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V roce 1897 vznikl po vzoru Vltavanů Praha i spolek Vltavan Davle. Plavci, šífaři i dělníci 
místních cihelen a lomů, kteří se zabývali dopravou stavebního materiálu a dřeva zejména pro 
Prahu, měli tehdy těžký život a potřebovali se sdružit do spolku, který by jim pomáhal 
překonat nesnáze i v dobách nemoci nebo neštěstí v rodinách. Spolek jim, umožňoval, aby se 
scházeli a bavili se. Z členských příspěvků a řady kulturních akcí pořádaných spolkem byli 
podporováni členové spolku v nemoci, ve stáří a hmotně se přispívalo rodinám při ztrátě 
živitele. Postupně, jak klesala závislost obživy rodin na řece Vltavě, měnil se význam a 
zaměření činnosti spolku. Základní poslání spolku však zůstává – sdružovat své členy, být jim 
oporou a podporovat úctu k historii i rodnému kraji. Činnost se zaměřuje na pořádání 
kulturních akcí, plesů, brigád, poznávacích zájezdů, lázeňských pobytů členů a na 
podporování bratrských spolků. Na dřívější finanční pomoc členům navazuje už jenom 
ocenění jubilantů balíčkem v hodnotě 500 Kč a příspěvek v době nouze. Spolek Vltavan 
Davle má 230 členů v různé věkové kategorii od jednoho roku do věku devadesáti let, od 
základního vzdělání po vysokoškolské. 
 
V průběhu I. světové války nevyvíjel spolek aktivní činnost, scházeli se pouze starší členové, 
kteří nenarukovali a radili se, jak spolek vůbec udržet. Po říjnu 1918, kdy byla založena 
samostatná Československá republika, pod vedením hudebního skladatele Antonína 
Borovičky vznikla spolková kapela, kterou řídil 40 let. Kapela proslavila Vltavan v širokém 
okolí i v cizině. V průběhu II. světové války, po vpádu německých nacistických vojsk, byla 
činnost spolku prakticky přerušena. Do roku 1942 se výbor scházel zřídka, později vůbec a 
valné hromady se odbývaly tajně. Stejnokroje v národních barvách nebyly okupantům 
příjemné, zakázali je nosit i na pohřby členů. Po osvobození spolek zahájil s elánem zase svoji 
činnost. Avšak po roce 1948 přišlo zase období vážného ohrožení spolku. Docházely různé 
přípisy a výzvy k rozpuštění spolku, odevzdání písemností, knih, praporu a doručována byla 
různá předvolání funkcionářů. Pomocnou ruku podala závodní rada ČSPLO, která do svého 
klubu včlenila davelský Vltavan jako závodní klub ČSPLO osobní doprava v Davli. V roce 
1959 došlo k druhému ohrožení existence spolku, protože nebylo možné, aby závod měl 
závodní klub mimo svoje sídlo. V té době díky podpoře MNV byl spolek Vltavan v Davli a 
Štěchovicích převeden pod Osvětové besedy v místech působiště Až v roce 1972 byl spolek 
Vltavan vyčleněn z OB jako samostatný spolek ( předseda  Jaroslav Fiala, místopředseda 
František Dolejší). Spolek působil v rámci Národní fronty. Kapela dále zůstala začleněna do 
OB. Na vkladovém účtu měl Vltavan 4272 Kč a v hotovosti 4054 Kč. Dnes je spolek 
samostatnou organizací v rámci Městyse Davle a je tímto úřadem ve své činnosti všestranně 
podporován. 
 
