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Úvod 
 
 Současný stav na řece Vltavě ukazuje na přetížení vodáckého úseku mezi Vyšším 

Brodem a Zlatou Korunou (odkazy na průzkumy zatížení Vltavy, které jsou přílohou tohoto 

projektu ukazují trend zvyšování oblíbenosti sjíždění této řeky), což s sebou nese ovšem 

kromě zisků z turismu i negativní ekologické a sociálně patologické jevy. Mimo jiné se 

jedná o neustálé zvyšování tvorby odpadu, který mnohdy končí na březích řeky, v lesích a 

dalších místech.  

 Tento stav je zajisté také spojen s nedostatkem nabídky aktivit a programu zábavy 

a tím přerůstá v  nezřízenou konzumaci alkoholu,  ze které vyplívají další negativa. 

(samozřejmě hlavní podíl má morální nastavení a možná nevědomost dnešních vodáků).

  

Projekt se primárně zaměřuje na snížení odpadové zátěže nejen pro řeku, ale i pro 

podnikatele, kteří na řece Vltavě provozují kempy a občerstvení tím, že nahrazuje 

používání jednorázových kelímků a to kelímky omyvatelnými. Zároveň si projekt klade za 

cíl rozvíjet podmínky pro rozvoj turismu, kultury a rekreačních aktivit v souladu se 

zachováním přírodních vlastností Vltavy (podpůrné a zábavné aktivity pro vodáky v 

partnerských kempech). 

 

Dalším cílem, projektu je posílit kapacity veřejných WC mimo kempy a 

v partnerských stanicích a poskytnout k tomu náležitý servis. (v budoucnu vybudovat síť 

veřejných WC po celé řece, servisovaných například za pomoci osob se sníženou 

schopností zaměstnatelnosti). 

 

Dále chceme pomoci zajistit odborný dohled a asistenci záchranářů na 

nebezpečných jezech (např. při zvýšeném průtoku řeky) a službu ošetření menších 

zranění.   

 

Vzhledem k stále většímu množství „nových“ návštěvníků řeky je třeba poskytnout i 

informační servis přímo na řece obohacený o motivační kampaň, která může pomoci 

k úplnějšímu prožitku z řeky, přírody a společenských aktivit v okolí a zároveň snížit 

negativní důsledky chování návštěvníků a přispět k větší spokojenosti místních obyvatel. 

 

 



Jedu Vodu  - Vltava 
 
Princip používání vratných kelímků  
 
 Projekt počítá se vznikem mycího a logistického centra v Českém Krumlově, kde 

budou omývány a skladovány kelímky pro distribuci mezi jednotlivé účástníky projektu. 

Některé kempy mohou být schopné omývat kelímky sami v tzv. průběžných mycích 

stanicích. 

 V místě nástupu na řeku resp. v první partnerské stanici na řece a každé další 

partnerské stanici má vodák možnost zapůjčit si zálohovaný kelímek. A to buď přímo u 

stánku JEDU VODU, nebo přímo od prodejce občerstvení. Možnost bude také v některých 

půjčovnách lodí. Každý zapojený prodejce bude vybaven dostatečným množstvím čistých 

kelímků na výměnu. Vodák bude mít možnost si v některých kempech kelímek i sám umýt 

v průběžné mycí stanici. 

 Vodák bude mít možnost kelímek vrátit ve stáncích JEDU VODU, nebo 

v partnerských občerstveních a vyzvednout  si zálohu v úvahu připadá i malá odměna od 

sponzorů projektu. 

Pokud se vodák vzdá zálohy ve prospěch projektu, tím že si kelímek odveze jako 

suvenýr  bude zapojen do soutěže o atraktivní ceny ( zájezd na zámořské lodi,  a out - 

doorové oblečení, trička).  

Kelímky Nick Nack (s klipem) jsou v české společnosti vzhledem k ekologickým 

trendům velmi oblíbené. Vltavský kelímek bude mít atraktivní grafiku  a bude vyráběn vždy 

v ročníkových edicích. Samotná myšlenka prospěšnosti projektu společně s výše 

zmíněnými faktory bude působit na vodáka motivačně , aby si kelímek odvezl domů jako 

suvenýr a přispěl tím na podpůrné aktivity projektu. 

