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Úvoo:

V úvodu mi dovolte, abych použil svá vlastní rčení:

,rNezá|eží na tom, co dělášo ale jak to děláš a jalým způsobem žiješ."

,,Má_li mít život smysl, musí mít svůj cíl. Životbez cíle je život bez uspokojení."

voRoPLAvBA NA sÁzavĚ

Voroplavba u nás na Sázavě už patrně těžkoožije. Té je asi deÍinitivně
konec. A to je úkol pro mne, abych pro budoucí časy sepsal všechno dostupné o plavcích
a plavení dřevao než se na toto chlapské řemeslo úplně zapomene. Plavení dřeva před-
chálzí samozřejmě jeho téžba. Zatímco těžba zůstala, přeprava doznala podstatných
změn. Tyto změny jdou z ekologického hlediska k horšímu, ale z ekonomickóho možná
k lepšímu. Co bude lepší nám však přinese až čas.

Než jsem přišel k tomu psaní, musel jsem si přečíst - zopakovat -
PLAVCE NA sAZAvE od Jana Morávkao abych se do toho vžil. Uvedené údaje
jsem čerpal z růlzné literatury, o kteró se zmiňuji v závěru tohoto spisu. Snažím se získat
a psát pravdivé údaje. Byl bych rád' kdyby se mi to podařilo.

Závérečné slovo také dávám i poslednímu plavci u náso panu Vlastimilu Papírníkovi.

Antonín Kubíček'
kronikář obce



I VOROPLAVBA JE DOPRAVA

Dopravou ve smyslu odborném nazýváme přemíst'ování osob, wííat a
věcí, u něhož jsou splněny tři podmínky:

1. přemíst'ování je ýsledkem lidské činnosti
2. tato činnost je úmyslná
3. úmysl ten směřuje v první řadě přemísťování osob, zvíÍat a věcí za účelem

uspokojení lidských potřeb.

Formy dopraly jsou rozmanité: pěší cestao jwdana koni, plavba, jtzda
vlakem, automobilem a let letadlem, případně další.

Protože doprava je jednou složkou civilizace lidské společnosti' jsou její
formy v těsném vztahu k celkové úrovni této civilizace. Společnost na nižším stupni
rozvoje se spokojovala s primitivnějšími formami dopravy. Podle rozvoje dopravy se
zpočátku civilizace nejvíce využívalo pro dopravu vlastních lidských sil nebo sil zvířat a
později v omezené míře i sil přírodních.

Cíle dopravy byly závislé na množství spotřeby. Pro spotřebu individuální
stačily dopravní prostředky a dopravní úkony jednoduchérzatimco pro spotřebu
společenskou musely být dopravní prostřed\y i úkony zdokonalovány, aby mohly plnit
dopravní požadavky značně vyšší. Není pochyb o tom, že dopravní potřeby se zrodily
zároveí s člověkem, že doprava je tedy tak stará jako lidstvo samo.

Dopravní prostředky jsou především takové předměty, jimiž usnadňujeme
nebo umožňujeme dopravu a to tak, že dopravní objekty nakládáme na dopravní
prostředky a pomocí jich je přemíst'ujeme, unášíme, převážíme, plavím e, zkrátka
dopravujeme na požadované místo. Nejjednoduššími a nejstaršími dopravními
prostředky byli samotní lidé a ochočená zyíÍata. Poznáním působení ffzikálních zákonů
v přírodě se jich člověk naučil ryužívat. Sestrojoval si jednoduché dopravní prostředky,
mezi nimiž zvláště lrynikaly vory.Vory byly velice jednoduchým,laciným a vhodným
dopravním prostředkem, k jehož zhotovení stačily jednoduché pracovní nástroje a
průměrná zručnost člověka. Vor byl dopravním prostředkem a současně sám sebou i
dopravním předmětem a k pohybové energii využíval sílu vodního proudu ve volné
přírodě. Snadné zhotovení voru' jeho veliká účelnost aznačná plavební kapacita byly
příčinou, ževor, později umocněný spojováním vorů v pramen' se jako dopravní
prostředek udržel značně dlouho. A již dnes můžeme tvrdit, že vor byl dopravní
prostředeko ktery doprovázel člověka na jeho vývojové cestě od pradávna k dnešku.

Kapacita dopravy, tedy v užším smyslu i dopravního prostředku, je též
odvislá od dopravní cesty. Po lepší, rovnější a pevnější stezce se dalo dopravit větší
množství zboží s menšími náklady v kratším čase a bezpečněji.



U vodní dopravy jsou dopravními cestami převážně přírodní vodoteče

- potoky, říčky' řeky, jezera, moře. Tyto přírodní vodoteče umožňovaly nejen zvyšit
kapacitu přepraly, ale byly i určujícím faktorem pro zakládání lidských sídlišt'.
Možnost hromadné dopravy zajišt'ovala i vhodnost a rychlost kolonizace, osídlení
krajin. Největší a nejvyspělejší sídla lidské společnosti spočívala v bezprostřední
blízkosti vodních toků (při Eufratu, Nilu, Ganguo Mississipi' při řece Paraná apod).

Úpra'a přírodních vodních toků usnadňovala dopravu, zlevňovala jio

umožňovala zrýšit její kapacitu i bezpečnost. V pozdějších dobách byl kladem i
požadavek na zkrácení přepravního času. Proto docházelo k menším i větším úpravám
vodních cest umělými stavbami Gery, zdymadly, regulacemi a překládáním koryt,
úpravami řečišt', meandrů, zákrutů řek, propojováním vodních toků průplaly,
plavebními tunely a přehradami).

Doprava vedle požadovaného základnÍho úkonu _ přepravy - plnila i jiné
společensky prospěšné úkoly a to: pro rozvoj qýroby, obchodu, dále měla význam
i politiclcý' kulturní a sociální. Avšak zryšováním intenzity dopravy a používáním
noých dopravních prostředků narůstaly ve společnosti nejen kladné stránky ovlivněné
dopravou, ale i účinky zápornéjak pro lidskou společnost, tak i pro přírodu samu.

S rozvojem dopraly a společnosti, zvlášto ve smyslu zamezit záporným
jevům dopraly v účinku na společnost, vzniklo tzv. ,,dopravní právo". Dopravní právo
je soubor státních zásahů do dopravních záiežitostí všeobecného rázu shrnutych
do regulí, které hájízájmy společnosti. Bývaly to různé patenty, později n,ané zákony a
naÍízení Jimi společnost zajišt'uje především kvalitu, nezávadnost, láci a bezpečnost
dopraly, především dopravy veřejné.

Všimněme si nyní blíže vlastní vodní dopraly zaměřené na dopravu dřeva.
V nejstarších dobách vodní dopravy bylo dřevo volně splavováno

po vodních tocích po jednotlivych kusech. Této dopravě se říkalo ,,plávka". Protože
plávka nedostačovala spotřebě dřeva a často zatarasila skutečnou vodní cestu a
vylučovala vlastní lodní dopravu, tak se od plávky brry opouštělo. Klády se vázaly ve
vorY, kdysi téžzvané,rpltěoo. Vzniklo tak,,pltění", přeprava vorů čili voroplavba. Vory
se později začaly spojovat a vznikly tzv. ,,prameny". Vodní toky, kteró se hodí pro
dopravu
ve větším měřítku, se na4ývají tolry splavné. Prvním stupněm splavnosti je obyčejně
považována způsobilost toku pro voroplavbu. Podle toho o některych řekách mluvíme
jako o řekách voroplavných. Mezi řeky voroplavné již v pradávnu se počítala i Sázava.

K zajištění voroplavby na vodních tocích poměrně mělkých nebo
s nestabilní výškou vodní hladiny v různých ročních dobách se zřizovaly jery. Lidově se
Ííkátéž splaly. Jezy jsou převážně příčné (ně!dy kosé jednostranně, někdy oboustranně
trv, jezy šípové)' hráze dřevěné, případně zděné (kamenné nebo betonové, někdy
kombinované zdivem a ocelí), jimiž se zadržuje velký odtok vody. Voda nad jezem se
vzdouvá, horní hladina se zvedá a usnadňuje proplouvání vorů a lodí místy dříve
nesplavnými. Nezřídka má jez i úkol energeticlý. Slouží k pohonu mlýnských kol a
turbín mlýnů a vodních elektráren. častokrát iezy plní i úěely rekreační. Jezy vytváíejí
na řece stupně. Rozdílu vyšky horní a dolní hladiny jezu se říká spád jezu. Ve starších
dobách se stavěly jen jezy pevnó, jejichž největší hrana n,koruna" zůstávala stále



ve stejné vyši. Takové jery vzdouvaly vodu za všech okolností, za ma|ého i velkého
průtoku řečištěmo což při velké vodě mohlo zapříčinit záplavy v přilehlých oblastech.
V nové době se budují jezy pohyblivé, ty mají kromě pevných částí (zdiva) i části
pohyblivé, nastavitelné výškově (odnímatelnými deskami dřevěnými či ocelovými,
spouštěcími a sklápěcími)' jimž lze regulovat výšku horní hladiny a odtokvody.
Pevné jezy byly překážkou plavbě, a proto se některé z nich stavěly tak,žejejich koruna
zůstávala převážně pod úrovní horní hladiny (normálu) a to byly tzv. ,rjezy ponořenéoo.
Zvláštním druhem starych jezů byly tzv. jezy neúplné, ty hradily vodní tok jen částečně
a byly více móně jen náhonem vody do určeného směru (na vodní kolo nebo
usměrňovaly proudnici toku do příznivějšího směru v řečišti apod.).