Po celé toto období spolek neměl vlastní klubovnu ani muzeum. Od samého prvopočátku 
většinu historických předmětů, obrazů a dalších darů skladoval  v jedné místnosti společně se 
sportovci ve stísněných podmínkách v Hotelu pivovar. Po dostavbě bývalé restaurace 
Vltavanka v roce 1936 se sportovci přestěhovali do jedné z jejich místností. Pro Vltavan se 
zlepšily podmínky pro uskladnění. I přesto většina vltavanských věcí se ukládala u 
jednotlivých členů spolku (br. F. Kutila, J. Kovaříčka, V. Štěpánka,) Teprve až v roce 1985 po 
uvolnění obytných místností v l. patře budovy Vltavanky a jejím prodeji MNV  byla Vltavanu 



pronajatá část volných prostorů, které byly využívány především jako skladiště jeho majetku. 
První myšlenky /vize/ vybudování klubovny případně muzea  se projednávala na výborové 
schůzi  koncem červena 2011. Původně se uvažovalo, že požádáme Městys Davle o pozemek 
za Stavebninami a postavíme samostatnou budovu o rozměrech 20x 10 m, kde se počítalo 
s klubovnou, muzeem, skladem, kuchyňkou a sociálním zařízením. Od firmy Stavitelství 
Kašpar s r.o výroba a montáž dřevostaveb jsme 24.10.2011 obdrželi nabídku. Rozpočet na 
tuto stavbu představoval při předání na klíč celkem 3.647  380 Kč a v případě vrchní hrubé 
stavby 2 562 516 Kč plus 398 530 Kč  za  zhotovení základové desky. To při našich finanční 
prostředcích bylo nad síly spolku. 
 
V souvislosti s různými úvahami zastupitelstva Městyse  Davle, co dále  s chátrající budovou 
bývalé restaurace Vltavanky, přišel s nápadem předseda spolku bratr MVDr. František 
Dolejší, domluvit se starostou Bc. Jiřím Prokůpkem a potažmo se zastupitelstvem Městyse 
Davle pronájem sálu, výčepu, kuchyně, sociálního zařízení a sklepních prostorů na dobu  cca  
30 let s tím, že  náklady na rekonstrukci budeme hradit ze svých prostředků.  
 
Ihned po příslibu pronájmu byla výborem Vltavanu vyhlášena finanční sbírka, kde se sešlo  
k dnešnímu dni  14 400 Kč. Jmenovitý seznam 59 dárců je uložen ve veřejně přístupné složce 
„Pamětní listy“ v muzeu. V této složce je uložen rovněž seznam členů, kteří přispěli na nákup 
spolkové pokladničky. Celkem přispělo 21 členů částkou 2 300 Kč z toho 1 450 Kč se 
zaplatilo za pokladničku a 850 Kč bylo do ní uloženo. Vše zajišťoval br. A. Švelbl.  
 
Od září 2012 bylo zahájeno přestěhováníveškerého zařízení a majetku Vltavanu z pronajatých 
nevyhovujících prostor horní části  budovy Vltavanky na půdu, praporů do  prostor  Úřadu 
Městyse Davle a parníčků, šífů, kronik a písemností Na vinice k br. Radkovi Slancovi. 
Vyklizení sklepů, kde bylo nepředstavitelné množství sutin, popela, papírů a všeho možného 
vyžadovalo nesmírné úsilí dobrovolných brigádníků.  V této době byl bratr F. Dolejší po 
operaci a tak organizaci brigád a práce zvládal bratr E. Slanec a A. Švelbl. Kolektiv stabilních 
brigádníků tvořili br. O. Vokněr, M. Svoboda, J. Fiala, J. Brož, A. Mlejnský, O. Volešáková, 
I. Bílková, A. Mlejnská , J. Čerstvá a další, kteří jsou uvedeni v deníku brigád, který je 
k nahlédnutí u sestry I. Bílkové. 
 
