko Jesenik ze Slovinska. 
Štěchovice se tak staly třetí obcí v ČR, která tento titul získala.  

Další velmi pěknou akcí pak bylo uspořádání besedy na téma Altmanovo panorama 
Vltavy v Davli. Prezentaci provedl hlavní archivář Strahovské knihovny pan Mgr. Jan 
Pařez, Ph. D.  

V roce 2018 jsme i nadále pokračovali v úspěšné spolupráci se školami ve Volyni, na 
Jarově a na Žižkově. 

Pokud jde o plán činnosti na uplynulé období, je možné konstatovat, že byl splněn. 
Nepodařilo se nám pouze realizovat založení vorařské školy, protože bratři z Purkarce 
by se pro nedostatek času nemohli této škole věnovat. 

Usnesení z minulé valné hromady bylo splněno s výjimkou vypracování vnitřního 
předpisu, od jehož vypracování jsme po konzultaci s právníkem upustili, protože 
stanovy Vltavana Čechy jsou dostačující. 

 
 

2. Přehled akcí v roce 2018 a jejich nákladů a výnosů 

Slavnostní prezentace zápisu „Tradice vorařství na řece Vltavě“ do seznamu 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Náklad 34 200,– Kč. 
Výnos 0,– Kč. 

Slavnostní křest druhého vydání knihy „Historie voroplavby v Čechách“ v knihovně 
Strahovského kláštera. Náklad 1 680,– Kč. Výnos 0,– Kč. 

Akce „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety“. Náklad 1 036 306,– Kč. Výnos 
0,– Kč. Dotace MK ČR 150 000,– Kč, grant hlavní město Praha 400 000,– Kč. 

Druhý seminář funkcionářů vltavanských spolků. Náklad 2 000,– Kč. Výnos 0,– Kč. 

Účast na setkání vorařů a na valné hromadě Mezinárodní vorařské asociace v Codi-
sagu (Itálie). Náklady hradil každý účastník sám. Výnos 0,– Kč. 

Beseda na téma Altmanovo panorama Vltavy. Prezentace: hlavní archivář Strahov-
ské knihovny pan Mgr. Jan Pařez, Ph. D. Náklad 0,– Kč. Výnos 0,– Kč. 
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3. Zpráva dozorčí rady 

Dozorčí rada ve složení Ing. Jiří Mejstřík (předseda), Antonie Jelínková, František 
Nedbal, MVDr. Eduard Slanec a Jan Smíšek  

konstatuje, že 

– rok 2018 byl mimořádný v realizaci organizačně, pracovně i finančně náročných 
aktivit; bohatá činnost svazu a všech spolků, spolu s úspěšnou prezentací, však 
přispěla k růstu informovanosti veřejnosti o existenci a činnosti subjektů, které se 
podílejí na udržování vltavanských tradic; 

– náročnost činnosti se odrazila i v mimořádně rozsáhlých finančních operacích a 
pohybech finančních prostředků, souvisejících jak na straně příjmů, tak i výdajů, se 
zajištěním celkové činnosti a jednotlivých akcí; 

žádá 

– příslušné funkcionáře svazu, aby zajišťovali přehled o příjmech a výdajích svazu 
průběžně, bez časových zdržení a v rozsahu podkladů a dokladů příslušných pro 
hospodaření spolku; 

– o prověření a zajištění dostatečně identifikovatelných dokladů zapojených do 
finančních přehledů o činnosti spolku; 

doporučuje 

– valné hromadě Vltavana Čechy schválit zprávu o hospodaření v roce 2018 včrtně 
předložených dokumentů o finančním hospodaření spolku za rok 2018 vč. daňového 
přiznání za rok 2018; 

– předložit návrh rozpočtu spolu s návrhem činnosti Vltavana Čechy na nadcházející 
běžný rok projednaný a schválený výborem spolku, a to jako součást podkladů pro 
jednání valné hromady. 
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4. Zpráva o hospodaření v roce 2018 

Příjmy za rok 2018 celkem ................................ 1 375 688,38 Kč 
Výdaje za rok 2018 celkem ............................... 1 136 320,60 Kč 
Hospodářský výsledek za rok 2018...................... 239 367,78 Kč 
 
 
PŘÍJMY: 
Příjmy celkem  .................................................  1 375 688,38 Kč 
Dotace MK ČR  ...................................................  150 000,– Kč 
Grant hl. m. Prahy ...............................................  400 000,– Kč 
Propagace Ministerstva dopravy .........................  400 000,– Kč 
Propagace s. p. Lesy ČR ....................................  230 000,– Kč 
Propagace s. p. Povodí Vltavy ..............................  90 000,– Kč 
Dary ......................................................................  60 650,– Kč 
Prodej dřeva z voru ...............................................  22 740,– Kč 
Členské příspěvky  ..................................................  8 000,– Kč 
Ostatní příjmy ........................................................  14 298,38 Kč 
 

Dotace Ministerstva kultury ČR byla určena a použita na stavbu třítabulového pramene 
(voru) klasickou původní metodou; grant hl. m. Prahy byl určena a použit na na stavbu 
repliky šífu ve zmenšeném měřítku podle původních plánů z první poloviny 20. století; 
oboje v rámci akce Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety. 
 
Ostatní příjmy jsou určeny a použity na provoz spolku a na financování akcí spolkem 
pořádaných. 

