
 

 
 

Jihočeši představují spolu se Středočechy Vltavu jako řeku plnou zážitků - 430 kilometrů aktivit, 
zajímavostí a krás 

Představit Vltavu jako jednotný ucelený turistický cíl od Šumavy až po Mělník, přilákat k řece nové 

domácí i zahraniční návštěvníky a podpořit rozvoj turistické infrastruktury po celém jejím toku, je cílem nově 

zahájeného nadregionálního projektu „Vltava, řeka plná zážitků“, na jehož realizaci se společně podílejí 

Jihočeský a Středočeský kraj. 

Řeka Vltava, nejdelší řeka na území České republiky, propojuje nejen kraje, ale také spoustu aktivit. Od 

pramene na šumavské Kvildě až k soutoku s Labem u Mělníka má 430 kilometrů.  To znamená šest 

nádherných úseků, a především bezpočet zážitků a aktivit, na vodě, pro pěší, cyklisty nebo lyžaře. Projekt 

se netýká pouze vlastní řeky jako vodní cesty, ale také cyklotras, památek, atraktivit a turistické 

infrastruktury kolem řeky. Na tento základ lze navázat spoustou událostí, akcí, kterými lze u Vltavy turisty 

udržet déle než dosud.  

V rámci projektu probíhá mapování služeb, které jsou podél Vltavy nabízeny, infrastruktury, řešení 

odpadů a řadu dalších věcí. Cílem je dostat k jednomu stolu, pokud možno všechny subjekty podél Vltavy, 

aby se domluvily na společném postupu a Vltava pak fungovala jako jeden produkt cestovního ruchu. Tomu 

byla věnována i jedna ze společných dubnových konferencí na liblickém zámku. 

Řeka je, pro účely projektu, rozdělena   na   šest   úseků.   Tři   se   nacházejí   v Jihočeském   a   tři   ve 

Středočeském kraji. První úsek bude mapovat památky, zajímavosti, služby, možnosti kulturního, 

sportovního a dalšího využití mezi Kvildou a Novou Pecí, druhý mezi Novou Pecí   a Českými Budějovicemi, 

třetí mezi Českými Budějovicemi a Zvíkovským Podhradím, čtvrtý mezi Zvíkovským Podhradím a Kamýkem 

nad Vltavou, pátý mezi Kamýkem nad Vltavou a Prahou. Poslední šestý pak mezi Prahou a Mělníkem. 

Právě tento je realizován Místní akční skupinou Vyhlídky, z.s., která ve dnech 20. a 21.června zorganizovala 

pro zástupce médií press trip. Počátek putování a poznávání řeky Vltavy bylo zahájeno na zámku Veltrusy, 

a zámku Nelahozeves. Z přístaviště Marina Vltava Nelahozeves se pak výprava vydala lodí na Mělník, kam 

přes Hořínská zdymadla dorazila v odpoledních hodinách. Po prohlídce mělnického podzemí a města 

Mělníka se účastníci přesunuli na Kokořínsko, které leží v dosahu vodního toku a nabízí celou škálu 

turistických atraktivit a možností volnočasového vyžití. 

Více turistických informací lze nalézt na www.vltava-reka.cz a www.vltava-river.com 

Marcela Pánková, MAS Vyhlídky, z.s. 
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