V prosinci byla provedena výměna původních oken a vchodových dveří za plastová firmou 
Windor Karla Tománka z Klatov v celkové hodnotě 142 936 Kč. V průběhu prosince 2012 a 
ledna 2013 instaloval nové ústřední topení Petr Fiala včetně výměny těles v celkové hodnotě 
119 356 Kč. Revizi komína provedl Pavel Šafařík. Komín byl v dezolátním stavu a bylo nutné 
zajistit výstavbu nového. Tento problém vyřešil na vlastní náklady Úřad Městyse Davle. Nové 
podlahy v klubovně a muzeu položil Vladimír Švejda za velmi slušnou cenu včetně tmelu, 
lepidel, lišt  za 27 760 Kč. V průběhu ledna, února a března 2013 probíhala řada vnitřních 
úprav jako malby stěn, obložení, obklady a dlažby sociálního zařízení. Zde musíme poděkovat 
zejména bratrům J. Brožovi / obklady a dlažba  WC/, za malby stěn Danovi Žemličkovi a 
Antonínu Mlejnskému, L.Ciporovi, za  elektrikářské práce Jindřichovi Kukačkovi a všem 
ostatním, kteří se fyzicky podíleli  na vylepšení našeho nového stánku. Největší položku na 
rekonstrukci představovalo odizolování budovy od spodní vlhkosti (náklady uhradil Městys 
Davle) a nová fasáda. Tuto práci realizovala firma Bárta- Jíří Bárta v průběhu  května  2013. 
Její úhradu ve výši 241 000 Kč sponzoroval bratr Ing. Josef Podr, fasádní barvy v ceně 54 564 
Kč pak Hanns Ortner. Úhradu propůjčení a instalaci lešení vzal na svá bedra Městys Davle. 
 
Poslední fáze úklidu/ mytí oken, podlah a opětovné snesení veškerého majetku spolku 
z půdních a dalších prostor probíhalo od února 2013 po položení nových podlah. Zde je 



nezbytné připomenout úsilí zejména žen, které strávily mnoho hodin na úklidu, mytí nádobí a 
další údržbě pořádku. Zhotovení záclon se ujala sestra Dagmar Slancová, a ušití sametových 
povlaků pod vitríny sestra Milena Čížkovská.  Největší podíl na uspořádání obrazů  
písemností, a řady historických pamětihodností v muzeu a klubovně měla Mgr. Jitka 
Veverková, MVDr. František Dolejší a  po odchodu do důchodu náš dokumentarista Ing. 
Josef Bílek. Zde musíme poděkovat předsedovi Vltavanu, ze jeho významný podíl na 
dovybavení kuchyně nerezovým stolem, pivní pípou, nákupem sametu na vitríny, zhotovení 
čelní desky na budově a dalších věcí v celkové hodnotě 51 000 Kč. 
 
Náklady na úpravu v patře budovy uhradil Úřad městyse Davle v celkové hodnotě 1 154 322 
Kč. V roce 2011 to bylo 139 229 Kč, v roce 2012 - 483 385 a v roce 2013 -   540 708 Kč. 
Z toho stavební úpravy 80 000 Kč, zednické práce v  patře 74 000 Kč, plastová okna 126 574 
Kč,  odvodnění dvora 36 258,  položení lina 79 200 Kč, bourání komína a další úpravy 54 000 
Kč,  nový komín 55 000 Kč, odvodnění zdí + vodní sklo 95 000Kč, posudek statiky budovy 
21 000 Kč,  instalatérské práce  120 000 Kč, elektro instalace venku  18 000 Kč, elektrotopení  
65 000 Kč, malířské práce  45 000 Kč, ČEZ – elektroměr 12 500 Kč, za zapůjčení, postavení 
a uklizení  lešení pro  zhotovení fasády 30 000 Kč a další jako zábradlí, likvidace přístřešku, 
dokončovací práce, statické zabezpečení stavby apod.    
 
