
„Jezdíme tady od roku 2016, loni byla covidová pře-
stávka a letos zase chceme provoz obnovit. Je potřeba 
plavidlo opravit, jen podotýkám, že to není úplně 
správně říkat vžité slovo vorař protože to mělo i pejo-
rativní význam, správnější je plavec. Vždyť to respek-
tovali i v dřívějším režimu a kultovní film se jmenuje 
Plavecký mariáš.“ uvádí Jiří Zdislav Jankovský, který 
plavidlo i postavil neb je povoláním tesař a to ne 
ledajaký. Účastní se i na  těch nejsložitějších pracech 
na pražském hradě a nejen na něm a říkají mu první 
hradní tesař. 

„Moc se těšíme po té roční přestávce na návštěvní-
ky, kteří chtějí zažít něco neobvyklého a ještě si rozšířit 
znalosti nejen o plavidlu, ale i přírodě a památkách. 
U nás je vstupné dobrovolné, jestli zruší v nejbližší 
době EET tak ceny stanovíme, v současné době to 
ale nelze, ale návštěvníci sami ocení naši práci“. Jen 
upozorňuji, že sezona odstartuje na 95 procent mohou 
se ještě vyskytnout třeba technické potíže, ale věřím, 
že v červenci se vše rozběhne a o víkendech budeme 
jezdit. Vy už jste se v úvodu zmínili o poslední sobotní 
jízdě, která je prodloužena a můžete si skutečně netra-
diční služby zažít. Ale to neznamená, že ostatní jízdy 

nejsou romantické, přijďte, sami uvidíte“, dodává  
J. Z. Jankovský.

A pokud by vám počasí jízdu překazilo, můžete 
využít kamýckých hospod, třeba tu velmi slavnou 
plaveckou  U Krůtů v níž se skrývá kus historie. 
Rodina Krůtú ji vlastní už od roku 1720.  

I a před vyplutím nebo i při návratu můžete 
navštívit  i někdejší hrad Vrškamýk (zvaný také Hu-
nec). Není to zřícenina ledajaká – hrad kdysi sloužil 
jako letní sídlo nejstarších českých panovníků, a te-
prve poté, co jeho úlohu převzal slavný Karlštejn, byl 
opuštěn a zapomenut.    

Jiří Zdislav Jankovský plavidlo postavil a také bude vaším 
průvodcem na cestě po řece
Jiří Zdislav Jankovský built this vessel and will also be your 
guide on the journey down the river.

KOUZELNÝ POCIT 
Z JÍZDY NA VORU

Chtěli byste zažít nepopsatelnou 
atmosféru a pohodu. Pak můžete pro 
sebe i své děti využít cestu vorem, 
který startuje v Kamýku. A co víc, při 
sobotní poslední jízdě si můžete na ohni 
umístěném na voru opéci třeba buřty, 
Zdá se vám to jako pohádka? Ona to 
opravdu je, ale reálná. 

text: redakce, foto: archiv
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MAGICAL 
FEELING 
OF RIDING 
A RAFT
text: editors, photo: archive

“We have been operating the raft here since 2016. 
There was a covid break last year and this year we 
want to restart the operations. The vessel needs 
to be repaired. I just want to point out that it is 
not entirely correct to use the deep-rooted word 
“rafter” because in Czech language it also used to 
have a pejorative meaning; the word “swimmer” is 
more correct in Czech. After all, they respected this 
even under the previous regime, and the cult old 
film is called Swimmer’s Marriage,” says Jiří Zdislav 
Jankovský, who built the vessel himself because he 
is a carpenter by profession, but not just an ordinary 

one. He participates in the most complex works at 
Prague Castle and not only there, and they call him 
the “first castle carpenter”.

“After that one-year break, we are very much 
looking forward to visitors who want to experience 
something unusual and further expand their knowl-
edge not only about the vessel, but also nature and 
monuments. The amount of admission is voluntary; 
if the electronic records of sales (EET) is cancelled 
in the near future, we will set prices; at the moment 
it is not possible, but visitors will value our work 
themselves. “I’m just pointing out that the season 
will start 95 percent; there may still be some techni-
cal difficulties, but I believe that everything will start 
in July and we will ride on the weekends. In the 
introduction you have already mentioned our Satur-
day ride, which is extended and you can experience 
really non-traditional services. But this does not 
mean that other rides are not romantic – just come 
and see for yourselves”, adds J. Z. Jankovský.

And if the weather prevents you from taking the 
raft, you can go to the Kamýk pubs, such as the very 
famous swimmers’ pub U Krůtů, which hides a piece 
of history. The Krůta family has owned the pub 
since 1720.

Even before departure or upon your return you 
can visit the former castle Vrškamýk (also called 
Hunec). It is not just any ruin – the castle once 
served as the summer residence of the oldest Czech 
monarchs, and only after its role was taken over by 
the famous Karlštejn Castle, it was abandoned and 
forgotten.

Would you like to experience an indescribable atmosphere and well-being? Then, 
you and your children can go on a trip by raft that starts in Kamýk. What is more, 
on Saturday’s last ride, you can roast, for example, burritos over the fire placed 
on the raft. Does it sound like a fairy tale to you? It really is a fairy tale, but a 
real one.
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