Do pevných jezů se vkládala ,rvrata" (téžn,aná vrátka či propustně a
lidově se nazývaly a ještě narývají r,šlajsny"). Tato vrata bylo možné zahradit
dřevěnými trámci, které se pro proplouvání vorů a lodí odstraňovaly, vytahovalyo čemuž
plavci říkali ,,vyhrazovat jezy". Jery zpravidla vyhrazovali plavci a hradili mlynáři.
Hradební trámce jezových vrat byly na jednom konci okovány aÍetézem zavěšeny
na pevné ocelové oko zabudované v hrázi šlajsny, aby při vyhrazování jezu neuplavaly.

Vorová vrátka (šlajsny) jsou zděné, mírně skloněné ž|aby v šíři 4 _ 5 m
na Sázavě (na Vltavě dle nařízení z roku 1'366 musela mít vrata šířku 20 loket
pražs\ých, což bylo cca |2 m, aby se volně mohlo projet). Vrata byla mírně skloněna
k úrovni dolní hladiny. Délka vorových vrat byla odvislá od spádu jezu.



HIsToRIE sÁzavsxnrro vonaŘsrvÍ

Nejstarší písemná zpráxa o řece Sázavě je v Kosmově kronice' kde ji
kronikář jmenuje Zazoa (počátek XII. století). Postupem času a vývojem jazyka se její
název ustálilna jménu Sázava. Tento název se jižhojněvyskytujevpísemnostech
ze 13. a 14. století. Tehdy se však psávalo Sázawa. Ve všech zprávách se se Sázavou
spojuje vazba o lesnatém povodí apod.

Sázalry se k voroplavbě používalo ze Světlé nad Sázavoa až k ústí
do Vltaly, do Davle (stary název byl k Davlům). Tato plavební trat' měří 142 km
(tj. dle staých měr 18o7 mit). Na uvedeném úseku měla Sázava celkem 40 jezů se
40 jezovými vrátky (podle soupisu z roku 1872). od Davle směrem dále do Prahy
plavaly sázavské vory po Vltavě a od roku 1878 pod firmou Vojtěcha Lanny dále
až do Německa. Ze sázavských přítoků byla pro vory splavná a používanáZe|ivka
v úseku cca |7 km dlouhém z Dolních Kralovic a Blanice od Libže v délce cca 7 km.
Voroplavbu na Sázavě a jejích přítocích provozovala panství a později dvory a polesí -
ve Světlé n. Sázavou, Ledči, Kácověo českém Šternberku, Ratajích, Komorním Hrádku,
Dolních Královicích, Konopišti, Lešanech - a církevní úřady _ Kapitula pražská a
Kapitula vyšehradská.

Po Sázavě se plavilo jak stavební, tak i palivové dřevo a dřevo pro pražské
obchodníky a řemeslníky.

Počátky voroplavby v prvních stoletích tohoto tisíciletí byly asi velmi
chudé. Voroplavbu jistě znesnadňovalo neupravené, skalnaté a točivé řečiště Sázavy
samé, tak i cla četných panství, jimiž bylo nutné proplouvat. Tyto nedostatky byly
příčinou, proč se voroplavbou na Sázavě a Vltavě zabýval sám císař římský a král český
Karel IV.' když tehdejší stav voroplavby nestačil zásobovat rostoucí Prahu hlavně
stavebním dřívím. Karel IV. sjednotil a stanovil nižší vodní cla a přikázat péči
o splavnosti řek jednotlivým panstvím' jimiž řeky protékaly. Nařídil stavbu mnoha jezů,
zvláště na Vltavě a Sázavě a stanovil plavební a technické regule pro voroplavbu.
Co všechno taková regule obsahovala je vidět iztéto ukázky: ,rNa lodích a vorech, kde
se víno plaví, ženám k pití jen št'ávu z hroznů dáti, ale raději je na vorech netrpěti, dále
nesmí býti hanebného mluvení, oplzlého zpívání, hromování, klnutí, jinak každý
v trdlici kolomasti nakrmen býti má...".

Mimo vyhlášená pravidla plavby a technické podmínky pro úpravu řeky
byly vytvoíeny též vodní správy tzv. ,,Poříčné právo", jež dohlíželo na dodržování
císařských nařízení a nutilo šlechtu k technickým úpravám řek.

Původní plavební trat'na Srízavě ze Světlé do Davle byla pro časty a velice
nfuW stav vody z|<rácenaze 142 na 109 km, takže se pravidelná voroplavba vlastně
počínala až odZruče n. Sázavou. Tento úsek Zruč - Praha se plavával při dostatku vody
ccazil 3 dny. Takzt,ané lesní taxy a kontrataxy (ocenění) podávají zprávy o tom, kam
azekterých lesních rajonů se dříví k voroplavbě vozí. Místa soustředění dřeva u řelry,
u nichž se vory vázaly, se jmenovala ,,vaziště". Protože se dříví na vaziště z lesů vozilo
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hlavně v zimních obdobích, bylo nutné volit pro vaziště místa vyvýšená' aby jarní
povodně dříví neodplavily. Zásadné mělo být dříví pro voroplavbu připraveno v době
od listopadu do února. Dlouhé dříví svezené na vaziště naryva|i plavci ,,plavučinou".
Byl_li na vazištích dostatek plavučiny, zača|o se s vázáním vorů. To bývalo zpravidla
kolem poloviny bÍezna, obyčejně na Josefa. Během vázání vorů cca 2 _ 4 tydnů vysoká
a prudká jarní voda ,,odpadlaoo takržejž v počátku dubna se mohlo započít s vlastní
plavbou. Jarní splávka byla v průběhu plavebního roku nejsilnější atrva|a vždy několik
tydnů a někdy, při dobrém stavu vody v řece a při dostatku plavučiny, se jarní splávka
protáhla až do sv. Jána (16. v.). V létě se plavilo jen zřídka kdy' doplavovalo se

za vhodných vodních podmínek to, co se v jarní splávceo před poklesem výšky vody v řece,
splavat nestačilo. Bylo-li suché léto, odplavala letní splávka vůbec a to se potom čekalo se
dřevem na podzimní deště, zanichž se ,,zvedla voda" a mohlo se opět plavat. Zaplavení
vorů na podzim, od 1. listopadu, byly plavcům dřevařskými firmami lypláceny přídavky
k základní taxe ve vyši až do 25'Á. Podzimní splávka však byla dosti nepříjemná a často
se na vodě s vory uván|o aŽ d,o zámrazu. To pak bylo velice nepříjemné jak pro voraře,
tak pro dřevařskó podniky. Vory bylo nutné rozebrat azřeky vytahat dřevo do bezpečí
na břeh koňslými potahy a na jaře opět znovu vázat.

Je zajímavé' jaké podrobnosti o voroplavbě na Sázavě o sestavě vorů
(pramenů) uvádí tzv. opplův p|ánz roku 1832 pro panství Konopiště. Z něho cituji:
,,... Délka splavovaných kmenů činí obvykle 9 loket (tj. cca 7 m)r při čemž tabule (vor) se
zpravidlaskládáz12díevodřevníhmotě3*4sáhy(ti.6-8plm)o'.Jednotlivěsvázáné
tabule, vory čili pltě nebo prameny (n,.Ho|ztafel), se spojovaly k sobě, ta|<že vytvářely
tzv. pramen. Pramen zde na Sázavě zpravidla tvořilo 12 aŽ20, někdy až25 tabulí tzv.
,,sázavskó míry". Od Davle při plavbě na Vltavě mohl mít pramen až 40 tabulí. Na Vltavě
se mohly vázat vory delší než na Sázavě, až L8 loket (cca L4 m) a až o 24 dřevech.
To sázavské zákruty a množství velkých balvanů v řečišti nedovolova|y, a tak se sázavské
vory někdy zkracova|y ažna 6 loket, tj. na 416 m.Každý sázavský pramen musel mít
vpředu avzzdu vory šestisáhové, v prostředku pramene pak mohly být umístěny
(zaíazeny) i tabule dvojnásobné (dvojité, dvouvrstvové) zvané ,,doppelte Tafel" respektive
9 sáhové, tj. z fvrdého i měkkého dřeva, případně i s nákladem dalšího dříví (palivového
z odřezků, otepě větvoví apod.). Jiný historický pramen uvádío ,r... že vor se váže z díev
dlouhých 9 - 10 m o průměru 18 _ 20 cm. Maximální délka celkového pramene bývá
dle předpisu pro jednotlivou řeku asi l15 - l18 m, šířka pramene cca2rí m..."
(V. Barhánek, Doprava dříví na řekách Vltavě aSázavé,1925).