S prací se pospíchalo, aby náš stánek byl připraven k návštěvě  mons. Dominika Duky, která 
se měla uskutečnit 8.6.2013 v souvislosti oslav 115. výročí vysvěcení kaple Nanebevzetí 
Panny Marie a vysvěcení klubovny a muzea Vltavanu Davle. Vzhledem k povodním 
počátkem června  byl s panem kardinálem dohodnut náhradní termín  23.8. 2013. Této 
návštěvě předcházela  řada jednání, příprav, úprav a úklid veřejných prostor, parků apod. Na 
bezpečnost  průběhu celé akce v dopravní páteční odpolední špičce dohlíženo 5 členů České 
policie Hradištko. Na oslavy byli pozváni starostové Štěchovic, Měchenic, Hvozdnice, 
Petrova a dále předsedové a členové spřátelených spolků z Purkarce, Štěchovic, Prahy, 
Dělnické besedy Havlíček ze Řevnice, předseda Slavoje Davle,  Spolku hasičů ze Sloupu  a 
Davle.  
 
K účasti byli pozváni občané Davle a všichni davelští Vltavané. Program oslav  začal přesně 
v 15,00 hodin příjezdem kardinála D. Duky a jeho přivítáním před  Úřadem Městyse Davle 
starostou Bc. Jiřím Prokůpkem za účasti krojovaných Vltavanů včetně vlajkonošů se 
spolkovými prapory a farářem Pawlem Adamem Debekem. Po celebrování mše se průvod 
zastavil před symboly Vltavanů (památníkem s kotvou a šífařem), kde kardinál D. Duka 
vysvětil desku založení Vltavanu Davle , jeho muzeum a klubovnu. Člen Národního divadla 
Vratislav Kříž u  této příležitosti zazpíval  Vltavu, jako  vzpomínku na řeku živitelku. Po 
společném fotografování vzácní hosté navštívili nově vybudované muzeum a klubovnu. 
Slavnost pak pokračovala Hotelu Pivovar. Jsme hrdí, že jsme my Vltavané dokázali 
vybudovat takový stánek a jeho vysvěcení nejvyšším církevním hodnostářem v České 
republice. Tato akce byla důstojným završením letošní snahy a úsilí našeho spolku. 
 
Poslední úpravy nás ještě čekaly v říjnu, kdy byl přemístěn kotel ústředního topení k vyústění 
nového komína. Díky bratrům Fialovým a Petrovi Fialovi  to bylo zvládnuto před příchodem 
zimy. První říjnová výborová schůze se již konala ve vytopených prostorách vltavanské 
klubovny. Společná schůze výboru Vltavanu a zastupitelů Městyse  Davle 29.10.2013   v naší 
klubovně byla symbolickým zakončením rekonstrukce bývalé restaurace Vltavanky a 
poděkování Úřadu Městyse a jeho zastupitelům za jejich výrazný podíl na zdárném dokončení 
celé akce. Děkovný dopis a společnou fotografii z návštěvy kardinála D. Duky převzal 
starosta  Bc. Jiří Prokůpek. 



 
U příležitosti dokončení rekonstrukce klubovny a muzea předal Vltavan Davle ocenění br. 
Josefu Podrovi, Hannsu. Ortnerovi, Jiřímu Prokůpkovi, Jaroslavu Camplíkovi a spolkům 
Vltavanu Praha, Štěchovice a Purkarce. Jaksi se zapomnělo na ocenění našeho předsedy  
Františka Dolejšího, čímž bych si toto dovolil napravit před celým širokým kolektivem 
vltavanského členstva a za jeho nezištnou práci srdečně poděkovat. 
Jen v krátkosti si dovolím připomenout naše další aktivity jako byla účast více jak 60 členů na 
červnových oslavách 115. let trvání Vltavanu Štěchovice,  účast 55 členů spolku na 
červencové  Valné hromadě  Evropské vorařské asociace v Prachaticích,  týdenní zářijový 
ozdravný pobyt  ve Štírovu, říjnový zájezd na výlov ryb rybníka Musík a na závěr příjemné 
posezení a občerstvení v Čími i důstojné uctění památky zesnulých v Davli a ve Štěchovicích. 
 
Věřím, že i v roce 2014 se nám bude  za přispění většiny členů spolku dařit a získáme ve 
spolupráci s Úřadem Městyse Davle  a Vltavanem Čechy  mezinárodní titul  Vorařská obec.   
 
Vltavanu zdar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


