
 

                  Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě 

Číslo  
vodáckého výletu 

Termín  
vodáckého výletu 

Cena za osobu 
v Kč 

Cena za dítě na porcelánu
(pouze převoz věcí)

0321 25.7. - 28.7. 1090,- 100,-

Řeka je vodácky atraktivní, kolem je řada památek a pamětihodností. Kdo tuhle řeku nejel, jako by ani ne-
byl vodákem. Velká návštěvnost v letním období však má i své stinné stránky, jako jsou čekání na jezech a
poměrně plné a rušné kempy.

 
1. Ve 12:00 sraz ve Vyšším Brodu na tábořišti, sjezd cca 12 km 
dlouhého úseku na Rožmberk. 
 
2. Z Rožmberka do Českého Krumlova (cca 21,5 km), individu-
ální prohlídka města. 

 
3. Z Českého Krumlova na Zlatou Korunu (cca 17 km). 
 
4. Ze Zlaté Koruny přes Dívčí Kámen (možnost návštěvy zříceniny 
hradu, keltské oppidum), dojezd do Boršova (cca 20 km) a ukon-
čení 15:00 - 16:00. 

Program dovolené na vodě: 

Cena dovolené na vodě zahrnuje: 

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

  Nároky: 
Na Vltavě je mnoho sjízdných jezů, které tím dělají Vltavu velmi zajímavou. 
Začátečníci nebo méně zkušené posádky s porcelánem na lodi by měli 
raději první jezy vynechávat. 
 

Poznámka: 

Od počtu 12 lodí pro vás můžeme zajistit stejný zájezd za stejných podmí-
nek i v jiných termínech, pokud nám to kapacity umožní. 
 
 

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 nezajišťuje-
me ostrahu osobních věcí. Poslední den se lodě vracejí mezi 15:00 a 16:00. 
 

Další informace: 
Ubytování: 
Rožmberk – tábořiště U Nojdy : WC, umývárny s teplou sprchou za 
poplatek, kiosek s občerstvením, restaurace. 
Český Krumlov – vodácké tábořiště Nové Spolí : WC, umývárny s 
teplou sprchou za poplatek, kiosek s občerstvením, restaurace. 
Zlatá Koruna -  Kemp Zlatá Koruna: WC, umývárny s teplou sprchou 
za poplatek, kiosek s občerstvením. 

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.  

Jak do kempu: 

Autem: Při příjezdu do Vyššího Brodu od Rožmberku, jedete po ulici Kaplic-
ká na náměstí, kde se dáte rovně směr Loučovice a Lipno nad Vltavou. Ko-
lem kláštera, který budete míjet po levé straně. Za klášterem vpravo je par-
koviště a hned za ním odbočka doprava do kempu. 
Vlakem:  Vlakem do stanice Vyšší Brod Klášter, přes most doprava, kde je 
hned kemp. 

Doprava vlastní. 
 
Kemp Pod hrází Vyšší Brod: sraz účastníků ve 12:00 hod. 
Kemp se nachází na konci Vyššího Brodu přímo pod hrází vyrovnávací nádrže. Kemp je na pravém břehu.  Od 12:00 – 13:00 proběhne rozdělování lodí.  
 

GPS souřadnice: 48°37'26.715"N, 14°18'19.874"E 
V případě Vašeho náhlého zdržení dejte okamžitě zprávu do kanceláře, možno použít i mobilní telefon 777 310 004.  
 

Informace k dopravě: 

32. Vltava (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 proti skutečným nákladům vyúčtujeme), do-
pravu účastníků na akci a zpět a zapůjčení vest. Dětské vesty půjčujeme za příplatek 15 Kč/den, vesty UNI pro děti od 13 let a dospělé 
za 25 Kč/den. 



319.1 v 10,0 hráz PN Lipno II  

319.0 Pod hrází vp vp (550 m n. m.) vl  

318.7 Vyšší Brod vp vp 

vl vp Vyšší Brod klášter 100 m vl (v létě přeprava lodí z 
Českých Budějovic speciálním vlakem)  

318.5  

317.9 Bílý mlýn v 1,2 narušený propustí N vp 
(rekonstr. 98-99), peřej 200 m 

317.4  

314.9 v 1,5 N vp !! za VV Horní mlýn, Hebertov vp, 
cvičná peřej vp pod jezem 200 m za WWW II !!  