Nyní o vazištích. V listině Šternberského panství z roku 1638 se
uvádí r,placoona vázánipltě ve Šternberku a v roce 1712 ina Iváni u Rataj. Tato vaziště se
uŽíva|a do dob II. světové války. Soupisy lesů konopišt'ských z let 1560, 1569' 1604,1620,
16711 1673 uvádějí vaziště u Pinkavova mlýna (v místech nyní zvaných ,oNa pěnkavech"),
u Krhanic blÍzko dnešní vodní elektrárny, které bývalo hlavním vazištěm celého
tzv. hornopožárského revíru. Další vaziště byvalo nedaleko Na Splazích. Jiné se
připomíná u Ledče, v Chrástě u Brejlova a na levém břehu pro panství Lešany u Kaňova
a na Kamenném Přívoze. Snad vůbec poslední sázavskó vaziště v listinách uváděné byvalo
na úpatí Medníku (v roce 1897 narývaného Mědník) nad Babami u Pikovic. Z lešanského
panství sc větší díl dřeva plavil po Vltavě zvnziště v lese Střeblov.
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Poslední vaziště na pravém břehu Sázavy byvalo na Kamenném Přívoze a
pod Borkem u JíIového. K vazištím byly z lesů upraveny zpevněné cesty. Stráně od Jílo-
vého k Davli nebyly lesními porosty až do přelomu let 1905/1906 vůbec osázeny.

Vedle vaziště bývala pro voroplavbu důležitá též kotviště vorů, která
existovala převážně v místech kli-dnějšího toku řeky nebo v říčních meandrech a to tam,
kde se střídaly plavecké party - Cerčany - Císařská louka v Praze a v Podskalí nebo
na místech nutný-ch pro odpočinek plavců (nocleh a stravování). Například pod Ratajemi,
od Lištění až do Cerčan, na Brodcích a na pile u Mališů (na levém břehu)' dále pak
v Pikovicích, v Davli anaZbraslavi. Byla to místa, která vyhovovala jak časovému
rozvrhuo tak potřebám vorařů. Plavecké hospody byvaly v Cerčanech ,,U stanu", v Týnci
,rU Korbelů", v Kamenném Přívoze rrDolní" a rrHořejší'í, naproti Žampachu ,rU Brabců"
a jinde.

I



voRoPLAvBA NA sÁz.q'vĚ HISToRIcrÝ vÝvo.r

Všimněme si blíže nyní historického vyvoje voroplavby. Doprava dřeva
na česlých řekách voroplavbou je známá z historických pramenů od roku 1110. V tomto
případě se jednalo ozáznamvoroplavbyvltavskéra|elze předpokládatrže i na ostatních
voroplavných řekách, jimiž byly LaberSázava, otava, Malše, Nežárka, Lužniceo Plánice,
Tichá a Divoká Orlice a Berounka' se v ten čas jž ploulo. Prastarý ýraz plt'pro vor se
lyskytuje v listinách ještě v roce 1347. Karel IV., císař římský a král český' dbal
na všeobecný hospodářslcy a kulturní rozvoj českého království a voroplavbu velice
podporoval. Byla totiž nutná k dopravě stavebního dříví, kterého Praha ve výstavbě tolik
potřebovala. Svým nařízením snížil a srovnal všechna plavecká cla na řekách. Nakázal
postavit mnoho nových jezů, jmenovitě na řece Vltavě a Sázavě a v každém jezu musela
býtvrata s náležitou, pevně stanovenou šířkou (na Vltavě 20loket pražských).

Plavením dřeva na řekách se zabývali,,plavci". Profese plavců jeznámát
z listin z roku 1348 a tento název se zachoval až do dnešních dob. Vedle plavců se již
v letech 1348 - 1419 uvádějí v listinách řemeslníků pražských i ,,hužvaři", kteří se
zzbývalivýrobou houžví pro novoměstské plavce (z Podskalí). Když se po řece plavilo,
platilo se za projetí určitého úseku majiteli říčního toku clo nebo_li mýto, které se též
nazýva|o,,ýtoň". První zmínka o lybírání cla z plaveného dříví je z roku 1130. Vodní clo
se tehdy vybíralo v Praze pod Děvínem (proti Vyšehradu). Po ujednocení cla na vodě
Karlem IV. je známá taxa až z roku 1490' kdy se platilo zkaždého voru po 4 groších
pražských. C|o z plaveného dříví bylo významným článkem v panských a městských
důchodech a například jen Novoměstským v Praze vynášel lytoň v roce 1478 dokonce
229 kop grošů českých. V Kamýku nad Vltavou se z celého splavu platilo o několik století
později 5 peněz vídeňských.

K vybírání cla byli ustanovováni podle Poříčného práva (úřadu) ,,mejtní'o
tm. ,rvejtoni". Ti sedávali na stanovištích v obecním domě ,,na výtoni" každého dne ráno
od východu slunce jednu hodinu a po odzvonění nešpor (asi po 18. hodině dnešní) dvě
hodiny akaždý,,horák" - plavec, faktor, který na trh vory připlavilo musel vše vyclíti.
Po těchto hodinách byla přímo na vorech za účasti vejtoňů provedena prohlídka a celní
přepočet přihlášeného dřeva k proclení.

V Praze jsou známí vejtoni na Novém Městem pražském například tito:
v r. 1472 Václav Selík, v roce 1493 Amb rož a..v roce 1502 Petr šrámov.

Yzhledem ke značné spotřebě dřeva na výstavbu Prahy zaKar|a IV. byla
podskalským plavcům udělena četná privilegia, výsady. Podskalští pak těchto výsad
používali proti snahám venkovských šlechticů plavit a prodávat dřevo ve,,vlastnírežiio'.
Docházelo ke střetům zájmrů obou stran a ke sporům: Proto se šlechtici a rytíři dožadovali
svobodné plavby na řekách ažna zemských sněmech. Jejich požadavky šly nakonec tak
daleko, že požadovali souhlas nejen k plavběn ale i k prodeji dřeva i ve městech za Prahou
na dolní Vltavě a Labi. Záryas o svobodu plavby byl poprvé zaznamenán v'roce 1567,

Do těchto dob nebyly řeky nijak n|ášť pro voroplavbu upravovány.
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Ke všeobecnému zavedení svobodné voroplavby došlo až koncem 18. století. od těchto
dob se plavalo zv|ášť na Vltavě, Labi, Sázavě a Otavě. Nastal z|aý vékvoroplavby.
Slechtici na jednotlivych panstvích v povodí voroplavebních řek ústících do Vltaly se
snažili o ýhodné zpeněžení množství dřeva ze svých lesů prodejem ve městech, nebot'
v lesích samých mělo dřevo jen malou hodnotu. Promyšleně začali upravovat splavnost
řek a říček' vymezili vhodná ,,vazištěoo vorů na březích řek a vytvořiti plavební regule
podle ustálených zvyklostí. Rozvoj voroplavby do sféry vývozu dřeva do ciziny však
zasáhl ažve30.- 40. letech 19. století. Tak například v roce 1880 bylo z Čech do Německa
v}.vezeno voroplavbou dříví v ceně 11 milionů z|atych. Vytvořily se dřevařské společnosti,
které kupovaly dřevo od šlechty, novoburžoazie,jakož i od církevních statků. Ustálené
plavecké party zajišt'ovaly splavení dřeva na určená místa.

Voroplavbu na Sázavě p-rovozovaly velkostatky a panství ve Světlé
nad Sázavou, Ledči, Kácově, českém Šternberku, Ratajích, Dolních Kralovicích,
Konopištio Pyšelích, Lešanech a na Komorním Hrádku. Průměrné množství dřeva
splaveného vory po Sázavě v letech 1900 - 1916 dosáhlo 40.000 m3. Šlechta si brzo
navykla dříví prodávat a dokonce měla jž předem určeno, ze kterých lesních rajonů a
kam je vhodné dřevo voroplavbou dopravovat. Tak například konopišťské panství mělo
v 1'6. století jiný tvar než v době pobělohorské. Tehdy v sobě zaujímalo kromě vlastního
jádra konopišťského i části pozdějších statků a panství v Dolních Břežanech, Komorním
Hrádku, Tlos}'ově, Nažlovicích a sahalo ažzaY|tavuo kde k němu náIežela spolu
s městečkem Štěchovicemi i řada dalších vesnic později začleněných k panství Hradišt'ko
a Slapy.