 Významná část výtěžku z každého odneseného kelímku bude vložena do 

vznikajícího fondu JEDU VODU. Z kterého se budou realizovat za pomoci dalších zdrojů 

ochranné, kulturní a zábavní akce a další dílčí projekty pro vodáky a přírodu kolem řeky. 

Počítá se s podporou obcí nejvíce zatížených vodáctvím, např. akcemi pro místní 

obyvatele, kteří často vnímají vodáctví negativně. 

 Vodák bude mít možnost si kelímek v koncových stanicích podepsat na „důkaz“,  že 

úspěšně zvládl (přežil) Vltavu a podpoříl prospěšnou věc . 

 V případě, že vodák kelímek vrátí, nebo po každé výměně nápoje putuje každý 

kelímek do mycího centra v Českém Krumlově, kde je odborně a hygienicky ošetřen a 

připraven k dalšímu cyklu použití mezi další vodáky. Zde budou kelímky rovněž tříděni dle 

různých zákaznických edic a distribuovány zpět do partnerských stanic. 



 Zapojení do projektu bude pro účastníky z řad kempařů a provozovatelů 

občerstvení dobrovolné, tzn. že bude probíhat paralelně s jednorázovými kelímky v 

kempech, které se nezapojí. V takových případech (stanicích) může omyvatelný kelímek 

posloužit i jako držák na jednorázový vratký plast. Pro motivaci zapojení provozovatelů 

kempů mimo jiných výhod a servisu dostane, každý ze zúčastněných velkou ceduli a jiná 

označení provozu značkou JEDU VODU ( vodácky atraktivní a ekologického občerstvení ), 

která následně pomůže při získání klientů vzhledem k celorepublikové mediální kampani.  

Dále budou partnerské stanice uvedeny v mapě projektu na internetu a mapy budou 

později distribuovány na začátku řeky skrze spřízněné půjčovny a první partnerské kempy. 

Spolu s mapkou dostanou vodáci i vodácké desatero a dále budou průběžně motivováni 

stavět v partnerských stanicích (například i motivační „bilboardovou“ kampaní na řece, ale 

i na příjezdových cestách a sociálních sítích a v mobilních aplikacích a vodácké navigaci).  

 Mapka partnerů  JEDU VODU bude aktualizovaná každou sezónu na webu projektu, FB a 

v partnerských kempech formou plakátů letáčků a podobně. 

 
 

 

 

Fáze projektu 

 

1. Pilotní fáze 

 

 Projekt probíhá na Vltavě paralelně s používáním jednorázových kelímků. 

Partnerské kempy a občerstvení získají veškeré výhody plynoucí ze zapojení do projektu a 

plnou asistenci ze strany JEDU VODU při zavádění systému vratných kelímků. ( v úvahu 

připadá i přímá finanční motivace pro klíčové partnery ze strany kempařů). 

Subjekty, které se do projektu nezapojí a ani neumožní umístění průběžné mycí 

stanice a nebudou ani nápomocni při výkupu kelímků od vodáků mohou být  vystaveni 

žádostem a tlaku ze strany vodáků, kteří si nebudou moci oplachovat a měnit své kelímky 

a nevylučujeme, že je to znevýhodní v očích spotřebitele. Tomu bohužel  nedokážeme 

zabránit, nicméně vodáci budou dobře informováni,kdo jsou partneři projektu a kde budou 

moci kelímek případně naposledy vrátit. 

Jedu Vodu hledá partnery a sponzory z řad organizací a firem, kteří pomohou 

projekt rozšířit, nebo ho medializovat, na oplátku jim pomůže s propagací a komunikací 

jejich aktivit na řece. 



2. Fáze 

 

Distribuce a výkup i výměna kelímků bude probíhat ve všech občerstveních, kempech a 

některých půjčovnách. 

 Tato fáze předpokládá, že se většina subjektů na řece časem zapojí a tak se zcela 

nahradí jednorázové kelímky. A vznikne možnost tvorby vlastních grafik a značkových 

kelímků pro jednotlivé občerstvení, aniž by vznikl zmatek ohledně vybírání a výplaty záloh 

( případ kdyby si více kempů chtělo pořídit vlastní kelímky a nebýt napojeni na celkový 

projekt). 

 JEDU VODU je s výrobcem omyvatelných kelímků NICK NACK  pro jihočeské řeky v 

exklusivním vztahu. 

 .  

