
 

                  Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě 

Číslo  
vodáckého výletu 

Termín  
vodáckého výletu 

Cena za osobu v 
Kč 

Cena pro děti na porcelánu
(pouze převoz věcí)

0301 9.7. - 12.7. 1090,- 100,-

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. Protéká podél takových jihočeských
skvostů, jako jsou hrad Rabí, města Strakonice či Písek a obce Sudoměř nebo Putim.

1. Sraz v 11:00 a sjezd ze Sušice přes Rábí (zřícenina největšího 
gotického hradu v Čechách) do Velkých Hydčic (cca 15 km, mož-
nost individuálního výletu na zříceninu Prácheň. 
 
2. Sjezd Velké Hydčice - Horažďovice - Katovice (cca 15 km). 

3. Sjezd Otavy z Katovic do Štěkně (cca 16 km). 
 
 
4. Ze Štěkně do Písku (cca 19 km) a ukončení mezi 15:00 - 16:00. 

Program vodáckého výletu: 

Cena vodáckého výletu zahrnuje: 

Zapůjčení lodi včetně pádel a dopravy lodí na akci a zpět (půjčujeme rychlé dvojmístné lodě Maku Vydra, stabilnější třímístné Tukany), 
zapůjčení jednoho 50 l barelu na loď, dopravu osobních věcí po dobu jízdy na vodě a zapůjčení rozkládacích laviček k ohni. 

Pravidla převozu osobních věcí po dobu jízdy na vodě: 

První den vydáváme lodě a přebíráme osobní věci nejdéle 2 
hodiny po plánovaném srazu. Další dny přebíráme osobní 
věci mezi 10:00 a 11:00 a vydáváme je podle délky trasy od 
15:00 do 18:00. Po 18:00 již nezajišťujeme ostrahu osob-
ních věcí. Poslední den se lodě vracejí mezi 15:00 a 16:00. 

 
Ubytování: 

Nocujeme ve vlastních stanech na vodáckých tábořištích, 
kde jsou většinou 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.  

Další informace: 
Ubytování: 
Velké Hydčice – Vodácké tábořiště Velké Hydčice 
Katovice – tábořiště „Ostrovec“ 
Štekeň – veřejné tábořiště Otava 

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.  

Jak k nástupnímu místu: 
Autem:Z Horažďovic přes Rábí po silnici č. 169. V před cedulí Sušice vlevo 
po cestě k řece, tábořiště je za železničním mostem 
Vlakem: Z vlakové stanice Sušice vyjdete a dáte se doleva k vodáckému 
tábořišti, přes tábořiště k vodě a po proudu dojdete až k železničnímu mos-
tu. 

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: 

30. Otava (pouze doprovodné vozidlo)

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 

Cena vodáckého výletu nezahrnuje: 

Kempovné na tábořištích (vybereme od Vás na místě zálohu 250 Kč na osobu a pak Vám ji oproti skutečným nákladům 
vyúčtujeme), doprava účastníků na akci a zpět, zapůjčení vest. Dětské vesty půjčujeme za příplatek 15 Kč/den, vesty Uni 
pro děti od 13ti let a dospělé za 25 Kč/ den. 



89,7 vl Sušice 300 m vl (460 m n. m.)  

89,6  

89,5 v 0,6 propustí !! kameny, Malá Chmelná 600 m vp  

88,9 Ostružná (přepad)  

87,9 náhon z Ostružné  

85,6 2 kamenné prahy !!  

85,2  

84,8 Čepice vl vl  

84,5 Žichovice 600 m vp 600 m vp Žichovice 
500 m vp  

83,0 Žichovice vp  
82,9 hráz přepadu vp  

82,6 Rabí 1 km vl Rabí 1 km vl, Žichovice 500 m 
vp  

82,3 v 1,1 N vl Rabí, kameny pod jezem  

78,2 Sejpy vl  

77,4 zbytky jezu peřej  

76,9 Velké Hydčice vp vp V. Hydčice 300 m vp  

76,4 U Hřiště vp  

76,4 U Hřiště vp  

75,2 v 1,3 dl N vl Prácheň, Prácheň 1 km vp vp  

73,2 vl na hřišti FTC Hasit vl  

73,1  propust uprostřed v 1,1 N vp za VV nebezpečný válec !! 
Rosenauer  

72,6 Horažďovice vl vl 
Horažďovice 1 km vl  

72,4  

72,3 v 1,8 N vp Mrskoš  

71,2 v 0,8 dl N vl !! Jarov  

70,8 v 0,8 za SV a VV vývar !! Svaté Pole, válec – ohlídat si 
s házečkou, za vyš. Stavu nejezdit 

