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Jako každoročně se i letos uskutečnilo Mezinárodní setkání plavců a vorařů. Tentokrát na 
území České republiky a  Rakouska. Místem konání tohoto setkání ve dnech 4.- 7. července 
2013 byly Prachatice, Schlägl, Sonnenwald a Jelení Vrchy. Záštitu nad setkáním převzali: 
ministrině kultury Mgr. Alena Hanáková, velvyslanec Rakouské republiky v ČR Dr. 
Ferdinand Trauttmansdorf, zastupitel velvyslanectví České republiky v Rakousku  JUDr. 
Ivana Červenková, senátor Tomáš Jirsa, hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. 
Organizaci zajišťoval Ing. Hynek Hladík, předseda folklorního sdružení Libín –S Prachatice.  
Zúčastnili se ho zástupci plavců a vorařů 11 evropských států.  
 
Den 4.7. 2013 proběhl ve znamení příjezdů a  přivítání hostů  a 7.7. 2013 pak odjezdy hostů a 
prohlídka Českého Krumlova. Pro Vltavany Čechy, zastoupené spolky z Purkarce, Štěchovic, 
Davle a Prahy, byl nejzajímavější sobotní program setkání, spojený s návštěvou Jeleních 
Vrchů. Na horním portálu tunelu jsme vyslechli pohádky z obou stran Šumavy. Dále zde byla 
ukázka lidových řemesel (spřádání ovčí vlny na stavu, vyřezávání různých předmětů, ozdob a 
hraček ze dřeva apod.). Oběd nám zpříjemnilo vystoupení soubor Liblín – S Prachatice  a 
skupina  Volkstanzgruppe Böhmerwald.  
 
Zajímavá byla výstavka historie Schwarzenberského plavebního kanálu. Jedná se o unikátní 
vodní dílo,  spojující povodí Vltavy a Dunaje. Nejdelší stoka na plavení dřeva v českých 
zemích. Byl postaven v letech 1789 až 1822 podle projektu  lesního inženýra Josefa 
Rosenauera. Umožňoval plavbu klád až 24 m dlouhých. Pravidelná plavba byla ukončena 
1891, definitivně provoz ukončen 1932. Dnes je zčásti zrekonstruovaný. Ukázka plavení 
krátkého dřeva proběhla 5.7 2013 na území Rakouska v Sonnenwaldu a při naší návštěvě  na 
Jeleních Vrších se plavily klády dlouhé 5 m.  
 
V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do Prachatic, kde proběhl slavnostní průvod 
v krojích ukončený v městském parku. Téměř polovinu průvodu tvořili Vltavani Čechy. 
Zklamáním pro nás Vltavany byl průvod městem Prachatice bez kapely a i celkem malý 
zájem obyvatel tohoto města. Pořadatelé v parku připravili představení folklorního souboru  
Libín- S Prachatice,  a předání praporu Mezinárodní asociace plavců a vorařů se stuhami 
minulých setkání plaveckému spolku Strenčí v Lotyšsku, kde se bude konat v roce 2014 
celoevropský  sraz plavců a vorařů. Při slavnostní společné večeři byly vzájemně mezi spolky 
předány dárky a ocenění. Z Prachatic jsme autobusem odjížděli ve 22, 00 hodin. 
 
 
 
 