V soupisu lesů konopišťského panství z roku 1560 je mimo jiné řečeno:
,,...lesy od tychž dvorů ... les Jedle při Skalsku v Uhlíštíchrtenležíažkevsi Borku,
k Přívozu a Oujezdci,kteryžto vsi jsou k Všeradicům a ti lesové jsou jedloví, černí,
na šindele dobří, k palivu i také k horám Jílovským, jakožto duby na hřídele a jiné
potřeby tolikož plavením na vody se jich může, v kterychžto zvěř vysoká přibývá ...",
a dále zánnam z roku 1569: ,,...v kterýchžto lesích od vysoké i jiné zvěře rtotlžto jelenouv,
laní, srn, sviní, zajícouv a lišeko přitom také tetřevouv, koroptví i jiného rozličného
ptactva dosti a hojnost bývá' dříví pak stavebnío k palivu a jiným potřebám, k plavům
po vodách Vltavě, Sázavě, Kocavě a Radičce i jinak lidem vlastním i cizím může se mimo
vlastní potřebu (pivovar, cihelna, vápnice, dvě pily) volně při zámku a ve dvořích beze vší
škody a ublížení lesouv každého roku při nejmenším za250 kop grošů uprodati...ú'.
Pramen z roku 1604 o konopišťských lesích uvádí obdobně možnost voroplavby
na Sázavě, jakož i taxa a kontrataxa z roku 1671zaznamenává: ,,...celková výměra lesů
na 55 |l2leče dříví k palivu a ke všem jiným potřebám (iest) s možností jeho plavení
po Sázavě a Vltavě o celkové ceně 8.325 kop gr. míšenskýcho'. Rovněžtaki pozdější
historické prameny z|et|67l - 1680, 1705 a z roku 1798 uvádí: ,,...že z lesních komplexů
mezi Krhanicemi a Těptínem jsou lesy o rozloze silné míle zd'éIti a poloviny zšířío či jinak
dle sta4ých zprá'v o výměře cca 64 1l2leče.,.". Les se uvádí ,očerný" i ,,bílý" - ,,odkudž se
dřevo po Sázavě od ní nedaleko tekoucí plavit ku Praze mÍtže...,,.

Slechta si začala dÍívívážit a měla eminentní zájem na tom, aby se dřevo
lacino a bezpečně dostalo ku kupci, a proto vyhlašovala pravidla voroplavby a dbala, aby
plavci byli dobře v plavbě vycvičeni. o tom, že kdykoliv v historii bylo v Posázaví lesů
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dost, je mnoho zpráv. Rekapitulujme si některé z nich na různá místa v povodí:
K roku 103l' se uvádí: ,,...kníže oldřich si lyjel na lov do sázavských

lesů...", ,,...krajina posázavská již od pomezí moravského silně lesy porost|á. Zvlášté
za Světlou k Ledči táhly se po obou stranách Sázavy lesem porostlé kopce a za nimi
v pozadí vystupovala mohutnější pohoří s temnými lesy..." a z|et ve druhé polovině
19. století se uvádí: ,,. . . smrčinami hustě porostlé stráně, dole lesknoucí se Íeka a za ní
zvedaly se stráně opět lesem porostlé...o', ,,...uhlířské chaloupky v lesích při řece
Sáaavé...'o. Na Kácovsku pak zapsáno: ,o...kopce jehličnatymi lesy porostlé...",
,,...krajina sázavská až dolů ke Sternberku je provázená divokými a lesnatymi břehy...oo.
U Sternberka se uvádí: ,,...údolí oplyvá takovými krásami, jakými se ani Labe ani Dunaj
nehonosí, návrší na březích narůstají v pohoří lesnatá...", o okolí Sázavy n. Sázavou se
píše: ,,...vpravo táhlo se obloukem lesnató pohoří, podle něhož se vinula Sázava,ztrácejíc
se ve stínech lupenatych stromů, kteří pod klášterem roubí oba břehy..., kolkolem vidíme
pahorky a vysoké vrchy s temnými hvozdy, jimiž se táhly až dolů k řece...'o, U Staré Dubé
je lesnatá krajina zachycena takto: ,,...vrch nelysoký buky a smrky porostlý...",
,,...mlýny a vísky na březích lahodí oku pocestného...". Dále o lesích od Týnce k Jílovému
byla již dříve řeč, rovněž tak o lesích na levém břehu Sázavy poblíž soutoku s Vltavou.
Jen stráně od JíIového k Davli bývaly holé' zřídka porostlé jen šípkovym trním a nízkými
křovisky až do let 1905 - l'90ó' kdy velikou péčí lesní a vodohospodářské sprálry českého
království byly stráně na pravém břehu osázeny více než 66.000 sazenic akátů, desítkami
tisíc jehličnanů a listnáčů, hlavně v přilehtých údolích. Rozsáhlé školky pro tuto
záslužnou činnost byly předtím založeny v Jílovém.

Z tohoto ýčtu literárních ukázek a pramenných zpráv v archivech je
zřejmé, že v průběhu celého tohoto tisíciletí bylo dostatek dřeva pro plavební po Sázavě.
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PLAvCI U NÁs Zr' vzponnÍNnr A sxurnČNosrÍ

Píšeme rok 1998. Řeka je plná balvanů, protože je už plavci nevyvalují.
Při nižším stavu vody proplouvají jen malé lodě. Plavci už vory do Prahy nesplouvají.
Vlastně už ani ti plavci nejsou, ažna toho jednoho, a tím je pan Vlastimil Papírník
z Kamenného Přívozu.

Období, kdy plavecké řemeslo kvetlo - je pryč. Teď bychom si měli říci'
kotikvlastně u nás bylo plaveckých part. Můžeme to vzít podle toho, kdo měl plavecký
patent, a věřte, že to nebylo snadné to zjistit.

Vrátní byli: l' _ Václav Šoulej z Kamenného Přívozu
2 - Jan Novotný z Kamenného Přívozu
3 - Josef Smejkal z Kamenného Ujezdce
4 - Gusta Papírník z Kamenného Přívozu (podle ještě žijícího vnuka)
5 _ Josef Hroník z Kamennóho Přívozu (podle plaveckého patentu

ze dne 7. ledna 1907)
6 _ faktorská rodina Loučilova (podle Jana Morávka)
7 - faktorská rodina Dolejšova z Kamenného Přívozu

Loučilova chalupa byla vedle Stibůrků - (Nigutů) pod nájezdem na most vpravo
a byla zborutána při stavbě mostu v roce 1901.

Dolejšova chalupa je na druhé straně před byvalým nájezdem na převoz.

C inkal, byla přezd ivka Zarv onila z Kamenného Új ezd ce.
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PLAVECKÝ orČnNÁŠ

plavců z dolního úseku Sázavy

Nejmladší chasník, než vstoupil na pramen, musel odříkat jako otčenáš:

- pod Žampachem je falešný vítr Na tichém
- pod Tereziiv Pínvicích jsou přes řeku ,,prahy"
- za Cernou skalou číhá Kukle a Vlk
- nemáš_li povoleny střihy (houžve) u Kukle rozbiješ
- dostaneš-li se za Cernou na levou stranu - rozbiješ
- dostaneš_li se na pravou zaY|ka, taky rozbiješ
_ musíš proplavat vraty skalního hradla mezi Kuklí a Vlkem
- u kříže Na Babách nad Pikovicemi nesmíš předákem do mrtvé vody
- drž se pravého břehu, povol střihy na levé straně, co nejvíce můžeš, abys ses dostal

doprava, jinak se ti předák potopí a zůstaneš tam

Vysoký dřevěný kříž' jen holé, hrubě otesané dřevo bez Krista, stojící
na skalnatém ostrohu Na babácho výstražně doplňoval tento stručný plavecký řád.

13



vLASTNÍ PLAvBY Po sÁzavĚ

a/ vodní dráha
b/ časový ronlrh plavby

Jř v úvodu k této práci o vorařství a voroplavbě vůbec jsme si řekli, že jen
málo vodních toků je splavných bez úpravy řečiště, snad jsou to jen veletokyo ale řeky,
jalrými jsou Sázava, Vltava, otava a podobně, ty lyžadovaly četné zásahy lidslých
rukou, aby byly splavné alespoň pro vory.