70,7 stp  

68,2  (propust stredem) N vp Kozlov vp vp  

67,7 Střelské Hoštice vl vl Kozlov 500 m vp St. 
Hoštice 2,5 km vl  

67,6 v 1,8 N vl  

67,3 stp v RS vp  

65,3 v 1,4 N vl Horní Pořičí vl  

64,2 v 1,3 N vp !! larseny pod jezem, Dolní Pořičí vl vl 
D. Pořičí 1 km vl  

64,0 Dolní Pořičí vl  

63,2  

62,9 Březový potok Žižkův most 150 m vl, Kněží hora 500 m vl 

(Březový potok je za mírně zvýšených vodních stavů v délce 11 km od 
Babína k ústí do Otavy, obtížnost ZW, regulované koryto, 2 stavidla - nutno 
přenést)  

61,4 v 2,1 N vl !! kameny pod jzem, Katovice vl vl 
(398 m n. m.)  

60,9 vp Katovice vl vp vl vl Katovice 800 m 

vp, stp  

61,4 v 2,1 N vl !! kameny pod jzem, Katovice vl vl 
(398 m n. m.)  

60,9 vp Katovice vl vp vl vl Katovice 800 m 

vp, stp  

60,8 Novosedlský p. (Novosedlský potok bude v úseku dl. cca 10 
km, za VV úzké, místy zarostlé a místy regulované koryto, občasné peřeje 
dílem nepřehledné, obtížnost WW I-II)  

59,1 stp s kam. polem !! Střela 1 km vl  

58,4 stp  

58,0 Nový Dražejov vl vl  

56,6 hráz přepadu vl, stp vp, cvičná peřej 150 m  

56,0 Podskalí vp vp vl vp  

54,8 v 2,9 !! Pětikolský  

54,6 Strakonice vp vl vp vl vp 

vp Strakonice 1 km vp Volyňka  

54,1  

53,8 v 0,8 !! Na Křemelce (sjízdný jen při sklopení segmen-
tu, vždy prohlédnout !!)  

53,4 vp  

53,0  

51,0 v 0,8 N vl kameny pod propustí !!, Slaník vl  

50,0 Slaník vl vl  

48,1 Přešťovice 600 m vl  

45,5  propust uprostřed v 1,3 N vl propustí, vlny !!  

45,4 Otava vl vl Štěkeň 500 m vl 500 m 
vl  

45,4 Otava vl vl Štěkeň 500 m vl 500 m 
vl  
 

43,6  propust uprostřed v 1,6 N vp larseny v jezu a propusti !!, 
Přeborovice vp  

43,3 Čejetice vp vp Čejetice 500 m vp  

40,8 v 0,9 za VV vývar !! Pangl  

40,1  propust uprostřed v 1,7 N vp vysoký skok na konci spá-

dové desky, Jirkal, Sudoměř 1 km vp 1 km vp Sudoměř 1,5 km 

vp pomník J. Žižky 3 km vp  
39,0 Kestřanská peřej 300 m, za VV WW II !!  

37,1 Lhota u Kestřan vp, Kestřany 300 m vl vl vp, 

1 km vl  

34,8  propust uprostřed v 1,3 N vl !! kameny pod jezem, válec, 
Zátavský mlýn, Zátaví 200 m vl  

32,8 Blanice (vodňanská) Soutok vp vp, Putim 1,5 km vp 

1,5 km vp Putim 2,5 km vp  

31,1 , zalesněné údolí v úseku 2 km  

27,6 vp  

27,0 v 1,7 N vp Václavský, Písek-Václavské předměstí vl vp vl 

vl  

                  Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě 

Kilometráž řeky 30. Otava  (pouze doprovodné vozidlo)