3. Fáze  

Zavedení speciálního omyvatelného nádobí na jídlo a vratných zálohovaných pet. lahví na 

točené pivo, nebo vodu do lodi. 

 

Ve všech 3 fázích zavádění systému omyvatelných kelímků, bude také přímo 

úměrně stupňován důraz  na ostatní aktivity projektu.  

 

Další navazující vize: 

 

Vizí projektu je vytvoření “fondu“JEDU VODU”. Do tohoto fondu by plynula část 

výtěžku ze záloh z vratných kelímků na Vltavě a později by se mohl fond napojit na další 

zdroje. Stejně tak JEDU VODU sdružovat další subjekty, které usilují o zlepšení kultury 

vodáctví a služeb ve Vltavských kempech. 

    

       Vltavský informační WEB 

 Při tvorbě webu projektu se počítá se službou “Ztráty a nálezy” kam se mohou 

obracet vodáci, kteří našli nějaký předmět na Vltavě a chtějí ho vrátit.  

Dále může seskupit informace o počtu volných lodí v konkrétních termínech od všech 

půjčoven, což by ukazovalo návštěvníkům aktuální vytížení řeky, čímž by se rozprostřelo 

vytížení řeky a i Vltava by se zbavila extrémních nečekaných výkyvů návštěvnosti. Také 

může zprostředkovávat reklamu a inzerci, informace o všech kulturních, sportovních a 

jiných akcích nejen na Vltavě, ale také v přilehlých obcích. 

 



 Vytvoření dočasné bilboardové motivační kampaňe,  která se bude snažit o 

změnu přístupu k tomuto typu dovolené a to také směrem k opatrnějšímu požívání  

zejména tvrdého alkoholu a nezávadnému „ příjemnému“ chování na řece, v kempech a 

v přilehlých obcích.  

Tomu bude napomáháno pořádáním a vytvářením různých kulturních, sportovních a jiných 

akcí, které dají možnost trávit dovolenou  na řece plnohodnotně. Tyto akce mohou být 

součástí služeb  JEDU VODU nebo jeho sponzorů, nebo objednávány subdodavatelsky.  

Zde se fantazii meze nekladou a vše bude závislé na spolupráci mezi JEDU VODU, 

partnerskými kempy a hlavními partnery projektu 

 

Vytvoření sítě veřejných WC v “hluchých” místech, kde vodáci nemají možnost 

vykonat potřebu na místech k tomu určených a využívají k tomu místa na břehu řeky a 

v lese. Dotování zvýšení kapacit toalet v některých partnerských občerstveních. 

 

 Další vizí je podpora zajištění bezpečnosti na řece a to vytvořením stálých 

“bezpečnostních hlídek”, které budou mít zároveň záchranářský kurz, a budou  operovat 

po celém vodáckém úseku řeky. Tito budou  v kontaktu s „kempaři“, policií a záchrannými 

složkami a pomáhat řešit případné problémy jako, nehody, úrazy. Tato hlídka poskytne 

monitoring dění na řece a březích, může provádět sčítání vodáků a podobně.  Vhodnou 

komunikací s vodáky může působit preventivně v různých rizikových situacích. 

 

Vytvoření ekoparku, který bude ukazovat zajímavou floru a faunu, která se v 

prostředí řeky vyskytuje, a která je ničema tím, že se v řece a kolem ní hromadí odpad a 

břeh řeky se využívá jako toaleta. 

Z fondu JEDU VODU se může částečně dotovat i výsadba ryb do řeky, které vodáci často 

na černo loví přímo z raftů, nebo jinak podpořit rybářství. 

A další …. 

 

Projekt má ambice se rozšířit i na další splavné řeky, kde je rozšířeno vodáctví, 

zbavit se odpadu, podpořit kulturu a zabránit vzniku stavu jaký máme na Vltavě. 

Díky zkušenostem se systémem vratných kelímků, který dokázal vyčisti tuzemské 

festivaly, zoologické zahrady a sportovní akce od tun odpadu, má tento projekt ambice 

vyčistit také české řeky. Díky podpoře aktivit a osvětě pro vodáky samotné chce pomoci 

transformovat jejich zvyklosti a chování na řece. 

 



Přílohy a zdroje 
 
Průzkum zatížení Vltavy z roku 2012 
http://www.sdruzeniprovltavu.cz/aktivity/osa/pruzkum2012/index.php 
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