Mnoho a mnoho ohromných balvanů má na svém dnu i po březích řeka
Sázava. V době letní, kdy stav vody v řece byl nízlcý' chodívali plavci vyvalovat z řečiště
balvany, které byly překážkou voroplavbě. Z odva|ených balvanů se po obou stranách
výhodné trasy vytvářely jakési hráze,, které nedovolovaly (při určité výšce vody) vyplout
vorům z upravené dráhy. Proto se nikdy neplavalo při velkých vodách. Yždy se čekalo,
ažvoda (po jaru a po deštích či v jiném ročním období) trochu opadneo až bude mít tu
správnou míru pro plavbu. Malá voda však byla vždy horší než voda velká. Při nízkém
stavu se vory ,rp|azi|y" po kamenech a velmi často uvízly na mělčinách nebo musely
zakotvit a čekat na větší vodu. Ta v letním období přicházela zřídka kdy a tak se čekalo
na vodu ,,mlýnskou'o, jak se říkalo vodní vlně upouštěné mlynáři za mletí z nádrŽe
nad jery anebo se čekalo na vodu z vypouštěných rybníků v době podzimní. Což o too

uvázlo_li se na jaře či v létě' to se jen vyčkávalo na větší vodu, ale mnohem horší to bylo
při podzimní splávce. To hrozilo zamrznutí pramenů v řečišti a vory se pak musely
pracně zkoryt rytahovat koňmi na bezpečný břeh' aby dřenice a jarní vysoká voda
dřevo neodplavila. K určení nejvhodnější vyšk7 vody sloužily plavcům některé velké
balvany v řečišti zvané vodočety.

optimální trasa vodní dráhy v řečišti vzhledem k proudění a k délce
pramenů, upravená qválením kamenů zkoryta a zajišt'ovaná regulací a náhony po jezy
v říčních obloucích, to byla pro plavce plavební dráha. Péče o její volnost, úpravy a
střežení příslušelo Říč.rí-u úřadu a ten ustanovoval tzv. vodní dozorce čili poříčné. Ti
byli kontrolními a dohlédacími orgány Řie''i správy v Praze, organizovali a řídili nutné
práce k zajištění plavby. Poříčný pro Sázavu byval v Cerčanech. Měl na starosti horní a
dolní úsek Sázavy. Horní úsek se počítal od Zruče (zprvu už ze Světlé) do čerčan a dolní
úsek od Cerčan po ústí Sázal,y až k Davli. Ce|á sázavská voroplavba se děla dvěma
skupinami plavců: ,rHorňáky a Dolňáky". Horňáci byli především z Kácova, od Zruče a
od Sternberka. Jim od pradávna příslušelo plavat do Cerčan' Dolňákům pak příslušelo
plavat od čerčan až do Prahy. Tato prastarápráva na ten ktery úsek se za normálních
situací dodržovala.

Porušení se pak trestalo obyčejně samo. SplávávaliJi Horňáci na úsek
z čerčando Davle, obyčejně vory rozbili a sami utrpěli úrary. Horní Sázzva totlžbýva|a
a je pro voroplavbu příhodnější a bezpečnější. Zatímco dolní úseko zvlátště'z Týnce
do Pikovic, je velmi nebezpečný. Má ,,rychlou vodu"a množství šlajsen, které je nutné
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znát, mnoho zákrutů a skalistych prahů - bradel. Nejtěžší úsek dolní vody byl
oďŽampachu k Pikovicím. Tam se ploulo divočinou. Bývaly tam jen holé skály
ve stěnách ,rkaňonů'o a řeka. Po stráních ani chaloupky ani hájovny. Jen skály a řeka,
řeka a skály.

Přesto se však plavalo dále. Plavecká čest se přenášela z generace
na generaci. Byly to slavné plavecké rody.

Plavba pramenů zaZruče do Cerčan trvala 2 dny, do Prahy 3 - 4 dny'
z českého Šternberka do Prahy 3 dnyo do čerčan 1 den. Jedné plavbě z čerčan
do Prahy se říkalo ,rráz". Z Cerč,an bylo třeba vyplout za rozbÍesku dne, nebot' bylo
nutné dorazit až do Brodců k továrně, aby plavci chytili,,brodeckou vodu'o. Zpravid|a
na splavu jř čekával tovární strojník a vodu na turbínu spouštěl obvykle až v době' kdy
první pramen proplouval brodeckou šlajsnou. Na brodecké vodě snadno překonali
prahy pod Tejnicí. Kamenným Přívozem proplouvali kolem 10 hodiny. Při prudší vodě
byli do večera na Smíchově v přístavišti. Po proclení vorů a po večeři šli plavci
do Cerčan pro další prameny' později po postavení cís. kr. dráhy z Budějovic do Prahy
jezdívali plavci z Vršovic do Cerčan vlakem. Tam spali v hospodě ,,LI stanu" a ráno
plavali znovu. Slo_li se pro prameny poprvé, tak se cestaz Kamenného Přívozu
do Cerčan šla pěšky' ale zkracovala se. Nešlo.se stále podle vody, a|e ,rÍeza|o" se to
kolem hospod a od Tejnice starou plaveckou cestou přes Brodce, kolem Dolnice a
Pecerad za syenitový lom a nakonec přes Svárov a Poříčí až do čerčan. Po takových2 až
3 rázech se plavci dělili o výdělek. Nejprve se zaplatila společná útrata, odečetla se
lyplacená zá|oha a zbytek se rozdělil. Za splavení pramene z Cerčan do Prahy se
za Rakouska vypláce|o 12 a později až18 z|atých. Při podzimní voroplavbě _ tedy
po 1. listopadu _ se platilo až30 z|atych. Ve třicátych letech první republiky se platilo
za splavení pramene z Cerčan do Prahy od 200 - 250 Kč.

Postupem času plavci vymírali, protože dřevařští podnikatelé našli
v železnici nový dopravní prostředek, který byl nezávislý na přírodních podmínkách,
a protože nechtěli a také již ani nemohli těžkou práci plavců honorovat úměrně
k tehdejším životním potřebám a nárokům. A tak v posledních letech II. světové války a
v letech po ní těsně následujících proplouvali plavci na svých pramenech po svojí řece
naposledy.
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PLAvBA oŘnv.L v xnvrnNNÉvr pnÍvozn

V době, kdy na českomoravské vysočině vypukla kalamita mnišky, se
muselo rykácet velké množství lesů. Tehdy nejvhodnějším způsobem, jak dopravit dříví
do Prahy, byla plavba po řece. V té době Poříční správa v Poříčí n. Sázavou dostala
za úkol splavit úsek Sázavy od Krhanic do Pikovic. Provalování kamenů z plavby a
stavbu náhonů dělali místní kameníci. Z těchto lidí se postupně vytvořily party plavců.
Na Vysočině se sváželo dříví k řece a tam je místní lidé (plavci)vánali a splouvali
do Cerčan.

, Zdejší plavecké party vznikaly hlavně na Přívoze. Mezi plavci ale byli i
chlapi z Ujezdce, Lešan, Nové Vsi a z Pikovic. Když se plouloo tak ráno chodili plavci
na vlak do Bukovnice (Prosečnice) a jeli do Cerčan. Tam odvázali prameny a ve dvou
lidech plouli do Pikovic, kde prameny zakotviti Na babách (pod skalou Komín).
Prameny se uvázaly šlahouny do Že|ezných kruhů zabetonovaných ve velkých
kamenech. Tento úsek plavby trval 1 den. Domů se vraceli pěšky. Když byla řeka
Na babách plná, vázaly se prameny naŽampachu a na Přívoze. V době, kdy bylo hodně
plavby a při dobré vodě byla v těchto místech řeka plná a splavná zůstala jen úzká
dráha mezi prameny. Další úsek plavby bylz těchto míst do Prahy.

V Pikovicích se spojily vždy dva prameny do šipy. Tento úsek plavby trval
také jeden den. Plavci končili na Smíchově ve vorovém přístavu (hafnu) nebo na Císař-
ské louce. ZPralny se chodilo pěšky. Trat'do Jílového nebyla ještě hotová.