 
VÝDAJE : 
Výdaje celkem  .................................................  1 136 320,60 Kč 
Náklady na akci Vodní doprava  
                       na řece Vltavě před 100 lety ......  1 036 306,– Kč 
Náklady na slavnostní prezentace činnosti ...........  35 880,– Kč 
Náklady na vzdělávání funkcionářů ........................  2 000,– Kč 
Provozní náklady...................................................  31 445,– Kč 
Příspěvky MVA .......................................................  2 850,50 Kč 
Náklady na vedení účtu ..............................................  789,– Kč 
Ostatní výdaje .......................................................  27 050,10 Kč 
 

K 31. 12. 2018 byla provedena inventura majetku, závazků, pohledávek, pokladny a 
stavu běžného účtu. Účetní stav se rovná stavu skutečnému. 
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5. Plán činnosti na rok 2019 

 

1. Zúčastnit se valné hromady MVA v Drautalu v srpnu 2019. 
2. Zajistit vydání knihy (pracovní název „Šífy“) ve III. čtvrtletí.  
3. Zajistit ve spolupráci se všemi vltavanskými spolky propagaci Lesů ČR a Povodí 

Vltavy dle uzavřených smluv. 
4. Pokračovat ve spolupráci se školami ve Volyni a v Praze na Žižkově a na Jarově. 
5. Pokračovat ve spolupráci s voraři z Německa, Rakouska, Lotyšska a Maďarska 

v přípravě žádosti o zapsání vorařství na Reprezentativní seznam nemateriálního 
kulturního dědictví lidstva UNESCO. 

6. Dokončit zařazení vorařství do národního kvalifikačního katalogu. 
7. Zorganizovat výstavy historických fotografií vorařství a šífařství na osmi různých 

místech v ČR. 
8. Dokončit kompletaci repliky šífu osazením motoru a příslušenství a zajistit povolení 

jeho provozu od Státní plavební správy. 
9. Zajistit v průběhu roku 2019 prezentační jízdy šífu v Jihočeském kraji, Praze, Davli 

a Štěchovicích. 
10. Zajistit plné využití všech finančních prostředků získaných v roce 2019 z dotačních 

programů a jejich řádné vyúčtování. 
11. Pokračovat v přípravě výstavy, která se bude konat v roce 2021 v Národopisném 

muzeu Národního muzea v Kinského zahradě. 
 

 
 
 
6. Usnesení ze zasedání valné hromady 5. 4. 2019. 

Valná hromada byla svolána podle stanov spolku a v souladu se zákonem 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem. Jednání se zúčastnilo 10 členů z celkového počtu 12 delegátů. 
Valná hromada byla usnášeníschopná. 
 

Valná hromada konstatuje, 
že usnesení Valné hromady ze dne 11. dubna 2018 bylo splněno s výjimkou vypraco-
vání vnitřního předpisu, od kterého bylo po konzultaci s právníkem upuštěno vzhledem  
k tomu, že stanovy Vltavana Čechy jsou dostačující. 
 
Valná hromada schvaluje 

 zprávu o činnosti za rok 2018 

 zprávu o hospodaření za rok 2018 

 plán činnosti na rok 2019 

 změnu stanov dle návrhu presidenta, zejména změnu počtu členů výboru ze 
sedmi na devět. 

 

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady. 
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Valná hromada zvolila z delegátů zvolených valnými hromadami vltavanských 
spolků do orgánů Vltavana Čechy 
 

 výbor ve složení: 
 president bratr Jaroslav Camplík – Spolek Vltavan Davle 
 vicepresident bratr Václav Hodr – Spolek „Vltavan“ v Praze 
 členové výboru bratr Jaroslav Andrle – Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s. 
  bratr Michal Bárta – Spolek Vltavan v Purkarci 
  bratr Josef Bílek – Spolek Vltavan Davle 
  bratr Jiří Mejstřík – Spolek „Vltavan“ v Praze 
  bratr Zdeněk Novotný – Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s. 
  bratr Jaroslav Obermajer – Spolek Vltavan Davle 
  bratr Jan Pöschl – Spolek Vltavan v Purkarci 
   

 dozorčí radu ve složení: 
 předseda dozorčí rady ses. Antonie Jelínková – Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s. 
 členové dozorčí rady  br. Vladimír Brabec – Spolek Vltavan Davle 
  br. Jaroslav Červený – Spolek „Vltavan“ v Praze 
  br. František Nedbal – Spolek Vltavan v Purkarci 
  br. Jan Smíšek – Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s. 
 

Valná hormada pověřuje  
 bratra Jaroslava Obermajera – Vltavan Davle funkcí poradce výboru 
 bratra Jiřího Malého – Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s., funkcí pokladníka 
 sestru Marcelu Soldánovou – Vltavan Davle funkcí poradce 
 bratra Jana Richtera – Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s., funkcí poradce 
 

Valná hormada potvrzuje 
– praporečníky: bratr Hans Ortner – Spolek Vltavan Davle 
  bratr Josef Bílek – Spolek Vltavan Davle 
– čestné členy: bratr Jan Šlemr – Spolek Vltavan Davle 
  bratr František Dolejší – Spolek Vltavan Davle 
  bratr Eduard Slanec – Spolek Vltavan Davle 
  sestra Bohunka Štěpánková – Spolek „Vltavan“ v Praze 
 
Valná hromada ukládá  
 

výboru Vltavana Čechy 
zveřejnit na webových stránkách 

 zprávu o činnosti za rok 2018 

 plán činnosti na rok 2019 

 usnesení Valné hromady ze dne 11. 4. 2019 
provést aktualizaci zápisu v Spolkovém rejstříku 
vytvořit výroční zprávu za rok 2018 
zařídit založení příslušných dokumentů do Sbírky listin 

\ 

presidentovi, výboru a dozorčí radě Vltavana Čechy zajistit plnění úkolů vyplývajících 
z plánu činnosti na rok 2019. 
 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy. 