314.5 Větší Vltavice (říčka je od mostu u Horního Dvo-
řiště po deštích v délce cca 5 km, obtížnost WW I. Meandrující 
koryto s pěkným proudem, občas stromy přes řeku) 

312.6 ohyb Vltavy, plánované U Tří veverek vl, silnice směr 
Kaplice vp  

308.9 vp  

308.7 kamenný, Rožmberk nad Vltavou vp vl vp vl 

vl vp Rožmberk vp  

308.5 v 1,4 nový !! Dolní mlýn, sport propust vp  

308.3 vl, peřej  

307.1 peřej 200 m  

307.0 U Nojdy vp vp  

298.1 Pod Čeřínem vp 

307.0 U Nojdy vp vp  

298.1 Pod Čeřínem vp  

297.9 Branná, brod Branná vl U Fíka 200 m vl  

295.9 Zátoň vp 300 m vp  

294.3 Všeměry 2,5 km vp  

292.4 Na Pískárně vl vl  

289.5 , po 100 m  

288.2 v 1,8 N vl Pečkovský mlýn sport. propustí vp !! (je-

li otevřena), papírna vl, Větřní vl vl, 3 v 
úseku 200 m  

286.4 v 1,5, býv. N vp, Konopa, . propustí vp  

285.4 vp Nové Spolí vp vp 

285.4 vp Nové Spolí vp vp 

284.9 v 1,1 Na Rechlích, krytá  

284.2 Český Krumlov vp vl vp vl  

284.1 v 1,0 !! za SV a VV nebezpečný válec v propusti !! 
U Lyry  

283.6  
283.1 "Myší díra" vp, možnost přenesení soutěskou dl. 80 m vy-

hnout se přetahování dvou jezů a zkrácení trasy 0 1,1 km, vp 

100 m vp  

283.0 v 1,5 N vp Mrázkův mlýn sport. propusí vl.  

282.8 Český Krumlov centrum vp vp vl 

vp  

282.5 v 1,5 N vp U Jelení lávky sport. propustí, !! 
vlny  

282.4 Jelení lávka vl vp  

282.2 Český Krumlov Laterán vl, centrum vp  
282.0 vyústění "Myší díry" vp  

281.5 vp, + 50 m U Jatek, v 0,4  

281.4  

281.3 Polečnice, Č. Krumlov 1 km vl, řeka opouští město  

281.2  

280.6 čistička vp  

279.5 2 stp , + 100 m  

275.8 Sedm špicí vl  

271.4 vl  

270.4 Rájov vp vp, začátek CHKO Blanský les, + 
100 m stp  

269.0 v 1,6 N vl sport. propustí vp !! Zlatá Koruna  

268.7 (dřevěný) Zlatá Koruna vp vl vl  

268.6 Zlatá Koruna vp vp  

268.6 Zlatá Koruna vp vp  

264.2 samota U Rohana v264.0 Rohanova skála vp  

261.5 Na Hamru vp 

259.0 Podhradský vl vl Dívčí Kámen 1,2 km vl, Kleť 5 

km vl keltské oppidum 1,5 km vl  
258.6 Křemže  
256.9 samota U Cáby vl 

255.4 býv. jez Pozděraz, mělčiny, + 100 m Pozděraz vp 
vp, peřej  

252.5 Maškovec vp  

250.9 provalený U Rybů vl  

250.0 v 2,0 N vp Zátkův mlýn, Březí vp  

249.6 Boršov vl vl , těstárny Březí vp  

248.8 Boršov vp vl vl vp vl Boršov n. V. 
700 m vp  

248.5 Pořičí vp vp p, hezké údolí s několika peřejkami  

                  Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě 

32. Vltava (pouze doprovodné vozidlo) Kilometráž řeky