Nářadím plavce byla sekyrarnebozez a ušák (na vrtání velkých děr).
Při malé vodě si plavci nadrželi vodu na jezerech. Po odhrazení ve vratech

jezu spluli k dalšímu jezu. Mlynáři hned za plavci vodu zase hradili a někdy se stalo, že
pramen uvízl uprostřed plavby a musel čekat zas nil další vodu. Plavba na Vltavě měla
svůj plavební řád. Skupinu šipů musel vést vrátný. Ten měl na pramenu z dálky
viditelnou firmu (iméno a bydliště). Vrátný musel mít zkoušku z plavebního řádu a měl
patent (průkaz). Vrátný také byl za celou plavbu odpovědný. Při kolizi s parníkem plati|
pokutu. Vrátný byl ve styku s firmou, pro kterou se ploulo. Poštou dostával na všechny
prameny' které přebíral v čerčanech, lifršajn (dodací list), ktery s pramenem předával
v Praze. Plavební firma, pro kterou se ploulo, sídlila v Podskalí. Tam dostával vrátný
za splavenó prameny odměnu v hotovosti. Poslední firma byla ,,Můillerú' (Mtiller).
Při cestách zPrahy se plavci zastavovali v hospodách, kde se jedlo a pilo na společný
účet. Útratu platil vrátný z celkové částky a konečný zůstatek se dělil mezi plavce.

Při dobré sezóně se ploulo od jara do zámrazu. Před prvním mrazem
musela být řeka prázdná.Když se stalo, že nějaký pramen na řece zamrzl, museli jej
plavci z ledu vysekat avytahat všechno dřevo na břeh. Po zimě všechno zase svánali a
doplouli do Prahy. v létě' když byla malá voda nebo neby|ažádná plavba, regulovali
plavci řeky. Tuto práci řídita a platila Poříční správa. V té době řeka dávala lidem
živobytí po celý rok.

Na celém úseku této plavby byla dvě nebezpečná místa. Pod Jiříkovým
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jezem a pod Tereziína KUKLI. Tam hrozilo při troše nepozornosti rozbití celého
pramenu.

Na každém pramenu byli dva plavci. U vesla předák azaním pacholík.
Ten rovnal sochorem poslední vory do směru plavby, povoloval a utahoval během
plavby houžve mezi vory.

Jak přibyvalo staveb železnic a později stavba přehrady ve Vraném,
začala plavba dřeva po Sázavě a Vltavě upadat. Poslední parta plavců na Přívoze byla:
Papírník Gusta jako vrátný se svým vnukem, Soulej Václav, Soukup Václav zPřívozu,
Yáía Antonín z Rybárny a Chawát z Lešan. Tato parta ploula naposledy někdy v roce
194I. Po válce, po roce 1945, proplouli přes Přívoz ještě několik pramenů horáci.
Většinou při větší vodě a prameny obyčejně rozbili.

Tak končilo období největší slály při přepravě dřeva na Sázavě.

Vzpomínal: Vlastimil Papírník
kronikáři Antonínu Kubíčkovi předal dne 3.3. 1998
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PLAVCI U NÁS Z KRoNIK

Z kroniky psanó Františkem čechmarem

U převozu bylo stále živo, i v noci se rozléhalo halekání burcující
převozníky.

A což ti rytíři - plavci! Jakmile se na jaře zvýšita voda a hnuly se ledy,
vyrazila časně zrána se sým vrátným Václavem Soulejem celá parta 18ti plavců'
osmahlých mužů, se sekyrami a sochory na ramenou Iza nimi druháparta 20ti plavců

1e svým vrátným Janem Novotným (po něm Josef Hroník)' k nimž přibyl vrátný Josef
Smejkal,a ti všichni ve vysokých, nepromokavých botách, rá'zné pochodovali na Poříčí
nebo do Cerčan, někdy až do Chocerad a Ledče, kdež na ně čekaly jž prameny. Někdy
však muselivázat vory sami a po 6ti až 8mi zdé|ávat prameny' které potom několika
iery a nebezpečnými říčními zákrutami plavili do Davle a dále do Prahy. odtud
putovalo dříví do Němec. V té době byla celá vesnice vzhůru a čekala, brzo_li se objeví
v Lapačích první pramen. A již se ozývaly výkřiky: ,,Už plavou, už plavoulo' Bylo to
radostné mávání a volání a klukovský národ vítal plavce písničkou:

,,Plavci plavají, chleba nemají, pod vodu lezou, kamení hryzou...".
Plavci měli na vorech již připravenou nějakou tu houžev, zbylou zvázání

nebo kus dřevao cožházeli do vody, aby si to někdo - obyčejně člen rodiny - chytil. Bylo
přitom hodně křiku' smíchu a někdy i plaveckého nadávání. obyčejně měl příčinu
k láteření stary plavec Kovařík, sám jako opálená houžev, který o hlavu převyšoval své
vodní kamarády. Ten již od hořejšího mlýna volával na svého vnuka: ,,Edo, chyť si tu
houžev! Kde jsi?" Ale po Edovi ani vidu ani slechu. A tu Kovařík lál' zatracoval Edu -
Planýře' až se Eda vynořil z houfu kluků a skočil do vody pro tu houžev.

V té době _ v roce 1880 _ se na Přívoze uhlím netopilo, chodilo se na dříví
do lesa akaždý kus dřeva byl v domácnosti vítán.

Ročně se doplavilo do Prahy kolem 120 pramenů. Z těch bývalo na Poříčí
nebo v čerčanech hotových asi 80 a ostatní museli plavci sestavit. Někdy se vázaly vory
též na Žampachu . Za tuto práci se denně platil l zlatý.

Za sploutí jednoho pramenu do Prahy dostal plavec 12 z|. V době hojnosti
dříví se plavily prameny nepřetržitě. Plavci sp v Praze rryspali v zájezdním hostinci
U Kopů ve starém Podskalí a ráno drahou Františkovou (t. č. hlavní), tenkrát dráha
na Jílové ještě nebylao jeli do Čerčan , zde převzali prameny a opět je ptavili do Prahy.
To se opakovalo, až všechno dříví odplavali.

Vrátní - vedoucí PartY, museli před zkušební komisí prokázat znalost
plavby pramenů, úseků vodních toků Sázary, Vltaly a všech jejich nástrah. Byli
odpovědni za řádnou dopravu dříví do Prahy. Zanfukého stavu vody plavci vyvalovali
v řece balvany a upravovali vodní cestu pro prameny. Byla to práce těžká''při níž se
záda hrbila a na dlaních tvrdly mozoly. Za tuto práci dostávali plavci 1 zl. 50 kr. denně.
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Ale jen když práce byla, třebas každý stál po pás ve vodě. Však neprávem si lysloužili
pojmenování Hastrmanů.

Být plavcem bylo ctí. Plavci byti hrdí na svoji práci a také když vydělali'
dovedli se poveselit. Ty slavnénávraty z Prahy! Na Přívoze i muzika plavce vítala.

Zavydé|aný peníz plavci v Prazepro sebe i svoji domácnost všelicos
koupili. Y Praze dostali za3 z|. pěkné boty a v Zidech docela zaL z|.50 kr. i šaty.

Plaveclý život zašel otevřením dráhy po roce 1895. Později se plavilo dříví

iiž jen příIežitostně. Do roku 1953 z plaveckého národa zůstali jř jen 3 mohykáni. Eman
Šmejkal v Ujezdci, Jan Váňa a Eman Novotný na Přívoze. Jejich čtvrfý vodní soudruh -

Václav Soulej ve svých 90ti letech odplul na jaře 1953 do věčných vod.
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TECHNoLoGIE suĚlÁvÁNÍ vonů A PRAMENU

Kladina se z lesů na vaziště dopravovala koňskými potahy. Podle Opplova
plánu pno konopišt'ské panství se na jeden povoz nakládalo od Il2 do l' sáhu dřeva
a při vzdálenosti vaziště od lesa do 1 hodiny se vozka stačil otočit až 4krát,

Opplova slova ,r...že robotníci zevzdá|enějších míst nechtějí však
nakládat více než Il2 sáhu a jeti více než dvakr át za den . . .." svědčí o obtížích, se
kterymi se páni setkávali i o boji poddaných proti snaze pánů práci maximálně
zintenzivnit. Dovážené dříví se skládalo buď přímo na vazišti samém nebo na místech
nad vazištinatn,.l,s}lazechoo, odkud se po smycích nebo skluzech spouštělo k řece
na montážní místo. Ríkalo s€ 

''na 
plac". Bylo-li dřeva na vazišti dostatečné množství,

lyrozuměli faktoři (vedoucí plaveckých part) své plavce a šly se ,rvázat vory". Nejprve
se roztřídila plavučina. Tuto práci dělali nejmladší a nejsilnější plavci a pomocníci.
Do jednoho voru se lybírala dřeva zhruba stejně dlouhá a přibližně stejně silná (od 18
do 20 až30 cm). Ta se pak navalila na zhotovené podpěry Gozy)' kde se kladina
na straně u ''vodenků'' (na slabším konci) provrtala. Tímto otvorem se protáhla vožděj.
V čele voru byly klády navlečeny na vožději, na obou koncích zaklínovánY, abY držel vor
pevně pohromadě (předek voru). Na přední izadní části každého voru byla vořina. U
některych vorů byly postranní klády delší a silnější než vlastní vor. Ty nebyly
na vodenku zastlučkovány na vořině, ale byly volně o,zapěntěny" houžví. První vor měl
v čele dvě vořiny, ve kterých byla upevněna stolice s veslem.

