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ČIŠTĚNÍ VLTAVY 2019 
závěrečná zpráva 

Dne 14. září  2019, zorganizoval spolek Sdružení pro Vltavu, z. s., ve spolupráci s Povodím Vltavy, 
s. p., Českým svazem ochránců přírody a Spolkem Vltava, z.s. jubilejní 25. ročník Čištění Vltavy. 
Vyčištěn byl opět celý úsek Vltavy od Vyššího Brodu až do Boršova nad Vltavou v délce 70,7 km. 

Čištění bylo opět organizováno z tábořiště v Novém Spolí u Českého Krumlova. Na čištění byla 
řeka Vltava rozdělena na 13 úseků, každý byl čištěn po obou březích i v korytě řeky. Dobrovolníci měli k 
dispozici vlastní rafty a lodě ze svých půjčoven nebo jim je bezplatně zapůjčila půjčovna INGETOUR 
z Vyššího Brodu a půjčovna raftů a kánoí Pod Jezem z Rožmberka nad Vltavou. Na tato plavidla byl 
odpad nakládán a odvážen k nejbližším kontejnerům nebo na sběrná místa, kterých bylo na trase 
celkem 14. Odvoz a likvidaci odpadu z těchto míst, zajistili provozovatelé některých tábořišť, obce a 
Povodí Vltavy. 

Letos se Čištění Vltavy zúčastnilo 236 dobrovolníků, což je čtvrtý největší počet ze všech ročníků. 
Díky Povodí Vltavy byl průtok vody v řece opět snížen na minimum (6 m3/s), proto bylo možno vyčistit i 
dno řeky. Celkem bylo naplněno přes 500 pytlů převážně drobným odpadem.   

Na této akci se aktivně podílela některá města a obce ležící na Vltavě v uvedeném úseku (Vyšší 
Brod, Rožmberk nad Vltavou, Boršov nad Vltavou). Akci podpořilo přes 40 sponzorů z regionu i ze 
vzdálenějších míst, zejména provozovatelé tábořišť, restaurací a občerstvení, cestovní kanceláře a 
půjčovny vodáckého a turistického vybavení (podrobněji viz seznam). Tak jako v minulých letech přijeli 
čistit dobrovolníci z celé České republiky.  

Sesbíraného odpadu bylo i letos méně než v minulém roce. Je to možná i v důsledku akce, kdy za 
sesbíraný odpad dostanou v sezóně vodáci v určitých občerstveních nápoj zdarma. Také byl před 
vlastním čištěním pár týdnů zvýšený průtok vody, což mohlo tento stav také způsobit. Trvá situace, že 
odpadu je znatelně více v místech, kde kotví v sezoně „plovoucí bary“. Převažoval drobný odpad 
z letošní vodácké sezóny na řece (plastové kelímky a brčka, zbytky oblečení, PET láhve, igelitové obaly) 
nad nevodáckým odpadem (pneumatiky, kuchyňské spotřebiče, různá železa a plechy, velké plasty).  

V rámci akce Čištění Vltavy proběhla v Českém Krumlově výstava fotografií z minulých ročníků. 
Výstava bude postupně instalována na školách a v některých kempech na Vltavě. 

Akce Čištění Vltavy 2019 byla pořádána v rámci akce Ukliďme svět – ukliďme Česko i podle 
celkové koncepce činnosti Sdružení pro Vltavu. Podrobnosti o minulých ročnících Čištění Vltavy, 
statistiky a fotografie a rovněž další informace o Sdružení pro Vltavu a jeho cílech najdete na webových 
stránkách: www.sdruzeniprovltavu.cz. 

 
 
 
Petr Kolínský 
vedoucí akce 
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SEZNAM SPONZORŮ  
 

Všem sponzorům děkujeme za přízeň a podporu akce. Pokud jsme na někoho zapomněli, bylo to 
neúmyslně a omlouváme se za to. 

 

 
Boatpark, s.r.o. Praha 
Budějovický Budvar, n.p., České Budějovice 
CK Vltava Sport Servis, Český Krumlov 
Česká pošta, s.p. 
Česká televize 
Český svaz ochránců přírody 
HIKO Sport, s. r. o., Praha 
Kemp Branná 
Kemp Na Pískárně 
Kemp Český Krumlov – Nové Spolí 
Kemp Viking 
Kemp Vltavan, INGE 
Kralupol 
Město Rožmberk nad Vltavou 
Město Vyšší Brod   
Nadační fond Veolia 
Občerstvení Marina – p. Matucha 
Občerstvení Maringotka – p. Kukla 
Občerstvení Nové Spolí, Český Krumlov 
Občerstvení Štvanice, Praha – p. Buk 
Občerstvení U Kelta – p. Šesták 
Občerstvení U Srubu – p. Kolář 
Obec Boršov n/Vltavou  
Pekárna Vyšší Brod, Vyšší Brod 
Pension a restaurant Inge, Vyšší Brod 
Pivovar Hulvát, Truskovice 
Povodí Vltavy s. p. 
Půjčovna lodí ADA, Vyšší Brod 
Půjčovna lodí INGETOUR, Vyšší Brod 
Půjčovna lodí KANAK, Kaplice 
Půjčovna lodí Odysea, České Budějovice 
Půjčovna lodí Pe-La, Rožmberk nad Vltavou 
Půjčovna lodí Petr Putzer, Vyšší Brod 
Půjčovna raftů a kanoí Pod Jezem, Rožmberk nad Vltavou 
Půjčovna Tsunami, Rožmberk nad Vltavou 
Rafting Český Krumlov 
Restaurace Rybářská bašta, Rožmberk nad Vltavou 
Stavební agentura Kolínský, Praha 
Vodácké tábořiště Dívčí Kámen 
Vodácký oddíl RAK 
VÚ, DDŠ a ŠJ Hostouň u Horšovského Týnce 
Základní škola a Odborná škola Horšovský Týn 
 
+ několik set dobrovolníků 


