
 

                  Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě 

Termín  
dovolené na vodě 

Základní cena v Kč Cena pro děti do 15 let 
v Kč 

Cena pro děti na 
porcelánu v Kč 

Číslo
dovolené na vodě

0262 20.8.-23.8. 1780,- 1680,- 700,-

Zlatonosná říčka Otava je řekou pro rekreační vodáky, kteří si chtějí občas udělat výlet do okolí. Pod Sušicí maličko rozšíří své koryto,
zpomalí a stává se oblíbenou, nepříliš náročnou turistickou řekou, i když množstvím svých jezů stále slibuje dostatečné vodácké vyžití.
Teče podél takových jihočeských skvostů, jako je hrad Rabí, města Strakonice či Písek a obce Sudoměř nebo Putim.
Martin Janda k tomu napsal: Mám rád hezkou přírodu, čistou vodu v řekách a nevadí mi, že není na všech tábořištích sprcha s teplou
vodou. Nerad stojím ve frontách na jezech, ve frontách u stánků na malé občerstvení, nemám rád, pokud mi lidé do rána šlapou po
hlavě v přelidněném kempu. Proto pokud si mohu vybrat českou řeku, jezdím na Otavu. Trošku komfortu a pohodlí vyměním za roman-
tické posezení u táborového ohně, kratší úseky na vodě nám umožní i další zajímavý program na tábořištích a v jejich okolí. Stejně
jako u Berounky bude možno si v případě zájmu i zde zahrát sportovní hry.

1. Sjezd ze Sušice přes Rabí (zřícenina největšího gotické-

ho hradu v Čechách) do Velkých Hydčic (cca 14 km), 
možnost výletu na zříceninu Prácheň. 

 
2. Sjezd Velké Hydčice – Horažďovice – Katovice (cca 15 

km), možnost výletu na slovanské hradiště Kněží hora. 

3. Sjezd Otavy z Katovic do Štěkně (cca 16 km). 

 
 

4. Ze Štěkně do Písku (cca 18,5 km) a ukončení. 

Program dovolené na vodě: 

Cena dovolené na vodě zahrnuje: 

Zapůjčení a dopravu lodí, pádel, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, ubytování na tábořištích, služby průvodce na 

vodě. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu. 

Poznámka: 
Typy lodí se přidělují až na akci. U vícedenních sjezdů mohou ucelené po-
sádky požadovat konkrétní typ lodi za příplatek 50,- Kč. To se nevztahuje 
na lodě Samba, které vám s ohledem na jejich neskladnost a snížení kapa-
city celého zájezdu půjčíme za příplatek 50 Kč/den. Na jeden zájezd může-
me dát pouze 6 lodí tohoto typu. Konkrétní typ lodi požadujte před uzavře-
ním cestovní smlouvy, pokud je konkrétní typ k dispozici, zaznamená vám 
VaTC HONZA, s.r.o. uznání požadovaného typu lodi do požadavků na ces-
tovní smlouvě. 
Přednost při výběru lodě na zájezdu mají účastníci s přihlášeným porcelá-
nem a účastníci s provedenou rezervací konkrétního typu lodi. Stabilnější 
lodě přidělujeme přednostně začátečníkům. Cena nezahrnuje vstupné do 
hradů a zámků. 

Ubytování: 
Nocujeme ve vlastních stanech na vodáckých tábořištích, kde jsou větši-
nou pouze WC a pitná voda. 

  Nároky: 
Otava v létě na dolním úseku již není náročnou řekou (náročnost ZWC). 
Proto je tato řeka vhodná i pro začínající vodáky. V případě malé a střední 
vody máte možnost sjíždět jednotlivé úseky s naším průvodcem nebo se 
můžete rozhodnout jakýkoliv den pro individuální sjezd. 

 
Pravidla převozu osobních věcí po dobu jízdy na vodě: 

Ostrahu věcí zajišťujeme maximálně 1 hodinu po dojezdu organizátora. Po 
uplynutí této doby VaTC Honza za svěřená zavazadla neručí a nelze 
v případě ztráty či krádeže za ně požadovat náhradu. 

Stravování: 

Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady. 

Na večeře bude možno zajít do restaurace. Na obědy je možné zajít, ale 
někdy mohou být restaurace přeplněné. V takovém případě je lepší jíst 
z vlastních zásob. Pokud se nechcete stravovat v restauraci, vezměte si 
s sebou na večeři např. obvyklé masové konzervy, jako přílohu rýži, těstovi-
ny, ovesné vločky, vhodné jsou také polévky v prášku, aj. Bude možno si 
dokoupit potraviny i nápoje. 

Doprava vlastní. 
 
Sušice: sraz účastníků  v 11:00 hod. na tábořišti.  
Na začátku Sušice se silnice přiblíží k řece a ve chvíli, kdy se od řeky vzdaluje je vidět na levé straně cesta, která vede dolů k řece a do kempu.  
 
GPS souřadnice: 49°18'10.422"N, 13°40'1.923"E 
 

V případě Vašeho náhlého zdržení dejte okamžitě zprávu do kanceláře, možno použít i mobilní telefon 777 310 004.  

 

Informace k dopravě: 

26. Léto na Otavě (vlastní doprava)

Vodácké a turistické centrum HONZA, s. r. o. 

Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5 

Tel: 257 324 484, 777 310 004 

e-mail: ck@honza-centrum.cz www.honza-centrum.cz 

https://mapy.cz/s/1m3zq
mailto:ck@honza-centrum.cz
http://www.honza-centrum.cz/default.aspx