Střihy je místo mezi vory. Ve střihu byly k sobě svazovány vory
v pram€n. Na spojení vorů ve střihu byly vždy 4 houžve.

V dřívějších dobách se na vodencích dělaly jen šikmé, dosti hluboké
záseky. Této práci se říkalo ,rušení klád". Od toho název nebozezu ,,ušák" a sekáči
,,ušatka". Dřeva takto připravená azakrácená na stejnou míru se potom pomocí
,,drouhů", tj. dřevěných tvrdých sochorů, navalovala na vodu, kde se na pomocné,
částečně potopené plošině spojovala ,,vořinami". Podle,,sázavské míry" se spojovalo
vedle sebe 12 dřev. Vořina byla pevná tyčzbřezového nebo tvrdého dřeva. Na obou
koncích se vořina zaklínala dřevěným klínem. Byla_li by dřeva ve voru příliš silná, tal<že
by samotná vořina neudržela vor pohromadě, došlo by při plavbě ke zborcení voru,
zesiloval se tedy vor tzv. r,pěntěním". Pěntění.'bylo na sázavských vorech pravidlem.
Spočívalo v tom, že se na vrch klád uložila další, silná vořina příčně s částečným
zapuštěním do záseků silnějších klád a na obou koncích i na několika vnitřních dřevech
se upevnila (zaslukovala), tj. zaváza|a. Podobně se upravilo i čelo voru. V čele byvaly
vořiny dvě' jež současně nesly tzv. svlaky, na nichž bylo zasazeno veslo. Takto svázaná
dřeva, zajištěna navíc vazbou houžvemi, se nazývala vorem nebo též tabulí. Na zadních
koncích prvnÍho Yoru a na obou stranách dalších tabulí byly ještě do svisla navrtaných
otvorů zaráženy do krajních dřev kůly pro spojení vorů tzv. ,,střihy", tj. houžvemi,
s možností je buď povolit nebo utáhnout - zkrátit podle potřeby plavby. Za veslem
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na předním voru se zhotovila ještě lavička z tyčoviny pro možnost odpočinku
,,vrátného", tj. pro plavce vpředu pramenu. Vor se potom vysunul zmontážního lešení
na volnou vodu. Pomocné, šikmo uložené slabší klády, po nichž se kladina spouštěla
na voduo se nazývaly rrpančavy".

oka houžví, jimtž se ke kládám přitahovaly vořiny případně jiná pomocná
dřeva, se jmenovala ,,stlučky". Byla vbitá do ktád ostrymi klíny zvanými ,,flo$".
V opplově plánu z roku 1832 se zachovala zpráva o finančních nákladech na zhotovení
voru (pramena). Z něho citujii ,rzavorařskou práci konanou vesměs ve mzdě se platilo:
zzmýcení a pořezání 12 kmenů do voru 24 zlat. vídeň. mzdy, za další práce se sbíjením
vorů 0134 krejcarů, zaválení kmenů do vody 0,36 krejcarů denně"' přičemž 8 dělníků
sválí do vody za tuto dobu po 20 tabulích, tz|<že za vyvalení 1 prámu přijdou max.
2 z|até a 30 krejcarů vídeňské měny".

Důležitou pomůckou pro vorařskou práci byly houžve. Houžev je snad
vůbec nejstarší vázacípomůcka mimo liány, jíž lidstvo' používalo. Houžve se
zhotovovaly z malých smrčků ze zimní probírky m|ází. Přes zimu se skladovaly volně
v lesích na hromadách i s větvením. Na jaře se odvětvily kmínlry' namočily do vody a
na dřevěných palandách nad ohněm z osekaného chvojí se napařovaly. Potom se pomocí
droužku, někdy jen volnou rukou a v rozštěpu v pevně zasazeném kůli kroutily, čímž se
napařená vlákna uvolňovala od kůry a pevné hmoty a vytvořil se velice houževnaty
vazák Dle houževnatosti byl pojmenován houžví.

Ve vlhkém stavu má houžev ohromnou pevnost v tahu i krutu. Její délka
cca2 _2,5 m plně vyhovovala pro jednotlivé úvazky. Výrobou houžví se zcela beze
zbytku zaŽitkova| lesní odpad. Les se vyčistil a lesní ýíez dobře posloužil životním
potřebám lépe než jakýkoliv drahý prov^z či lano. A surovina k výrobě houžví byla vždy
v bezprostřední blízkosti potřeby. Připravenó houžve se vázaly do otypek po mandelích
a kopách. Tak jako houžve, připravovaly se před vázáním vorů včas i jiné potřeby, jako
probíječlqyrzvané též,,flokyoo a podobně. Zhotovování houžví popisuje V. Barchánek
(nar.24.4. 1893, + 1958)' lesní rada panství v českém Šternberku. V. Barchánek byl
znalcem přírody našeho kraje a schopným publicistou a badatelem české historie.

Jeho popis zní: ,,...houžve dělají se z potlačených kmínků smrkových. Ty
se nejprve nad ohněm paří v mírném plameni. Dělníci zarazí do země kolík na 5 cm
silný a cca 30 cm vysoký, rozštípnou jej nahoře a do rozštěpu strčí tenký konec kmínku
a točí jím kolem dokola kolíku, na nějž se houžev navinula. Tím se stává pruŽná a
k v ázání voru schop ná.. .".

Houžvové třmínky mezi jednotlirymi vory vymezovaly jejich vůli
v natáčení celého pramene v záhybech řeky. |ovolení třmínků, zvláště v úseku Čerčany
- Pikovice, bylo nutné, jinak byl pramen těžko řiditelný a mohl ztroskotat.

Rovněž sestava pramene z jednotlivých vorů se řídila určitymi pravidly
podle dlouholeté zkušenosti v plavbě. Tyto zkušenosti byly vtěleny do plavebních regulí.

Přední vor pramene se nazýval ,,předákem", byl stanovištěm ,,vrátného".
První vor byl vpředu opatřen 8 m dlouhým veslem zasazeným do ,,svlaků'o tak, že se jím
mohlo pohybovat jak svisle, tak i vodorovně. Při proplouvání jery se veslo vpředu zvedlo
a zajistilo u držadla v úchytce ve zvednuté poloze tak, aby se v mělké vodě'nezabodlo
pod kámen. Zhotovovat veslo a osadit jej na předák byla práce vrátného _ faktora.
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Hned za veslem byla jednoduchá lavička zhotovená z tyčoviny, aby si na ní mohl
odpočinout vrátný při plavbě tišší vodou.

Lavička posloužila téžpÍi proplouvání šlajsnou' kdy hřeben ,,válce"
pod jezem prorážel vorem a zaplavoval povrch voru. Někus za první vor se též narýval
,,beran". Musel být nejpevnější. Na Sázavě měl předepsán objem hmoty 6 sáhů tj. cca
12 plm. o stejné kubatuře dřeva musel být i poslední vor zvaný ,rzadák".

Na předním voru za lavičkou vrátného bylatn,.,,stojka"o nanížbyla
na plátěném červeném pásu vyznačena firma, pro níž se plavalo a pod tímto firemním
pasem na černém podkladu bylo napsáno jméno předáka voru. Druhý vor býval
,,,,spížátk" nebo též zvaný r,pacholčí". Na něm měl stanoviště pomocník - pachole
po staročesku.

V dalších tabulích mohly být umístněny vory dvojité (dvojnásobné
tzv. ,,doppolte Tafel")o se dvěma vrstvami kladí, případně vory o objemu dřeva 9 sáhů
čili o 18 m, a to z tvrdého i měkkého dřeva, případně i s nákladem palivového dřeva
v otepích n,ané rogrošovky". Grošovky proto, že se v Praze prodávaly po 1 groši. Též se
na vorech mohl dopravovat i jiný vhodný materiál. Například na Vltavě z Ceských
Budějovic do Prahy se na vorech dopravovala i sůl v bečkách a jiné zboží - třeba pivo.
Na předposledním voru' někdy jtžna 2 voru odzadu, byval r,šrek". Srek bylo krátké'
silné, ostře přiseknuté dřevo, které se v čas potřeby zastavit pramen hodilo kolmo mezi
klády tak, aby brzdilo o dno řelry a pramen se postupně zastavil. Toto smýkání šreku o
dno dalo jméno vorové brzdě (od slova šrekovati = šrek).

Pramen se kotvil ke stromům, případně k okům pevně zasazených
na břehu řeky pomocítzv.,,šlahounů(o. Prameny na Sázavě měly na předáku jen jedno
veslo, zřídka kdy dvě' vzadu žádné. Vory vltavské však zpravidla měly na předáku vesla
tři. Na zaďátka 

'píchal 
vodu" pomocník okovaným bidlem' jednak na tiché vodě a

jednak,,urovnáva|záďoo pramenu v říčních obloucích. Sázavské vory byly obsazovány
dvojmužně' někdy i trojmužně.

Vpředu byl zkušený a zna|ý plavec _ tzl,. vrátný, ktery zkouškou
před Vodním právem v Praze musel dokázat znalost plavebních předpisů i řeky. Teprve
potom obdržel plavecký patent opravňujícívézt pramen po řece.

Pomocník - pachole _ pomáhal vrátnému udržet pramen ve dráze a
v obloucích řeky, odtlačoval pramen ,rnavítr", aby zamezil narážení pramenu na břeh.
Stanoviště míval též na zadáku. V takovém případě se říkalo ,,že tam táhne opačinu".

Předák - vrátný _ na prvním pramenu měl za povinnost vyhrazovat jezy a
říkalo se o něm, že ,rprotrhával pavučinu" ve šlajsně.

Podle zatíženi se rozlišovaly vory a prameny na lehké tzv. ,rnávodní" a
téžké čili prameny 

'utopené". 
o vánánívorů a sestavování (sestavě) pramenů by se dalo

leccos ještě říci' ale přesto si myslím, že podstatné řečeno bylo. Takto povstal vor jako
nejstarší plavidlo našich řek a dílo plavců.'_ nejpůvodnější plavební prostředek, na němž
se ani po staletích nic nezměnilo.
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KoNEC PLAvBY oŘnv,q. _ voRU _ Po sÁz.q.vĚ

Vybudovanáže|eznice, jak do čerčan rtakzčerčan do Prahy přes Vrané
nad Vltavou, byla jedním z důvodů, proč se neplaví vory po řece Sázavě.

Druhý důvod je také v tom, že nejsou žádní plavci 
'voraři", 

kteří by
upravovali vodní dráhu na řece. Ti v minulosti, v době, kdy neplavili dřevo - vorY,
pracovali na odstraňování balvanů z vodní dráhy (cesty).

To jsou dva hlavní důvodyo proč vlastně zanikla přeprava po řece u nás.
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zÁvĚn vonq.ŘsrvÍ U tlÁs

(připomínky posledního plavce)

Jak jsem se stal posledním plavcem na Sázavě?
Můj děda Gusta, nar. |872, byl vyučen kameníkem. od mládí se však chytil plavců a
když byla plavba, pustil kladivo a od řeky ho nikdo nedostal.

Doma jsme měli jeden ha pole, ze kterého bylo základní živobytí.
'Jako kluk si pamatuji, žekdyž byla plavba, tak jsme odpoledne lítali

kolem ř"l.y u hlídali' kdy se objeví první pramen v Lapačích. Děda vždy:ňzLapač
houkal. čekati jsme na břehu s háčkem, až vyhodí kus nějakého dřeva. často jsem utekl
po obědě a šel plavcům naproti. Někdy jsem došel aŽna Brejlov. Tam, když plavci
připlouli' jsem přebředl nebo přeplaval na pramen avezljsem se s nimi až domů.

- Když mi bylo asi |2let, přišla v zimě velká sněhová bouře amezi
Certovkou a Jiříkovým jezem se udělal velký.polom ve smrkovém lese. Děda se toho ujal
a s pomocí zbývajících plavců (Soulej' Soukup, Váňa z Rybárny a Charvát z Lešan)
dřevo zdělali a svázali do jednoho pramenu. Vaziště si udělali mezi jezem a čertovkou,
přímo pod stránío kde bylo to dřevo. Přes kameny nad vodu upevnili čtyři klády'
na které navalovali jř prosekané a provrtané kusy. Ty se na slabším konci navlékaly
na vožděj. Když byl vor potřebně široký, na obou stranách se vožděj zaklínoval. Vrchem
se vor zpevnil vořinou. Ta byla ke kládám připevněna stloučkami. Zadek voru byl
svázánjen vořinou. Hotový vor shodili na vodu drouhama a splouli do Přívoza
nad most. Tam se postupně přivazovaly další vory. Ten pramen měl tehdy asi 12 vorů.
Tenkrát jsem okoukal celou techniku postavení voru. Chodil jsem za chlapama do lesa a
viděl, jak kroutějí houžve a stlučky.

Později' když už jsem jezdil do školy do Prahy, jsem s dědou o prázdni-
nách chodil dělat na vodu. To byly moje první vydělané peníze. Plavby rok od roku
ubývalo. V letech 1940 _ l'941 se u nás ploulo naposled. Tehdy bylo plavců už jenom 5 a
bylo potřeba ještě jednoho, aby mohli vzítzčerčan najednou aspoň 3 prameny. Děda
vzal mně, já zač.a| plout jako pacholík. Když zrovna nebyly prázdniny, musel jsem
přinést do školy omluvenku, že jsem nemocen. Na tuto dobu mám nejkrásnější
vzpomínky. Pro mne to bylo ohromné dobrodružství. Úsek z čerčan do Pikovic byl
velice náročný. Nad Jiříkor1ým jezem jsem musel celý pramen přestrčit k pravému
břehu a než doplul děda s předákem do vrat, utíkal jsem se sochorem přes celý pramen
zpětna předák'protože hned pod jezem jsem museli veslovat obao abychom vybrali
ohyb řeky pod Certovkou. Na Kukli to bflo ještě horší. Tam pramen šel v proudu moc
rychle a v krátkém úseku jsem musel povolit levou stranu střihů mezi třemi prvními
vory a ještě stačit doběhnout k veslu. Tam voda hnala předák přímo proti skále a oba
plavci museli veslovat vší silouo aby udrželi špičku předáku u samého pravého břehu.
Na Kukli musel předák narazit bokem. Jednou, to jsme měli těžký pramen a špatné
houžve, nám u posledních vorů praskly. Dva vory jsme rozbili. Na první tiché vodě jsme
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pramen zastavili, uvázali a museli jsme se vrátit po břehu zpět, všechny utržené klády
z vody pochytat a znova svázat do voru. Druhý úsek z Pikovic do Prahy byl pro nás
utrpením. Celý zbyvající kus Sázary až do Davle jsme museli tlačit šipu sochorama.
ZDav|e ažna přehradu jsme prameny, svázané v šipy (dva prameny)' táhli podle silnice
provazama. To byla úmorná práce, drobným krokem táhnout takové množství dřeva.

Vltaváci tehdy byli větší páni. Ti měli mnohem víc pramenů a úsek

"e 
Štěchovic na přehradu, to svázali dohromady a nechali se odtáhnou parníkem. Ten

museli platit. Tato práce, dědovi bylo už 70let, byla pro staré chlapy téžká a ýdělek
nebyl nijak lynikající. To byla také jedna z příčin, proč u nás plavba skončila.

Pokud si pamatuji, tak pramen' ktery chlapi vána|iv Lapačích' byl
poslednío co se v našem kraji postavil. V celém pramenu nebyl ani jediný hřebík nebo
kramle. Nikdy nebyl použit ani metr drátu nebo lana. Všechno, tj. houžve' stlučky'
vožděje, vořiny, šlahouny a veslo se stojanem, bylo ze dÍeva. To byl rozdíl mezi
pramenem vltavským a sázavským. Vltavské prameny byly větší anavázání používali i
drátu a lana.

Plavení dřeva po řece bylo kus krásné, čisté a poctivé práce, pro kterou už
v moderní době není mezi lidmi místo. B o h u ž e l !

Vlastimil Papírník
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Č.*eoec 1998

Vlastimil Papírník _ připomínky posledního žijícího plavce k plavbě
dřeva - vorů - na Sázavě.

Cinkal, byla přezdívkaZawoni|azÚjezdce. Ten nebyl z Rybárny.
Na Rybárně byli Váňovi. Podle dědy stála Loučilova chalupa vedle Stibůrků a byla
zbourána při stavbě mostu.

S tím 93 lefým Váňou, že ploul v roce 1950o je hroznej kec. Zdejší plavci
plouli poslední prameny ve válce v roce 1941. Po válce proplouli Přívozem jen párkrát
,,horáci"n jak jsem jž napsal. Starej Váňa ploul jen za mlada. Později byl hlavně
na kořalku a ne na plavbu.

Pod Terezií se říkalo na KUKLI a ne na KULI.

Jinak je to dobry.

Vlastík
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Plavba voru po Sázav5 - před Pikovicema


